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Abstrakt:  

Diplomová práce se zabývá využitím nástrojů manažerského účetnictví pro systém 

hodnocení a  odměňování zaměstnanců. Teoretická část práce představuje nástroje 

manažerského účetnictví, přístupy k řízení a hodnocení pracovního kapitálu a věnuje se 

rovněž moderním konceptům manažerského účetnictví v podobě manažerských systémů 

řízení. V praktické části je analyzováno, jak jsou společností Philip Morris ČR a.s. nástroje 

manažerského účetnictví, zejména pak odpovědnostního účetnictví a manažerských řídicích 

systémů využívány v praxi. Podrobně je rozebrána strategie společnosti spolu 

s mechanismem transformace podnikových cílů na nižší úrovně společnosti. Jsou 

analyzovány klíčové ukazatele podnikové výkonnosti a  jejich motivační účinnost. 

Závěrečná část práce hodnotí slabé a silné stránky současného systému hodnocení 

a  odměňování zaměstnanců ve společnosti v návaznosti na využití manažerského účetnictví 

a teorií motivace. Jsou navrženy oblasti, kde by se využití manažerského účetnictví dalo 

zefektivnit a oblasti, ve kterých by využití těchto nástrojů vedlo k vyšší motivaci 

zaměstnanců.  

Klíčová slova: manažerské účetnictví, odpovědnostní účetnictví, systémy manažerského 

řízení, systém hodnocení, motivace, Philip Morris ČR a.s., klíčové ukazatele podnikové 

výkonnosti (KPI) 

  



 

Abstract:  

This diploma thesis focuses on Managerial Accounting and its tools and techniques. The 

main part of it would serve to review whether theoretical principles of managerial accounting 

are efficiently implemented and whether Key Performance Indicators are properly set to 

fulfil their essential functions to measure, motivate and manage achievement of performance 

goals. It further investigates Responsibility Accounting, Performance Management and how 

they influence and impact the reward system and the motivation of employees. This thesis 

would provide a general overview related to modern techniques such as Management 

Control Systems, which are nowadays popularly used to coordinate development of human 

resources, their motivation, assessment and other factors influencing performance. The 

practical part of this thesis includes analysis of the remuneration system in concrete 

company, namely Philip Morris ČR a.s. The last chapter also summarizes strengths and 

weaknesses of the current system and suggests improvements to influence performance and 

employees motivation more positively and how to prosper from the application of 

Managerial Accounting tools. 

Keywords: Managerial Accounting, Responsibility Accounting, Management Control 

Systems, remuneration system, motivation, Philip Morris ČR a.s., Key Performance 

Indicators (KPI) 

  



 

Seznam zkratek a použitých pojmů 

2N typ dalších finančních odměn pod Phillip Morris ČR a.s. 

5S metoda Toyota Production Systems, založená na 5 základních principech, 

s účelem vytvoření trvale čistého, bezpečného, přehledného 

a  organizovaného pracoviště 

ABCD typ dalších finančních odměn pod Phillip Morris ČR a.s. 

Action 

controls 

nástroje pro přímé řízení průběhu činností, které se využívají v rámci 

manažerských systémů řízení 

Behavioral 

constraints 

Prvky Action controls, tedy přímého řízení průběhu činností, které vedou 

k omezení možnosti jednat určitým způsobem 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci (do této oblasti rovněž spadají 

hodnocené ukazatele podnikové výkonnosti (KPI)) 

BSC Balanced Scorecard, systém řízení a měření výkonnosti podniku, základem 

je vyvážený systém vzájemně provázaných ukazatelů podnikové 

výkonnosti, vyvinuto R. S. Kaplanem a D. P. Nortonem 

BU Business Unit - výrobní jednotka 

BU 1 Business Unit 1 - výrobní jednotka 1, kde probíhá produkce cigaret 

(nejrychlejší stroje) 

BU 2 Business Unit 2 - výrobní jednotka 2, kde probíhá produkce cigaret 

(nejmodernější stroje schopné vyrábět speciální formáty produktů) 

BU 3 Business Unit 3 - výrobní jednotka 3, neboli OTP (Other Tobacco 

products), kde vznikají tabákové bloky a plní se tabák do tabákových 

plechovek 

BU 4 Business Unit 4 - výrobní jednotka 4, která zásobuje výrobu filtry 

a  semiprodukty (mentolovaná fólie) 



 

BU 5 Business Unit 5 - výrobní jednotka 5, kde probíhá produkce cigaret (typově 

nejstarší stroje) 

BUM Business Unit Manager - zodpovídá za chod výrobních jednotek 

BUs Business Units - výrobní jednotky 

Compot Completion/Complexity of tasks, návrh doplňkového KPI na principu 

SABINE pro zajištění udržitelnosti a komplexnosti podnikových procesů  

CPQI Cigarette Physical Quality Index - ukazatel kvality, kam se řadí parametry: 

obvod, hmotnost cigarety, ventilace, RTD. Zároveň patří mezi veličiny 

hodnocené v rámci ukazatelů podnikové výkonnosti na výrobě (KPI) 

Cultural 

controls 

nástroje formování a upevňování firemní kultury, které jsou využívány 

v  rámci manažerských systémů řízení 

Cutfiller hotová cigaretová náplň 

Design speed konstrukční rychlost stroje, určená na základě parametrů výrobce, 

využívaná při výpočtu ukazatele výkonnosti Uptime 

DIM Waste Direct Material Wastage - ukazatel ztráty množství netabákových materiálů 

ve výrobě (cigaretová vnitřní fólie, celofán, cigaretové výseky, aj.) 

Downtime ukazatel měřící prostoje ve výrobě, součást výpočtu ukazatelů výkonu 

v oddělení Maintenance 

ePI External Product Integrity - čili zákaznické stížnosti evidované v interním 

systému, patří mezi veličiny hodnocené v rámci ukazatelů výkonnosti na 

výrobě (KPI kvalita) 

EU Evropská unie 

FG Finished Goods/Finished Goods Production Volume, ukazatel celkového 

počtu vyrobených beden 



 

FTO platforma pro zaznamenávání individuálních cílů zaměstnanců a pro jejich 

následné hodnocení  - používaná zaměstnanci na výrobě 

GEMBA termín pro speciální cílené obchůzky s konkrétním účelem, účastníky 

bývají členi Managementu a pracovníci různých výběrových oddělení 

HR Human Resources, oddělení personalistiky a řízení lidských zdrojů 

IFI Ideas for Improvement, též návrhy na zlepšení (NNZ), patří mezi veličiny 

hodnocené v rámci ukazatelů podnikové výkonnosti na výrobě (KPI) 

ISO 14001 norma specifikující požadavky na systém environmentálního managementu 

pro interní aplikaci, certifikaci nebo smluvní účely s  dodavateli a 

zákazníky 

ISO 9001 standard požadavků na zavedení systému managementu kvality ve  firmě, 

který je vydáván Mezinárodní organizací pro standardizaci (International 

Organization for Standardization) 

ISO OHSAS 

18001 

certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

IQOS obchodní značka nového produktu uvedená Philip Morris ČR a.s. na trh 

KPI Key Performance Indicators - klíčové ukazatele podnikové výkonnosti 

L&M cigarety středního cenového segmentu vyráběné PM ČR a.s. v Kutné Hoře 

LTI Lost Time Injury, ukazatel počtu úrazů s pracovní neschopností, spadá pod 

ukazatele podnikové výkonnosti (KPI) v oblasti BOZP 

MAP platforma pro zaznamenávání cílů zaměstnanců a pro jejich následné 

hodnocení 

MCS Management Control Systems – manažerské systémy řízení 

Mix Up materiálová záměna, ukazatel, hodnocený v rámci ukazatelů podnikové 

výkonnosti na výrobě (KPI kvalita) 



 

MU Manažerské účetnictví 

NNZ návrhy na zlepšení též IFI, patří mezi veličiny hodnocené v rámci ukazatelů 

podnikové výkonnosti na výrobě (KPI) 

OTP Other Tobacco Products (BU 3) - jednotka výroby Philip Morris ČR a.s. 

specializovaná na výrobu tabákových bloků a plechovek 

PDCA Plan, Do, Check, Act - neboli Demingův cyklus, metoda postupného 

zlepšování, např. v oblasti kvality 

Personnel 

controls 

nástroje personálního řízení, které se využívají v rámci manažerských 

systémů řízení 

PM ČR a.s. Phillip Morris Česká republika a.s. 

PMI Phillip Morris International 

PMI EU 

Operations 

Philip Morris International EU Operations, centrála, odkud je pro jednotlivé 

afilace PM komunikována strategie, podnikové cíle aj. 

Poka yoke japonský výraz pro mechanismy prvků, které zabraňují nežádoucímu 

chování pracovníků  

Primary přípravna, jednotka zabezpečující výrobu tabákových směsí pro výrobu 

cigaret a pro OTP (ostatní tabákové produkty) 

Primary 

Yield 

tabáková výtěžnost, stanovovaná za přípravnu (Primary) 

Preaction 

reviews 

forma Action Controls, přímých řízených činností, kdy obvykle dochází 

k posouzení činnosti ještě před jejím vykonáním a to ze strany nadřízených 

Quality 

Alert 

varování ve formě letáků, které dokumentuje neshody v kvalitě, Mix Up, 

slouží jako preventivní opatření 

Randstad pracovní agentura, která zprostředkovává zaměstnání ve Philip Morris 

ČR  a.s.  



 

REA ocenění za znamenitý výkon - patří pod další typy finančních odměn pod 

Phillip Morris ČR a.s. 

Reject Rate veličina stanovující celkový počet vyskartovaných cigaret jednotlivých 

strojů na výrobě, stanovuje se i za konkrétní výrobní jednotky (BU 1, BU  2, 

BU 5), patří mezi veličiny hodnocené v rámci ukazatelů podnikové 

výkonnosti na výrobě (KPI) 

Results 

controls 

řízení orientované na výsledky, kterého je využíváno v rámci manažerských 

systémů řízení 

RGD cigarety levnějšího cenového segmentu vyráběné PM ČR a.s. v Kutné Hoře 

RTD Resistance To Draw (odpor v tahu) - parametr, který se stanovuje v oblasti 

kvality cigaret, patří do fyzikálních parametrů cigaret a ukazuje množství 

vzduchu, které proteče cigaretovým filtrem při potáhnutí z cigarety 

SABINE Safety Behavioral Index - podpůrný projekt na udržení bezpečnosti 

a  sledování plnění pracovních povinností vedoucích pracovníků výroby 

v  oblasti BOZP, rovněž hodnoceno v rámci ukazatelů podnikové 

výkonnosti na výrobě (KPI) 

Safety Alert bezpečnostní varování ve formě letáků, které dokumentuje dřívější nehody 

a slouží jako preventivní opatření 

SAP podnikový systém používaný za účelem zkvalitnění řízení a podpory 

běžných podnikových procesů 

Secondary výrobní hala, kde probíhá výroba cigaret 

Secondary 

Support 

Maintenance 

jednotka údržby a správy strojního vybavení na výrobě, podpůrná jednotka 

výroby 

Secondary 

Yield 

tabáková výtěžnost, stanovovaná za výrobu (Secondary) 



 

Skart cigarety určené na vypárání a pro opětovnou recyklaci ve výrobě 

SMART metodika stanovení cílů - autor George T. Doran (1981) 

SP semiproducts neboli semiprodukty (filtry, mentolovaná vnitřní fólie) 

Supervizor, 

senior 

supervizor, 

groupleader 

struktura pracovníků dohlížejících na plynulý chod výroby, senior 

supervizor je nadřízený každé výrobní jednotky (BU 1, BU 2, BU 5), pod 

ním jsou 4 Supervizoři a 4 Groupleadeři pro každou směnu 

TAC Total Actual Cost, měří skutečnou hodnotu nákladů na přímé spotřebované 

materiály ve výrobě. Využívá se pro výpočet DIM 

Tracking kódový systém pro monitoring cesty cigaretového balení od výroby až po 

odběratele, parametr, který je součástí hodnocení jednotky Maintenance 

TTC Total Theoretical Cost, měří celkovou hodnotu přímých nákladů na přímé 

spotřebované materiály ve výrobě při jejich ideální teoretické spotřebě 

a  za  předpokladu nulových ztrát během výroby. Využívá se pro výpočet 

DIM 

TQI SPC 

audity 

audity strojů na výrobě v PM ČR a.s., cílem TQI SPC auditů je kontrola 

dodržování standardních nastavení parametrů strojů a celkové zvýšení 

kvality nastavených procesů  

Uptime ukazatel sloužící k měření celkového výrobního výkonu strojů na základě 

konstrukční rychlosti stroje, patří mezi veličiny hodnocené v  rámci 

ukazatelů podnikové výkonnosti na výrobě (KPI) 

USA Spojené státy americké 

VQI Visual Quality Index - vizuální kvalita výrobku, patří mezi veličiny 

hodnocené v rámci ukazatelů podnikové výkonnosti na výrobě (KPI) 

Yield celková tabáková výtěžnost, stanovovaná za přípravnu a výrobu 
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Úvod  

Zaměstnanci jsou stále nepostradatelnou složkou každé firmy, jejím budoucím potenciálem 

a základním elementem firemní kultury. Pokud chce být firma úspěšná, nutně potřebuje 

získat ty nejlepší zaměstnance a následně je udržet ve své společnosti. Správně motivovaní 

zaměstnanci, odvádějící dobře svou práci, jsou prakticky synonymem efektivního fungování 

podniku, generování podnikových zisků a upevňování firemní kultury.  

K tomu, abychom firmě zajistili dostatečnou konkurenceschopnost, dostatečně rychlý 

technologický vývoj a plynulý chod, nám ale již nestačí pouze disponovat různými 

certifikáty kvality, znalostmi nejrůznějších metodik organizace pracoviště, analýzami 

kořenových příčin problémů a řadou nepřehledných reportů, nýbrž potřebujeme mít hlavně 

správné lidi na správném místě. Potřebujeme takové zaměstnance, kteří nejen že vědí 

„jak  věci dělat“, ale také vědí „proč je dělat“.  

Moderní doba vyvíjí na společnosti a udržení jejich prosperity a stability čím dál tím větší 

tlak, a s tím také v průběhu doby narostly potřeby řídit smysluplně a efektivně pracovní 

výkony zaměstnanců. Od orientace na tvrdé měření výkonnosti, jsme se v současné době 

dostali ke zvýšení zájmu o prvky personálního řízení, o samotnou podnikovou kulturu 

společnosti a  hlavně o to, jak je podniková strategie transformována na nižší úrovně a jak 

jsou pracovníci motivováni přispívat k naplňování podnikové strategie. Klade se tedy stále 

vyšší důraz na správnou provázanost firemních cílů s hodnocením zaměstnanců, neboť 

spokojení zaměstnanci jsou symbolem firemní integrity. Správně nastavené prostředí také 

zvyšuje odhodlání k práci a  celopodnikovou výkonnost. Pakliže nedochází k uspokojování 

potřeb zaměstnanců, zaměstnanci nevidí ve společnostech možnosti svého osobního rozvoje, 

ani svou budoucnost a  firmy o takové zaměstnance záhy přicházejí a jen těžko hledají nové 

kvalitní zaměstnance.  

Témata motivace, hodnocení pracovníků a  nastavení vhodných firemních cílů, které budou 

nejen v zájmu Managementu, ale i pracovníků na nejnižších hierarchických úrovních jsou 

nanejvýše zajímavou problematikou. Především z tohoto důvodu se tato diplomová práce 

zabývá využitím informací manažerského účetnictví a jeho nástrojů pro systém ohodnocení 

zaměstnanců a jejich motivaci. Druhým podnětem pro zpracování této práce byla možnost 

působit ve firmě Philip Morris ČR a.s. v Kutné Hoře a čerpat u tohoto obrovského výrobce 

cigaret podklady pro realizaci praktické části diplomové práce. Philip Morris je komplexním 
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závodem, který distribuuje výrobky specifického charakteru s vlastnostmi uzpůsobenými 

téměř každému trhu a zákazníkovi. Možnost spolupracovat s firmou Philip Morris mi tak 

poskytla prostor k pochopení komplexity jejích interních procesů, odkrytí vnitřní struktury 

vazeb společnosti, nahlédnutí do světa velkých společností, jejich mechanismů a  zároveň 

mi otevřela okno do poznání možných způsobů transformace centrálních strategií 

prostřednictvím aplikace moderních prvků řízení lidského výkonu. Práce se tedy dívá 

celkově na současně fungující systém řízení pracovního výkonu ve společnosti Philip Morris 

ČR a.s., popisuje samotnou výrobu a nahlíží na systém hodnocení také z hlediska jeho 

motivační účinnosti a efektivního využívání nástrojů manažerského účetnictví touto 

společností.   

Nejprve se v práci věnuji manažerskému účetnictví a představuji základní teoretické 

předpoklady fungování manažerského účetnictví pro řízení po výkonové linii a po 

odpovědnostní linii. Následující část práce reflektuje možnosti aplikovatelnosti nástrojů 

manažerského účetnictví pro řízení a hodnocení lidského kapitálu. V rámci této kapitoly jsou 

také představeny základní principy a rady, které jsou stěžejní pro formulování podnikové 

strategie a  transformaci podnikových cílů na úroveň zaměstnanců. V neposlední řadě se 

teoretická část zabývá rovněž prvky motivace, základními teoriemi motivace a tím, jak je 

lze využít při řízení společnosti. Vzhledem k vývoji manažerského účetnictví je místo v této 

kapitole věnováno nejnovějším trendům řízení výkonů a lidských zdrojů v podobě systémů 

manažerského řízení. Cílem systémů manažerského řízení je reflexe současných potřeb 

firem a  poskytnutí komplexního pohledu na integraci problematiky řízení firem, poznatků 

manažerského účetnictví, vrcholového managementu a personálního řízení. Teoretická 

východiska práce byla zpracována na základě literární rešerše a syntézy informací 

z  publikací zabývajících se manažerským účetnictvím, měřením podnikové výkonnosti, 

řízením lidských zdrojů a  teoriemi motivace. Pro oblast manažerských řídicích systémů byly 

využity publikace a  studie zahraničních autorů, zejména poznatky z děl Management 

Control Systems od R. N. Anthonyho a V. Govindarajana a  Management Control 

Systems:  Performance Measurement, Evaluation and Incentives od autorů K. A.  Merchanta 

a Wim A. Van der Stedeho. Vzhledem k tomu, že manažerské systémy řízení jsou poměrně 

novou a stále zkoumanou problematikou, není k tomuto tématu takové množství zdrojů jako 

k  předchozím teoretickým kapitolám a práce reflektuje alespoň aktuální dostupnou 

literaturu.  
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Praktická část je zpočátku zpracována deskriptivně, věnuje se představení společnosti Philip 

Morris International a výrobního závodu Philip Morris ČR a.s. v Kutné Hoře, s hlavním 

zřetelem na formulaci podnikové strategie, její řízení a nastavení celopodnikových cílů. Je 

popsán také princip fungování samotné výroby pro jasnější pochopení veličin spadajících do 

hodnocení klíčových ukazatelů podnikové výkonnosti na výrobě. Jednotlivé ukazatele 

podnikové výkonnosti jsou v rámci této kapitoly dále klasifikovány do pěti oblastí. Postupně 

jsou tyto oblasti a konkrétní ukazatele podrobně rozebrány a je zhodnoceno jejich propojení 

na nástroje manažerského účetnictví, zejména pak na odpovědnostní účetnictví a je 

zanalyzována motivační účinnost jednotlivých hodnocených parametrů. Další prostor 

praktické části práce je věnován představení typů odměn udělovaných společností Philip 

Morris ČR a.s. a jsou představeny mechanismy udělování individuálního hodnocení 

zaměstnanců výrobních útvarů a  oddělení údržby. Systém fungování hodnocení 

a  provázanost na kritéria podnikové výkonnosti na výrobních jednotkách je pak předmětem 

vztahové a kauzální analýzy v praktické části práce a návrhů možných opatření. Přičemž 

praktická část práce vznikla především na základě využití interních podkladů společnosti 

Philip Morris ČR a.s. jako jsou podnikové prezentace a směrnice. Dalším zdrojem pro 

realizaci praktické části se staly konzultace jednotlivých oblastí se zaměstnanci společnosti 

z různých oddělení a pozorování situace na výrobě během působení ve společnosti Philip 

Morris ČR a.s.  

Práce si především klade za cíl poskytnout odpověď na otázky, zda teoretické poznatky 

z první části práce jsou ve společnosti Philip Morris ČR a.s. využívány, či nikoliv. Praktická 

část se zaměřuje zejména na klíčové ukazatele podnikové výkonnosti a analyzuje, jak tato 

kritéria korespondují s nástroji manažerského účetnictví a zda je jich nastavení vhodné. 

Dalším cílem práce je zhodnocení uplatnění systémů manažerského řízení ve společnosti 

a  identifikace slabých a silných stránek stávajícího systému. V případě nalezení slabších 

oblastí, je záměrem práce navrhnout možná zlepšení pro odstranění nežádoucích jevů 

a  navržení lepšího uplatnění teoretických poznatků v praxi. Praktická část práce je průnikem 

podkladů z různých úrovní řízení společnosti, informací získaných během konzultací 

diplomové práce a je také částečnou reflexí pracovních zkušeností a poznatků načerpaných 

během práce ve společnosti Philip Morris s cílem porozumět chování zaměstnanců. Ráda 

bych tedy prostřednictvím této práce poskytla i zhodnocení náhledů a přístupů zaměstnanců 

různých oddělení na celkový systém měření a hodnocení podnikové výkonnosti. Diplomová 

práce svou teoretickou a praktickou částí může společnosti Philip Morris ČR a.s. poskytnout 
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informace pro zefektivnění nastavení měření výkonnosti, systému hodnocení pracovníků 

a  zároveň poskytnout průmět motivačního hlediska v současně uplatňovaném systému 

řízení pracovního výkonu a následném hodnocení zaměstnanců. Minimálně by poznatky této 

práce mohly být inspirací do budoucna při aplikaci nového organizačního modelu výroby 

v nadcházejících letech.  
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1 Východiska a vymezení základních pojmů 

Cílem první kapitoly je nejprve specifikovat samotný pojem účetnictví, definovat pojem 

manažerské účetnictví a představit si základní možnosti pohledu na podnikatelské procesy 

z hlediska manažerského účetnictví pro účely této práce a to: výkonově orientované 

účetnictví a odpovědnostní účetnictví, spolu s parametry jejich fungování.  

1.1 Účetnictví a jeho subsystémy 

Dle ekonomického pojetí je podnik chápán jako subjekt, který řídí svůj vlastní podnikatelský 

proces. Z pohledu managementu a vlastníků je podnik prostředím, které má sloužit ke 

generování zisku skrze neustále probíhající proces přeměny vstupů na výstupy. Přičemž pro 

dosažení rentability je žádoucí, aby prospěch dosažený z této přeměny byl co nejvyšší, tedy 

aby hodnota výstupů převažovala hodnotu vstupů. Proces této transformace, společně 

s peněžním vyjádřením vstupů a výstupů je základním předmětem účetnictví. Účetnictví je 

tedy uspořádaným systémem informací, který v nominálním vyjádření zobrazuje 

hodnotovou stránku podnikatelského procesu. Účetní informace slouží ke komplexnímu 

propojení měření finanční výkonnosti, finanční pozice a změn ve finanční pozici podniku 

(Hradecký,  Lanča  a  Šiška, 2008;  Král, 2010).  

V závislosti na tom, jaký je konkrétní obsah, podoba účetních informací, pro koho jsou 

informace určeny a jaká je jejich vypovídací schopnost, rozlišujeme účetnictví finanční, 

daňové a manažerské. Pakliže poskytujeme informace externím uživatelům (státní orgány, 

zaměstnanci, obchodní partneři), využíváme finanční účetnictví. Pro daňové účely hovoříme 

o  účetnictví daňovém. Chceme-li poskytnout vlastníkům a vrcholovým manažerům, neboli 

interním uživatelům, obraz o požadovaném zhodnocení kapitálu, přecházíme do vod 

manažerského účetnictví (Král, 2010;  Fibírová, Šoljaková a Wagner, 2007). 

Každý typ účetnictví poskytuje skupinám uživatelů specifický pohled na podnikový proces, 

který vznikl v důsledku postupné diferenciace požadavků jednotlivých uživatelů v průběhu 

času (Král, 2010).  

1.1.1 Manažerské účetnictví  

Vzhledem k tomu, že tato diplomová práce sleduje podnik očima interních uživatelů, je pro 

nás nejdůležitější subsystém manažerského účetnictví. Oproti finančnímu účetnictví, které 

je tvořeno zejména pro účely externích uživatelů, manažerské účetnictví není pevně svázáno 

účetními standardy a zákony. Zásadním kritériem pro využitelnost manažerského účetnictví 
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z pozice managementu a jeho dalších uživatelů je především jeho vypovídací schopnost pro 

potřeby řízení podniku. Oproti finančnímu účetnictví má manažerské účetnictví i rozdílný 

pohled na ocenění a strukturu aktiv, závazků, vlastního kapitálu, výnosů, nákladů, zisku, 

příjmů a výdajů. Rovněž manažerské účetnictví disponuje širokým spektrem nástrojů 

využitelných pro podnikové řízení (Fibírová, Šoljaková a Wagner, 2007).   

Samotný pojem manažerského účetnictví je autory chápán různě a spíše nacházíme obecnější 

definice manažerského účetnictví. Atkinson, Kaplan a Young (2004, str. 5) s odvoláním na 

definici Institute of Management Accounting ve své publikaci Management Accounting 

uvádí, že:  

 „Manažerské účetnictví je souvislým doplňujícím se procesem měření, stanovení, 

interpretace a  předávání systému finančních i nefinančních informací, které podporují 

rozhodování řídících pracovníků, ovlivňují chování složek podniku a přispívají k vytvoření 

vztahů mezi nimi a jsou nezbytné pro dosažení strategických, taktických a operativních cílů.“  

 Horngren (2008, str. 12) specifikuje ve své publikaci Introduction to Management 

Accounting manažerské účetnictví pouze jako:  

„oblast účetnictví, která poskytuje informace pro řídící pracovníky v podniku (organizaci). 

Je  to proces identifikace, měření, shromažďování a analýz podkladů, v němž se připravuje 

interpretace a sdělení informací, které pomáhají řídícím pracovníkům naplnit stanovené 

cíle.“.  

Druhá definice chápe manažerské účetnictví úžeji, jako oblast účetnictví, která se zaměřuje 

na konkrétní skupinu uživatelů a poskytuje jim specifický typ informací. Horngrenův přístup 

obsahový rámec manažerského účetnictví blíže specifikuje a poukazuje lépe na jeho 

jedinečnost. Z hlediska bližšího porozumění manažerskému účetnictví a jeho dalšímu dělení 

dle typologie rozhodovacích úloh mi tento koncept přijde vhodnější. S dalším dělením 

manažerského účetnictví, odvislého od typologie rozhodovacích úloh, se seznámíme 

v následující kapitole (Fibírová, Šoljaková a Wagner, 2007; Král, 2010).    

1.1.2 Historický vývoj manažerského účetnictví – nákladové účetnictví 

Co se struktury obsahu manažerského účetnictví týče, liší se v závislosti na specifických 

požadavcích řídících pracovníků, zejména v tom, jaký typ informací je vrcholovým 

pracovníkům poskytován. Rovněž, ve vztahu k fázím rozhodovacího procesu prošlo 

manažerské účetnictví určitým historickým vývojem. Vývoj manažerského účetnictví byl 
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zejména ovlivněn důsledky změn tržních podmínek a potřebami podniků tyto změny 

reflektovat (Hradecký,  Lanča  a  Šiška,  2008;  Král, 2010).  

V první etapě se účetnictví orientovalo především na zjištění skutečně vynaložených nákladů 

a  skutečně realizovaných výnosů, byl zkoumán jejich vztah k prodávaným finálním 

výkonům. Později byl pohled rozšířen o vztah těchto nákladů a výnosů k dílčím procesům, 

útvarům a  činnostem a došlo ke konkrétnějšímu rozdělení zodpovědností na základě 

příčinných souvislostí nákladů s dílčími částmi a jednotkami podnikatelského procesu. 

(Král, 2010). 

Druhá fáze vývoje manažerského účetnictví byla determinována porovnáváním nákladů, 

rozčleněných během  první fáze, s jejich předem stanoveným - žádoucím stavem. Pro 

porovnání žádoucího a skutečného stavu jsou využívány rozpočty, kalkulace a na úrovni 

střednědobého a  krátkodobého řízení využíváme systém odchylek pro určení nežádoucích 

výkyvů. První a  druhá fáze takto zajišťovaných podkladů pro účetnictví spadá pod 

tzv.  nákladové účetnictví. Nákladové účetnictví je základní páteří manažerského účetnictví, 

jehož základním cílem je poskytovat informace o reprodukčních procesech, o jejichž 

základních parametrech již bylo rozhodnuto. (Fibírová, Šoljaková a Wagner, 2007;  Král, 

2010).  

1.1.3 Dělení nákladového účetnictví dle obsahu 

Dle obsahového zaměření je nákladové účetnictví koncipováno buď jako účetnictví 

výkonové anebo jako účetnictví odpovědnostní. Z hlediska výkonového účetnictví 

zkoumáme, jaké jsou náklady, marže, zisky a další hodnotové charakteristiky podnikových 

finálních či dílčích výrobků, v jejich úzkém vztahu ke kalkulacím výkonů. Oproti tomu 

odpovědnostní účetnictví monitoruje ve vazbách na systémy podnikových plánů, rozpočtů 

a  vnitropodnikových cen, jak jednotlivé útvary uvnitř podniku přispívají k tvorbě 

celopodnikových výsledků. Zkoumá se činnost vnitropodnikových útvarů a jejich podíl na 

optimálním naplňování celkové podnikové strategie. (Král, 2010). 

S narůstajícími potřebami koordinace dílčích aktivit a procesů v podniku, a v důsledku 

podnikatelských změn rovněž rostla nutnost zaměřit se detailně na strukturu jednotlivých 

procesů a aktivit v průřezu jednotlivých útvarů. Pro řízení subsystémů podnikatelských 

procesů se od poloviny 80. let rozvinulo tzv. procesní nákladové účetnictví 

(Fibírová,  Šoljaková  a  Wagner, 2007;  Král, 2010). 
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Předchozí oblasti manažerského účetnictví vychází z již poměrně ucelených představ vedení 

podniku o požadavcích zákazníků, žádoucím objemu, struktuře výroby, prodejů, zajištění 

výroby, zajištění externích, pomocných a obslužných zdrojů pro kontinuální výrobu. 

Kvalitně vedený systém manažerského účetnictví se tak stává podkladem pro řízení všech 

výše zmíněných oblastí a hodnotově vymezuje podmínky, ve kterých podnik dokáže své 

představy naplňovat (Král, 2010). Provázání manažerského účetnictví na zajištění informací 

pro jednotlivé fáze podnikatelského procesu dokumentuje obr. 1 níže.  

Obrázek 1: Podnikatelský proces výrobního podniku ve svém průřezu a ve vazbě na  manažerské 

účetnictví 

 

Zdroj: Král, 2010, str. 23 

1.1.4 Manažerské účetnictví pro rozhodování 

V reakci na narůstající potřeby trhu a eskalující změny podnikatelského prostředí v podobě 

jednotného společného trhu, vyšší konkurence, nárůstu používání informačních technologií, 

vyšších nároků zákazníků na služby pod jednou střechou, kvalitu výrobků a služeb, 

požadavků na včasné a rychlé dodání, flexibilnější ceny, detailnější promyšlení 

a  proplánování celkového podnikatelského procesu již od výzkumné a vývojové fáze, bylo 

manažerské účetnictví nuceno reagovat na tyto vnější podněty svým dalším vývojem (Král, 

2010).  

Manažerské účetnictví se v třetí fázi vývoje neorientuje pouze na úlohy o existující kapacitě, 

ale dívá se do budoucnosti. Moderní doba si totiž žádá zhodnocení různých variant pro 

budoucí vývoj firmy, odpovědi na otázky „co se stane, když…“, „jaký sortiment výrobků je 

pro firmu optimální, ziskový…“ atp. (Král, 2010, str. 98). Prostřednictvím manažerského 

účetnictví se dostáváme k řešení úloh o budoucí kapacitě a k zobecnění rozhodovacích úloh 

do určitých charakteristicky si podobných skupin, na jejichž základě bude následně 



9 

 

management schopen učinit svá rozhodnutí pro nadcházející období. Historicky je tento 

proces rozhodování nazýván jako přerůstání nákladového účetnictví v manažerské 

účetnictví (Král, 2010).  

Nedíváme se pouze na proces, o  jehož parametrech jsme již rozhodli v minulosti, ale na 

proces, o jehož parametrech teprve rozhodovat budeme. Manažerské účetnictví tak čerpá 

informace pro potřeby podnikového vedení i z vnějšího podnikového okolí a analyzuje, jaké 

by mohly být následné reakce.  Pro tento typ manažerského účetnictví je zásadní jeho 

informační základna, která je podkladem pro výsledné rozhodnutí. Na účetnictví pro 

rozhodování jsou kladeny podstatně vyšší nároky než na účetnictví na existující kapacitě, 

neboť účetnictví na existující kapacitě data čerpá především z minulosti a porovnává 

skutečný stav se stavem žádoucím a  narovnává odchylky mezi nimi. Pro účetnictví pro 

rozhodování o budoucích variantách podnik zásadně potřebuje precizní informační základnu 

(Král, 2010;  Fibírová,  Šoljaková  a  Wagner, 2007).  

Obrázek 2: Účetnictví a jeho subsystémy 

 

Zdroj: Král, 2010, str. 24 

Obrázek sumarizuje a rekapituluje závěry kapitoly 1, tedy rozdělení účetnictví na základní 

subsystémy dle toho, pro jaké uživatele podklady tvoříme, jaké účetní informace využíváme, 

jaký je jejich charakter a pro jaké účely v jakém časovém období informace využíváme. Pro 

účely této práce se v další kapitole nejprve krátce podíváme na výkonově orientované 

účetnictví a stručně budou zmíněny faktory, které ovlivňují jeho strukturu. Následně 

se  detailněji zaměříme na účetnictví odpovědnostní, u kterého si představíme základní 
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předpoklady pro jeho fungování a možnosti jeho využití pro hodnocení a motivaci 

zaměstnanců. V dalších kapitolách pak budou představeny základní koncepty pohledu 

na  řízení pracovního výkonu a moderní mechanismy, které lze při řízení výkonů využívat.  
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2 Nástroje manažerského účetnictví 

V předchozí kapitole jsme se na manažerské účetnictví dívali z hlediska uživatelských 

nároků na obsah, strukturu a směr manažerského účetnictví. Z praktického hlediska nicméně 

ale musíme na každý podnik hledět jako na specifickou jednotku, která vyžaduje individuální 

přístup k hodnocení a využití účetních informací. Dle Fibírové, Šoljakové a Wagnera (2007) 

účetní zobrazení konkrétního podnikatelského procesu závisí na několika faktorech:  

 charakteru činnosti podniku a způsobu jeho řízení, 

 velikosti podniku, struktuře podniku a vývoji podniku,  

 je ovlivněno pozicí podniku na trhu a jeho konkurencí. 

Cílem každého podniku pro efektivní řízení je nalezení optimální struktury výkonů, činností 

a procesů, které povedou k uspokojení požadavků zákazníků a přinesou nejvyšší možné 

výnosy. Zásadním předpokladem účinného systému hodnotového řízení je rozpoznání 

příčinných souvislostí vzniku nákladů při tvorbě výkonů, rozpoznání přínosů jednotlivých 

útvarů k celopodnikovým výsledkům a rozdělení odpovědností za vznik odchylek předem 

stanoveného a skutečného stavu. Zaměřujeme se tedy na proces transformace a mapujeme 

účel vynaložení nákladů a jejich příspěvky k tvorbě finálních výkonů. Princip účelovosti 

vynaložení nákladů monitorujeme v celém procesu ve dvou základních liniích (Král, 2010; 

Fibírová,  Šoljaková  a  Wagner, 2007):  

 linii výkonové – náklady poměřujeme vzhledem ke konkrétním produktům, službám, 

dílčím výkonům, činnostem. Výkony můžeme rozdělit na hlavní činnost, pomocnou 

a  obslužnou. Účetnictví pro řízení po linii výkonů dává podnikovému managementu 

informaci o objemech a struktuře jednotlivých výkonů (Král, 2010;  

Fibírová,  Šoljaková  a  Wagner, 2007). 

 Na úrovni útvarové – kdy se soustředíme na místo vynaložení nákladů či místo 

odpovědnosti za vznik nákladů. Účetnictví pro řízení po linii odpovědnosti je 

nástrojem řídících pracovníků k měření výkonnosti jednotlivých částí podniku 

a  zvýšení zainteresovanosti pracovníků na splnění cílů podniku (Král, 2010;  

Fibírová,  Šoljaková  a  Wagner, 2007). 

Výkonové a odpovědnostní účetnictví spolu úzce souvisí. Nicméně, oba okruhy vyžadují 

specificky charakteristické informace. Se složitějším podnikatelským procesem se 

zabezpečení informací pro konkrétní okruh stává náročnější. Určení základní orientace 
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nákladového účetnictví je základní rozhodovací úlohou každého podniku a jeho řídicích 

pracovníků. Přičemž je třeba zohledňovat zejména charakter a složitost podnikatelského 

procesu, rozsah hlavních a  vedlejších činností, charakter výrobního cyklu, jeho délku, 

opakovanost a proporce přímých a  nepřímých nákladů (Král, 2010). 

2.1 Výkonově orientované účetnictví  

V případech, kdy se nákladové účetnictví zaměřuje na zjišťování a kontrolu nákladů v jejich 

vztahu k výkonům, hovoříme o výkonově orientovaném účetnictví. Výkonově orientované 

účetnictví nás informuje o celkových nákladech na prováděné výkony, o řízení jejich 

hospodárnosti, jaké jsou přínosy z prodeje konkrétních výkonů, či na které zákaznické 

skupiny se v prodeji orientovat. Výkonově orientované účetnictví hraje zásadní roli při 

tvorbě sortimentu výkonů, při jeho rozšiřování uvedením nových výkonů, při kontrole 

zavedených výkonů a při rozhodování o zúženích sortimentní palety (Hradecký, Lanča 

a  Šiška, 2008;  Král,  2010).  

To, jak koncipujeme podklady pro výkonově orientované účetnictví, a jak zobrazujeme 

podnikatelský proces, ovlivňují především podmínky podnikatelského procesu, z něho 

odvozené typy finálních výkonů, členitost podnikatelského procesu, organizace dávkování 

výkonů a délka podnikatelského cyklu (Fibírová,  Šoljaková  a  Wagner,  2007). Tyto 

charakteristiky podnikatelského procesu nachází odezvu ve způsobu evidence nákladů 

v účetních systémech, ve způsobu řízení výkonových středisek a rozhodují o využití 

konkrétních kalkulačních modelů (Král, 2010;  Hradecký, Lanča a Šiška, 2008). 

Dle charakteru výrobního procesu rozlišujeme výroby organické a heterogenní. V případě 

organické výroby dochází během jednoho či několika na sebe navazujících procesů k tvorbě 

výrobků s odlišnými kvalitativními vlastnostmi oproti počátku. Organická výroba využívá 

unifikované výrobní postupy a je označována jako výroba procesní neboli technologie 

(Král,  2010). Heterogenní výroba představuje sled činností, kdy dochází k mechanickému 

spojování dílčích částí anebo dílů do finálních výkonů, přičemž tyto díly jsou specifické 

a  lze je ve finálním výrobku měnit (Král, 2010; Hradecký,  Lanča  a  Šiška, 2008). Na toto 

hledisko navazuje stupeň členitosti výroby, kdy rozdělujeme výrobu na členitou 

a  nečlenitou. Nečlenité výroby jsou charakteristické technologicky uzavřenými celky, které 

není účelné rozčleňovat na dílčí fáze, zatímco členitá výroba probíhá v několika stupních, 

fázích, dílčích krocích anebo operacích, které můžeme sledovat odděleně 

(Fibírová,  Šoljaková  a  Wagner,  2007;  Král,  2010). Délka podnikatelského cyklu dále 
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determinuje, zda je ve výrobě nutné sledovat nedokončenou výrobu anebo nikoliv. Pakliže 

je ve výrobní fázi vázán pracovní kapitál s krátkým oběhem, nedokončenou výrobu není 

třeba monitorovat (Keřkovský 2012; Král  2010).  

Z pohledu orientace na zákaznickou linii, ve výrobním procesu můžeme dále rozlišovat dle 

organizace dávkování buď specifické adresné výkony pro konkrétní zákazníky anebo 

výkony, které jsou vyráběny ve více vzájemně podobných dávkách. Dle tohoto kritéria 

rozlišujeme výrobu hromadnou, sériovou a  kusovou (Keřkovský 2012; Fibírová, Šoljaková 

a  Wagner,  2007;  Král 2010). Hromadná výroba se vyznačuje velkým objemem výkonů, 

jejichž výrobní parametry po delší dobu zůstávají neměnné a konečný spotřebitel nám 

většinou nebývá známý. Sériová výroba vzniká na základě individuálních zákaznických 

požadavků a do výroby je zadávána jednotlivě na základě předem známé poptávky po 

výkonech. Nejspecifičtějším typem výroby je pak výroba kusová, kdy dochází ke vzniku 

kvalitativně velmi odlišných výkonů na základě adresných požadavků konkrétních 

zákazníků (Keřkovský, 2012).  

Všechny výše zmíněné charakteristiky podnikatelského procesu mají vliv na způsob 

zobrazení nákladů, výnosů a zisku ve výkonově orientovaném účetnictví. Pro každý podnik 

je tedy zobrazení procesu v účetnictví jedinečné, nicméně můžeme nalézt několik základních 

principů, které je žádoucí ve výkonově orientovaném účetnictví dodržovat. Především se 

jedná o co nejpřesnější přiřazení nákladů ve vztahu k prováděným výkonům. Útvary by vždy 

měly nést odpovědnost pouze za ty náklady, jejichž výši jsou schopny ovlivnit, abychom 

byli schopni vyjádřit přínos konkrétních útvarů, činností a dílčích fází procesů 

k celopodnikovému výsledku hospodaření (Fibírová,  Šoljaková a Wagner,  2007;  Král, 

2010). K zajištění tohoto požadavku nám pomáhá odpovědnostně orientované manažerské 

účetnictví.  

2.2 Odpovědnostně orientované manažerské účetnictví  

Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na vyšší výkonnost podniku se postupem času do 

popředí dostal další nástroj manažerského účetnictví, a tím je řízení po linii odpovědnosti. 

Podniky si pomocí odpovědnostně orientovaného účetnictví zajišťují v dlouhodobé 

perspektivě soulad jednání podnikových útvarů a pracovníků s celopodnikovou strategií. 

K rozvoji tohoto typu účetnictví vedl na přelomu 20. a 21. století zejména rozvoj 

podniků, rozšíření škály podnikových činností a narůstající vzdálenost mezi vztahy 

vlastníků procesů a  řídících pracovníků. Rostoucí diferenciace činností vede k vyšší 
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náročnosti koordinace podnikových procesů a je zapotřebí angažovat větší počet účastníků 

v podnikovém rozhodování (Král 2010; Fibírová, Šoljaková a Wagner, 2007).  Dochází 

k  přerozdělování pravomocí, což podniku může vzhledem k tzv. teorii zastoupení přinášet 

i  jistá rizika. Teorie zastoupení definuje tři oblasti, ve kterých kvůli vztahu zastoupení (kdy 

jedna či více stran neboli agenti jednají v zájmu/z pověření či jako zástupci strany druhé tedy 

principála), může docházet ke snižování tržní hodnoty firmy. Těmito oblastmi je informační 

asymetrie, morální hazard a  nepříznivý výběr. De facto se jedná o situace, kdy jedna strana 

disponuje lepšími informacemi a rozhoduje se spíše na základě maximalizace svého 

osobního užitku. V takových situacích je rozhodující existence monitorovacích 

a motivačních mechanismů, abychom minimalizovali důsledky plynoucí ze vztahu 

agent  – principál (Marek, 2007;  Wagner, 2009;  Král 2010).  

Klíčovými otázkami úspěšného podnikání tak i nadále zůstává odpovědnost managementu 

za průběh podnikatelského procesu a motivace pracovníků napříč všemi řídícími 

a  výkonnými pozicemi. Důležitou roli v tomto procesu hraje transformace podnikových 

plánů a rozpočtů na  nižší odpovědnostní, procesní a výkonové úrovně, s čímž vyvstávají 

zejména dvě zásadní otázky a to (Veber, 2009;  Řezáč 2009):  

 jaké veličiny transformovat do vnitropodnikových rozpočtů z cílů podniku, 

 jakým způsobem lze zajistit provázanost celého systému vertikálních vazeb mezi 

podnikovou úrovní a úrovní vnitropodnikových útvarů. 

Transformace podnikových cílů je komplexní problematikou, neboť její řešení opět musí být 

šité na míru danému podniku a zároveň není možné zadávat stejná kritéria jak manažerům, 

tak pracovníkům na nižších úrovních. Nicméně lze identifikovat základní principy, které by 

transformace měla splňovat za účelem dosažení efektivních výsledků, dle Krále (2005) se 

jedná o následující principy:  

 kritéria transformovaná na hierarchicky nižší útvary by měla být konzistentní s cíli 

firmy jako celku. 

 Na pracovníky a útvary jsou transformované takové typy cílů, které odpovídají 

rozsahu jim svěřených pravomocí a jejich odpovědností (s cílem maximálně využít 

potenciál a  schopnosti všech) 

- kritéria by tedy měla být ve výhradní pravomoci pracovníků, či alespoň 

v podstatné pravomoci pracovníků a pracovníci musí dokázat měřitelnou výši 

těchto kritérií ovlivnit (Wagner, 2009). 
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- „Můžeme řídit pouze to, co se dá měřit a ovlivnit“ (Ohlídal, 2003).  

 pakliže pracovník či pracovní útvar se podílí na přínosu k celkovému podnikovému 

výsledku, je žádoucí podle způsobu plnění tohoto úkolu propojit jeho hodnocení 

s vhodnou formou osobní zainteresovanosti (motivační účinnost transformačního 

procesu viz další kapitoly), (Král 2010;  Fibírová, Šoljaková a Wagner, 2007). 

Na výše zmíněné navazují v publikaci Nákladové a manažerské účetnictví prof. Fibírová, 

prof. Šoljaková a prof. Wagner (2007, str. 315) citací: „Neočekávejte, že pracovník bude 

v první řadě myslet na to, co je pro firmu přínosné; v první řadě bude myslet na to, co 

ovlivňuje výši kritérií dle  kterých je hodnocen“. Provázání systému hodnocení na kritéria 

hodnocení je pro firmu opravdu klíčové.  

Nezastupitelnou funkci při transformaci podnikových cílů na nižší úrovně hrají podnikové 

rozpočty a komunikační mechanismy, prostřednictvím nichž dochází k zajištění 

provázanosti vertikálních vazeb mezi podnikovým vedením a vnitropodnikovými útvary. 

Konkrétní formy transformace cílů na nižší podnikové úrovně se pak již odvíjí od typu 

odpovědnostního řízení a parametrů podnikatelského procesu (Veber 2009; Král, 2010; 

Armstrong 2011). Přičemž vhodné nastavení mechanismu transformace podnikových cílů 

na nižší úrovně, rozdělení pravomocí a  odpovědností pro snadnější mapování příspěvku 

vnitropodnikových útvarů k  celopodnikovým cílům společnosti, případně jejich odchylek 

od cílů společnosti, si žádá naplnění několika dalších požadavků organizačního modelu 

uvnitř společnosti (Fibírová, Šoljaková a  Wagner,  2007). 

Těmto požadavkům se budeme věnovat v dalších podkapitolách a představíme si základní 

principy, které vedou k optimálnímu fungování odpovědnostních modelů. 

2.2.1 Předpoklady pro zajištění fungování odpovědnostního řízení 

Odpovědnostně orientované účetnictví si za svůj hlavní cíl klade vymezení oblastí, které 

jednotliví pracovníci nebo jednotlivé útvary mohou ovlivnit svou činností, pro tyto oblasti 

nastavit dílčí úkoly a v závislosti na způsobu a stupni naplnění těchto dílčích úkolů vyjádřit 

přínos pracovníků či útvarů k celopodnikovým výsledkům. Pro zajištění těchto cílů jsou dle 

prof. Krále (2010, str. 396) realizovány tři kroky:  

I. předběžné stanovení úkolu: cíle podniku jsou rozděleny na dílčí, vzájemně konzistentní 

cíle, které jsou v souladu s celopodnikovou strategií, jsou útvary ovlivnitelné a zároveň jsou 

pro ně motivačně přitažlivé. 
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II. následná kontrola: odhaluje pozitivní a negativní odchylky od stanovených dílčích cílů 

a  kvantifikuje dopady na celopodnikové výsledky, účelem následné kontroly je i přiřazení 

zodpovědnosti za tyto odchylky konkrétnímu pracovníkovi či útvaru. 

III. analýza a vyhodnocení: kromě analýzy a vyhodnocení by výsledky měly být navázány 

na vhodnou odměnu či jinou formu zainteresovanosti.  

Základním předpokladem stanovení dílčích úkolů je ukotvení pravomocí odpovědných 

pracovníků v organizačním řádu či jiném podnikovém písemném dokumentu. Abychom 

dosáhli úspěšného plnění dílčích úkolů a celkového přínosu k celopodnikové strategii, je 

žádoucí, aby pracovníci dobře rozuměli svému úkolu, chápali jeho smysl a byli dostatečně 

motivováni cílů dosáhnout. Úkoly by měly být konkrétní, jednoznačné, s rostoucí mírou 

odpovědnosti a významností úkolu by také mělo narůstat ohodnocení pracovníka či útvaru 

při jeho splnění. Odpovědnostní účetnictví je pouze podkladem pro hodnotící fázi 

pracovníka. Nicméně, velmi podstatným rysem hodnotícího systému je to, že forma 

motivace by měla být známa předem, úkoly by měly být ohraničeny časově dostatečně 

přiměřeně a podléhat přiměřené kontrole (Král, 2010;  Nakonečný, 1992;  Bedrnová, 2012).   

Další podmínkou před aplikací určitého typu odpovědnostního řízení ve všech společnostech 

je nejprve vymezení třech esenciálních oblastí: organizační a  ekonomické struktury 

podniku, míry decentralizace resp. centralizace při řízení podniku, rysů řízení podnikových 

procesů a  odpovědnostních středisek spolu se zajištěním informací pro jejich řízení 

(Fibírová, Šoljaková a Wagner, 2007;  Král, 2010). Těmto páteřním elementům se nyní 

budeme věnovat podrobněji.  

2.2.2 Organizační struktura podniku a typologie řízení podniku 

Základním strukturálním předpokladem řízení po linii odpovědností je existence organizační 

a  ekonomické struktury podniku. Organizační strukturou společnosti rozumíme systém 

uspořádání vzájemných činností a vztahů v podniku. Jedná se o všechny vertikální 

a  horizontální vazby uvnitř podniku a jejich propojení (Král, 2010;  Fibírová, Šoljaková 

a  Wagner, 2007). Vertikální vazby ve společnosti determinují pravomoci a odpovědnosti, 

kdežto horizontální vazby specifikují dělbu činností a jsou obrazem úrovně kooperace při 

zajišťování finálních výkonů. U horizontálních a vertikálních vazeb lze dále rozlišovat 

uspořádání předmětné a  technologické (Keřkovský 2012). 
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Předmětné uspořádání se vyskytuje u podniků, kdy téměř celý proces tvorby finálního 

výkonu je zastřešen jedním útvarem. Proces je uspořádán dle předmětů jednotlivých činností 

a  nedochází ke kooperaci s dalšími útvary. Oproti tomu technologické uspořádání je 

systémem několika technologických procesů ve specializovaných útvarech, které na sebe 

postupně navazují. Fáze výroby finálních výkonů jsou tak vzájemně odděleny a vyžadují 

precizní koordinaci. U technologických uspořádání se častěji setkáváme s direktivním 

způsobem řízení útvarů (Koubek 2004;  Fibírová, Šoljaková a Wagner, 2007; Keřkovský 

2012). 

Na základě charakteru podnikatelského procesu a počtu horizontálních a vertikálních vazeb 

rozeznáváme buď centralizovaný anebo decentralizovaný typ řízení. U centralizovaného 

typu řízení se rozhodovací pravomoc soustředí v rukách vrcholového vedení podniku. 

Uplatňuje se více přímý, direktivní způsob vedení, kdy jsou pokyny a dílčí cíle přesně 

zadávány. Od nižších útvarů je očekáváno plnění zadaných úkolů a disciplína. Kontrola 

plnění úkolů je svázána s kratšími a pravidelnějšími časovými úseky (Král, 2010; Fibírová, 

Šoljaková a  Wagner,  2007). U decentralizovaného typu řízení delegujeme iniciativu 

a  rozhodovací pravomoci na hierarchicky nižší útvary. Nižším útvarům přenecháváme 

prostor pro kreativitu a při jejich řízení nevyužíváme direktivní nástroje. Zhodnocujeme, jak 

jsou útvary schopny hospodařit s disponibilními finančními zdroji a jak jsou schopny přispět 

ke zlepšení finanční pozice podniku. Pro kontrolu využíváme delších časových intervalů, 

často využíváme i  možnost komparace s konkurencí při hodnocení přínosů útvarů (Král 

2010; Veber  2009;  Keřkovský  2012). 

Základním interním dokumentem firmy, kde jsou uvedeny všechny zásadní informace 

o  firmě, je organizační řád. Organizační řád popisuje systém řízení firmy, organizační 

strukturu firmy s jejími vnitřními vazbami, včetně vydefinování pravomocí a odpovědností 

jednotlivých vnitropodnikových středisek a pracovníků. Existence organizačního řádu je 

nutným předpokladem fungování systému odpovědnostního řízení a jednou ze základních 

podmínek pro fungování navazujícího motivačního systému. Jedná se o stvrzení ustanovení 

organizačního systému podniku (Duchoň, 2008).  

2.2.3 Charakteristiky centralizovaného přístupu odpovědnostního 

řízení  

Pro účely této práce je dále důležité si vymezit, jaké mechanismy jsou obvykle nastaveny 

v modelu centralizovaného přístupu k odpovědnostnímu řízení. Samozřejmě s vědomím 
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faktu, že společnosti nikdy nebývají plně centralizované, ale spíše se kombinuje 

centralizovaný přístup řízení s decentralizovaným (Král,  2010;  Fibírová, Šoljaková 

a  Wagner,  2007).  

Mezi základní znaky centralizovaného přístupu řadíme to, že v dlouhodobém, krátkodobém, 

ale i střednědobém horizontu velká část pravomocí a odpovědností zůstává na bedrech 

vrcholového managementu společnosti. Vytváří se tak strmá organizační struktura, kdy 

nejvýznamnější oblasti jsou řízeny hierarchicky vyššími celky. Vrcholový management 

rozhoduje o otázkách dlouhodobého investování, zabývá se efektivitou výroby i problémy 

výrobních procesů. Vrcholový management nese zodpovědnost za zadávané úkoly a jejich 

odchylky od předem plánovaných hodnot (Král, 2010;  Koubek, 2004). Hodnocení 

vedoucích pracovníků se odvíjí od  skutečných výsledků hospodaření jednotlivých středisek. 

Vedoucí pracovníci mají na starost zejména zajištění hladkého průběhu činností v rámci 

jednotlivých útvarů, aby mohlo být dosaženo celopodnikových cílů. Centralizovaná úroveň 

řízení tak klade na vedoucí pracovníky poměrně vysoké nároky (Král, 2010).  

 Úkoly na nižší útvary jsou zadávány direktivně, jsou časově ohraničeny a  kontrolovány 

v kratších časových úsecích. Často bývají spíše specifikovány naturálně a jejich plnění je 

hodnoceno výše postavenými pracovníky. V praxi ale bývá náročné do hodnocení 

pracovníků začleňovat pouze jimi ovlivnitelné skutečnosti. Složité je zejména přiřazení 

odchylek do odpovědností jednotlivých útvarů a pracovníků, neboť vlivů působících na 

finální odchylku může být více a komplikuje se jednoznačnost přiřazení odpovědností 

a  kvantifikace výsledného efektu (Král, 2010; Tureckiová 2007). Hodnocení a odměny 

výkonných pracovníků jsou v tomto modelu navázány na jimi odvedenou práci, přičemž 

hlavní složka mzdy je povětšinou fixní. Systém centralizovaného řízení se vyznačuje 

vysokou náročností na perfektní informovanost a je zásadní, aby informace byly 

zaměstnancům komunikovány s minimální časovou prodlevou (Král, 2010;  Fibírová, 

Šoljaková a  Wagner,  2007). 

Globálně je tento systém ještě v důsledku minulosti vnímán spíše jako demotivační. Přesto 

však bývá využíván výkonnými výrobními závody s velkými objemy výroby. Bývá tomu 

tak pro to, že firmy nejsou schopny příliš ovlivnit ceny na trhu vzhledem k situaci na trhu. 

Firmy se z tohoto důvodu snaží zefektivňovat výrobní procesy, působit na redukci nákladů 

a ovlivňovat svou marži (Král, 2010;  Tureckiová 2007).  
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2.2.4 Charakteristiky decentralizace v odpovědnostním řízení   

Decentralizovaný model odpovědnostního řízení je víceméně opakem centralizovaného 

přístupu. Vrcholové vedení má ve svých rukách především strategický rozvoj podniku, 

realizaci finanční firemní strategie, průzkumy trhu, investice, výzkum a vývoj, taktiku 

prodeje. Zkrátka určuje budoucí směr podniku a přebírá za tuto část odpovědnost. Vrcholové 

vedení též zajišťuje roli informačního centra (Král, 2010;  Koubek, 2004). 

Odpovědnost za taktické a operativní řízení je delegována na nižší útvary, což jsou 

koncepčně větší samostatné jednotky, které rozhodují o struktuře a objemech sortimentu. 

Bývají buď hodnoceny na základě informací z venku (konkurence, trh), anebo podnikovým 

vedením skrze analýzy, zda útvary pokrývají své náklady a zároveň přispívají ke zvýšení 

podnikové hodnoty. Jsou tak plně vystaveny vnějším vlivům a od útvarů se vyžaduje jejich 

vlastní znalost vnějšího prostředí (Král, 2010;  Fibírová, Šoljaková a  Wagner,  2007). 

Co se systému hodnocení týče, střediska mají dána kritéria výkonnosti a mohou si hlídat stav 

plnění sama. V delších časových intervalech bývá výkonnost střediska sledována 

podnikovým managementem. Hodnotící kritéria jsou navázána na finanční ukazatele, např. 

zvýšení výnosnosti kapitálu, solventnost, likviditu aj. Zaměřujeme se na skutečně dosažené 

výsledky, nikoliv na plnění plánů a rozpočtů. Z vnitropodnikových výsledků středisek by 

měl být rovnou zřejmý přínos střediska k celkovému podnikovému výsledku. Mezi další 

sledované ukazatele ještě patří výnosnost kapitálu vázaného v útvaru anebo celkový přínos 

útvaru k finanční situaci podniku (Král, 2010;  Keřkovský 2012;  Šoljaková, 2009). Celkový 

pohled na decentralizovaný přístup k řízení a základní srovnání s centralizovaným přístupem 

je uveden v tabulce 1.  
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Tabulka 1: Základní charakteristiky centralizovaného a decentralizovaného přístupu 

k odpovědnostnímu řízení 

Centralizace Decentralizace 

Jak jsou zadávány úkoly 

útvarům?  

Formou direktiv  

krátký časový interval  

důraz na věcné úkoly  

Nepřímo v delším intervalu  

důraz na finančně hodnotová 

kritéria  

- vnější  

- vnitřní  

Jak je kontrolováno jejich 

plnění?  

Z nadřízené úrovně, na základě 

řízení pomocí odchylek. 

Důležitá je i vnitřní útvarová 

kontrola (je útvar schopen krýt 

své potřeby?)  

Jakou důležitost mají 

finanční nástroje a  kritéria?  

Odvozenou – určenou k  podpoře 

informací o plnění naturálně 

zadaných úkolů. 

Útvar se primárně rozhoduje na 

základě finančně hodnotových 

kritérií, zejména rentability.  

Co vyjadřují zadaná 

finančně hodnotová 

kritéria?  

Hlavně to, jak hospodárně 

a  jakostně plní útvar zadané 

úkoly, někdy i to, jak se mu daří 

maximalizovat objem, resp. 

optimalizovat sortiment.  

Příspěvek útvaru k 

celopodnikovým kritériím: 

- k výnosnosti vloženého kapitálu  

- k zisku  

- k finanční situaci. 

 
Jsou útvary izolovány od 

vlivů vnějšího prostředí?  

Ano, zejména pomocí relativně 

stálých vnitropodnikových cen 

na úrovni předem stanovených 

nákladů. Respektuje se 

specifický charakter útvaru a 

podmínky, které mu byly 

vytvořeny.  

 

V zásadě ne. Útvar nese vlivy 

vnějšího prostředí a v rámci 

vymezené pravomoci 

a  odpovědnosti odpovídá za svůj 

další rozvoj v těchto podmínkách. 

Zdroj: Král, 2010, str. 421 – 422 

2.2.5 Ekonomická struktura podniku   

Ekonomická struktura podniku navazuje na úvahu o rozdělení pravomocí a odpovědností 

v podniku. Dále rozšiřuje modely organizační struktury o motivační faktory a zabývá se tím, 

jaké hodnotové nástroje pro řízení konkrétního vnitropodnikového útvaru použít, jaký byl 

měl být jejich obsah, forma a vazby na další nástroje. Dochází k budování struktury 



21 

 

tzv.  odpovědnostních středisek, která jsou z větší či menší míry svou zainteresovaností 

navázána na hodnotové výsledky (Hradecký,  Lanča  a  Šiška, 2008;  Král,  2010). 

Metodologie se v této souvislosti orientuje na typy hodnotových kritérií, které je možné 

v odpovědnostním řízení středisek uplatnit. Nedává přímo odpověď na to, jak dané středisko 

konkrétně řídit, neboť v praxi mnohdy střediska bývají řízena i v několika odpovědnostních 

režimech. Ekonomická struktura je tak svým charakterem flexibilnější než organizační 

struktura. Kritéria zainteresovanosti jsou v tomto modelu navázána na tři základní kategorie 

dle toho, zda úroveň využití hodnotových kritérií je plně pod vlivem daného střediska, nebo 

se jedná o sdílené kritérium mezi dvěma či více útvary, anebo se jedná o kritéria vrcholová 

se synergickým efektem pro podnik celkově (Fibírová, Šoljaková a  Wagner,  2007;  Král 

2010). 

Dostupná literatura uvádí rozčlenění na 4 základní typy odpovědnostních středisek a to: 

nákladové středisko, výnosové středisko, ziskové středisko a investiční středisko 

(Hilton,  2005, str. 502). Další prameny rozšiřují rozčlenění ještě o dva další typy, kterými 

je výdajové a rentabilní středisko. (Král, 2010, str. 402; Fibírová, Šoljaková 

a  Wagner,  2007, str. 322). 

Následující kapitola představuje jednotlivé typy odpovědnostních středisek a možnosti 

hodnotových kritérií uplatnitelných v řízení jednotlivých typů středisek.  

2.2.6 Typy odpovědnostních středisek   

Nákladově řízené středisko: 

jedná se o hierarchicky nejnižší typ střediska z pohledu dedikované míry odpovědnosti. 

Nákladové středisko je odpovědné za výši nákladů, vznikajících v důsledku jeho činnosti. 

Výše nákladů je kontrolována buď v porovnání s pevným rozpočtem bez přepočtu (správní 

útvary), anebo jsou skutečné náklady střediska porovnávány s předem stanoveným 

rozpočtem přepočteným na skutečný objem výkonů. Přičemž do přepočtu zahrnujeme 

variabilní náklady, fixní náklady pouze v těch případech, kdy středisko může zefektivnit 

jejich vynakládání a má to pozitivní efekt na podnik (Fibírová, Šoljaková a  Wagner  2007). 

Výše odměn pracovníků obvykle koresponduje se zjištěnými odchylkami od předem 

stanovených nákladových úkolů, norem a dalších typů stanovení úkolů (Král, 2010).  
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Řadí se sem i hierarchicky vyšší střediska, jako jsou útvary hlavní výroby. Útvary 

zodpovědné za vyrobení maximálního objemu finálních výkonů, či údržbářské útvary, které 

jsou schopny zvyšovat využití své kapacity (Šoljaková, 2009;  Král, 2010).   

Ziskově řízené středisko:  

pracovníci ziskového střediska odpovídají nejen za výši nákladů, ale i za výši výnosů 

realizovaných ve vztahu k vnějšímu okolí. Ziskové středisko má na starost celý proces 

od  rozhodování o sortimentu, plánování objemů až po vztahy s dodavateli a odběrateli. 

Odtud se odvíjí i pravomoci a odpovědnosti pracovníků ziskových středisek. Všechny 

náklady a  výnosy je třeba pozorně alokovat do odpovědnosti střediska, např. náklady 

ovlivněné rozhodnutím vedení by neměly ovlivnit výsledek hospodaření ziskového střediska 

(Fibírová, Šoljaková a  Wagner,  2007;  Král, 2010).  

Středisko řízené dle rentability:  

tento typ střediska je z hlediska míry decentralizace odpovědností a z hlediska pravomocí 

kromě výnosů a nákladů odpovědný ještě za výši čistého pracovního kapitálu vázaného 

ve  středisku. Sleduje se tedy pohyb zásob s požadavkem na jejich maximální optimalizaci, 

dále pak u uzavřených reprodukčních cyklů výše a splatnost pohledávek a závazků 

z vnějších vztahů. Tyto předpoklady splňují zejména hierarchicky výše postavené útvary, 

zajišťující např. část výrobního programu, logistiku atd. Pracovníci nenesou odpovědnost za 

rozhodnutí o  investicích (Král, 2010).  

Investičně řízené středisko:  

jedná se hierarchicky nejvyšší typ odpovědnostního uzlu ve společnosti. Investiční střediska 

mají pravomoc rozhodovat o investicích. V podmínkách decentralizace se setkáváme hlavně 

s problémem toho, že efektivnost investic se projevuje až v delším časovém horizontu. 

V prvních okamžicích nové investice vždy vedou ke zvýšení nákladů a pracovního kapitálu. 

V praxi firmy limitují investiční střediska např. určitým limitem finančních prostředků pro 

jednotlivé investiční projekty. Jakmile se dostaneme nad limit, rozhoduje o investici 

vrcholové vedení. Zásadní otázky investování většinou ale stále zůstávají v pravomoci 

vrcholového vedení (rozšiřování produkce). Především se vrcholový management chce 

vyhnout situacím, kdy jednání středisek není plně v souladu s podnikovými cíli a mohlo by 

působit kontraproduktivně (Fibírová, Šoljaková a  Wagner,  2007;  Král, 2010).  
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Z těchto důvodů někteří autoři uvádí pouze investiční střediska, nikoliv rentabilní střediska. 

Odlišnost spočívá v tom, že u rentabilních středisek si odpovědnost za investice nechává 

vrcholové vedení podniku, popř. vlastníci (Hilton, 2005, str. 502). 

Výnosově řízené středisko:  

výnosová střediska jsou z pohledu míry pravomocí a odpovědností podobná nákladovým 

střediskům. Výnosová střediska však ovlivňují svou činností hlavně výnosy z prodeje. Tato 

střediska většinou nemívají pravomoc ovlivňovat ceny výkonů, jelikož ty už jsou dány 

marketingovou a prodejní strategií. Primárním zájmem střediska je maximalizace objemů 

výkonů, a tím maximalizace prodejů. Často se setkáváme s tím, že útvary jsou hodnoceny 

ještě v režimu nákladových středisek za úsporu ovlivnitelných nákladů. Zainteresovanost je 

vázána pouze na dodržení úkolu, pro který jsou vyčleněny určité ovlivnitelné náklady. 

Výnosová střediska oproti ziskovým nejsou schopna ovlivnit průběh celého procesu výroby 

(Král,  2010).  

Výdajově řízené středisko:   

z podstaty fungování je stejně jako výnosové středisko výdajově řízené středisko podobné 

nákladovému typu střediska. Avšak výdajově řízené středisko má ve své odpovědnosti 

výdaje, nikoliv náklady běžného časového období. U takových výdajů tedy předpokládáme 

prospěch v budoucnu. Pracovníci těchto středisek jsou obvykle zainteresováni na dodržení 

určitých limitů účelově omezených výdajů a z nich vyplývajících dlouhodobě měřitelných 

efektů. Mezi sledované faktory může patřit zajištění stálého chodu výroby bez prostojů, 

pokles nákladové náročnosti realizovaných výkonů (Fibírová, Šoljaková a  Wagner,  2007;  

Král, 2010). 

Vzhledem k podobnosti s nákladovým střediskem někteří autoři tento typ střediska neuvádí.  

Jelikož se však jedná o zhodnocení budoucího prospěchu na základě vynaložených výdajů, 

mělo by výdajové středisko do výčtu rovněž být zahrnuto (Král, 2010;  Hilton, 2005, 

str.  502).  

2.2.7 Využití řízení po linii odpovědnostní pro transformaci 

podnikových cílů a jeho návaznost na systém hodnocení zaměstnanců  

Organizační a ekonomická struktura jsou prostředky pro koordinaci řízení po odpovědnostní 

linii. Organizační struktura s organizačním řádem nám determinuje pravomoci 

a  odpovědnosti náležející konkrétním subjektům, ať již se jedná o zaměstnance, útvar či 
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vrcholové pracovníky. Z pravomocí a odpovědností vyplývá rozsah činností, které jsou tyto 

subjekty schopny ovlivňovat a na základě nichž by měl být hodnocen jejich pracovní výkon 

(Fibírová, Šoljaková a  Wagner,  2007;  Král, 2010). 

Rovněž při transformaci podnikových cílů na hierarchicky nižší úrovně je více než klíčové 

delegovat na jednotlivé útvary takové cíle, které jsou středisky ovlivnitelné a dodržovat tak 

princip ovlivnitelnosti a následné přiřaditelnosti odpovědností. Cíle je vždy nutné stanovovat 

v souladu s cíli celopodnikovými a kritéria nastavit tak, aby byla dobře měřitelná. S ohledem 

na řízení lidských zdrojů musí cíle zároveň splňovat motivačně účinný princip 

(Nakonečný,  1992;  Král, 2010;  Armstrong, 2011).  

Na systém dílčích cílů a jejich plnění by v každém systému měla být navázána následná 

odměna. Lze předpokládat, že zaměstnance především zajímá jeho prospěch, proto by 

vyhodnocený přínos k celopodnikovému výsledku hospodaření měl být navázán na 

dostatečně účinný systém odměňování. Zde se setkáváme s několika úskalími, které v praxi 

často při hodnocení výkonů způsobují problémy, a které je třeba při řízení po linii 

odpovědnosti respektovat (Tureckiová, 2007):  

 Pří řízení nákladů:  

- v případech, kdy monitorujeme vývoj nákladů, jejich průběh sledujeme hned ze tří 

hledisek, z pohledu dílčích aktivit a procesů, z výkonového pohledu anebo 

odpovědnostního. Z odpovědnostního hlediska se zaměřujeme na to, zda vybrané středisko 

je opravdu schopné náklady ovlivnit a nese odpovědnost za jejich vznik. Náklady, za jejichž 

vznik či za jejichž výši útvar nemůže, je třeba z hodnocení útvarů vyjmout. Následně se tyto 

náklady přeúčtují do odpovědnosti jiného útvaru, podle místa vzniku odpovědnost (Fibírová, 

Šoljaková a  Wagner,  2007;  Král, 2010). 

- Patrně největším úskalím při přiřazování nákladů jsou sdílené náklady, které ovlivňuje 

hned několik středisek najednou, velmi často i v rámci různé podnikové hierarchie. Sdílené 

náklady jsou pro podniky opravdovým oříškem a vždy se chce důkladně zamyslet nad 

rozdělením odpovědností za takové typy nákladů (Král, 2010).  

 Při řízení výnosů:  

- jelikož se setkáváme s různým typem řízení vnitropodnikových středisek, musíme se 

rovněž zaměřit na ocenění výkonů těchto středisek a na to, jak jsou determinovány jejich 

střediskové výnosy. K tomu užíváme nástroj označovaný jako tzv. vnitropodnikové ceny 
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neboli předávací ceny, pokud jsou výkony transferovány mezi útvary (Fibírová, Šoljaková 

a  Wagner, 2007;  Král, 2010). 

- Vnitropodniková cena se ustaluje v rámci odpovědnostního řízení a je definována na 

základě vztahů uvnitř podniku. Vnitropodnikové ceny jsou taktéž vyjádřením přínosu útvarů 

k podnikovým cílům. Musí být nastaveny takovým způsobem, aby motivovaly pracovníky 

nejen v rámci útvarů, ale aby také vedly ve výsledku k celopodnikovému efektivnímu 

jednání všech pracovníků (Fibírová, Šoljaková a  Wagner, 2007).  

- Stejně jako u ostatních nástrojů odpovědnostního účetnictví, je nutné 

i  u  vnitropodnikových cen brát na zřetel míru centralizace resp. decentralizace jednotlivých 

útvarů. V praxi existuje několik základních typů vnitropodnikových cen, nicméně pro účely 

této práce představení jednotlivých typů není stěžejní (Král,  2005).  

 Při řízení vnitropodnikového výsledku hospodaření:   

- vnitropodnikový výsledek je rozdílem výnosů a nákladů, v předchozích kapitolách jsme již 

uvedli, že pro různé úrovně řízení jsou výnosy a náklady definovány odlišně a to je nutné 

respektovat. U hierarchicky vyšších středisek lze na bázi vnitropodnikového výsledku 

hospodaření odvozovat přínos středisek k celopodnikovému výsledku (investiční, rentabilní, 

zisková). U středisek s nižší pravomocí využíváme vnitropodnikový výsledek jako nástroj 

řízení hospodárnosti a jakosti (Fibírová, Šoljaková a  Wagner, 2007;  Král,  2010).  

- Jakožto nástroj podnikového řízení vnitropodnikový výsledek hospodaření musí naplňovat 

stimulační funkci a je nutné ho vhodně navázat na systém zainteresovanosti zaměstnanců 

(Wagner, 2009;  Král, 2010).  

 Podpora řízení po odpovědnostní linii:  

- při řízení po linii odpovědnosti hraje důležitou roli informační systém a systém následné 

kontroly. Je nezbytně nutné, aby podnik disponoval takovým systémem, který dokáže 

zobrazit rozdíly mezi žádoucím stavem a skutečným stavem a který zároveň přiřadí 

odchylku do konkrétní odpovědnosti (Fibírová, Šoljaková a  Wagner, 2007). 
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3 Základní přístupy k řízení lidských zdrojů a k motivaci 

V předcházejících kapitolách jsme si představili nástroje manažerského účetnictví, které 

dále využijeme v rámci analýzy v  praktické části této práce. Manažerské účetnictví nám 

předně zajišťuje potřebné informace pro naše rozhodování. V druhé řadě se ale musíme 

rozmyslet, co vlastně využíváním manažerského účetnictví chceme získat, jaký typ 

informací a co následně očekáváme od měření určitých parametrů a od stanovení odchylek 

skutečných výsledků od  jejich předem stanovených hodnot. Z tohoto důvodu je zásadní se 

také zabývat tím, jak formulovat strategii organizace do konkrétních měřitelných cílů, jak ji 

transformovat, jaké veličiny hodnotit a jak následně uzpůsobit systém hodnocení těchto cílů.  

Zkrátka jak všechny tyto oblasti propojit a zároveň konstruovat motivačně účinné cíle 

a  navázat na ně adekvátní systém odměn. Následující kapitoly nás nejprve seznámí se 

základními přístupy k řízení lidských zdrojů, pak i se základními teoriemi motivace.  

3.1 Základní typy řízení lidského kapitálu  

Tato kapitola popisuje a porovnává tři základní přístupy k řízení lidského kapitálu, konkrétně 

se jedná o řízení podle cílů, hodnocení pracovního výkonu a řízení pracovního výkonu 

(Duchoň, 2008). 

Řízení podle cílů  

-tento způsob řízení je založený na využití kvantitativně měřitelných kritérií hodnocení 

výkonů. Výkony bývají většinou hodnoceny s určitým časovým zpožděním. Jsou 

delegovány centrálně po linii shora-dolů a pracovníci nedisponují možnostmi se k zadání 

vyjádřit. Hojně je tento systém využíván manažery (Duchoň, 2008;  Koubek, 2015). 

Hodnocení pracovního výkonu  

- systém hodnocení pracovního výkonu kromě kvantitativních kritérií využívá i kvalitativní 

kritéria hodnocení, výkon je hodnocen za období jednoho roku zpětně. Princip zadávání 

úkolů je řízený centrálně z hierarchicky vyšších středisek na nižší střediska. Kritéria 

hodnocení jsou částečně založena na plnění výkonů, ale i na zhodnocení osobního přínosu 

zaměstnanců k plnění výkonů. Hodnocení pracovního výkonu bývá již napojeno na 

výkonové odměňování a  aplikuje se na všechny zaměstnance (Armstrong, 2002). 
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Řízení pracovního výkonu  

- řízení pracovního výkonu je komplexím systémem, orientovaným již nejen na výstupy ve 

výsledkové podobě, nýbrž i na vstupy v podobě schopností a dovedností pracovníků. Je 

zaměřeno na celopodnikové cíle i na individuální cíle zaměstnanců, které mají zaměstnance 

směřovat k  dalšímu rozvoji a zároveň jsou potenciálem pro budoucí prospěch podniku. 

Nejde jen o transformaci cílů shora dolů, ale také o zahrnutí zaměstnanců do tvorby 

podnikových cílů. Začlenění zaměstnanců do stanovování podnikových kritérií podněcuje 

jejich angažovanost, motivaci k plnění úkolů. Zaměstnanci tak mohou přispět k samotné 

tvorbě podnikové strategie a podnikové kultury. Řízení pracovního výkonu je orientováno 

na budoucnost (Armstrong 2015;  Duchoň, 2008). 

3.2 Problematika řízení pracovního výkonu  

Řízení pracovního výkonu je v současné době jedním z nejkomplexnějším přístupů k řízení 

lidských zdrojů, je propojením dosavadních znalostí z oblasti personálního řízení, 

efektivního řízení firmy a poznatků psychologie. Vývoj řízení pracovního výkonu urychlilo 

hned několik faktorů, a to zejména: vznik a vývoj řízení lidských zdrojů koncipovaný jako 

strategický a  integrovaný přístup k řízení zaměstnanců a vznik talent 

managementu  –  systematického procesu rozpoznávání a rozvíjení talentovaných lidí. Dále 

byl vývoj řízení pracovního výkonu ovlivněn procesy segmentace 

zaměstnanců  –  zaměřenými na rozpoznávání zaměstnanců s nadprůměrnými či 

excelentními výkony a  konceptem celkových odměn – kdy se všeobecně uznalo, že systémy 

odměňování nezahrnují pouze hmotnou odměnu (finanční odměny a  benefity), ale 

i  nehmotné odměny v podobě pochval, uznání, přidělení větší odpovědnosti, lepších 

příležitostí pracovního růstu a jiných souborů možností, které mohou být poskytovány právě 

prostřednictvím procesu řízení pracovního výkonu (Tureckiová, 2007;  Armstrong, 2011).  

Řízení pracovního výkonu je ve své podstatě neustálým rozvojovým procesem s cílem 

zlepšovat výkon a  potenciál zaměstnanců prostřednictvím jejich vlastního úsilí, za součinné 

podpory a  pomoci manažerů a jejich organizace (Armstrong, 2011). Manažerské účetnictví 

se svými jednotlivými nástroji – výkonovým, odpovědnostním účetnictvím či měřením 

výkonnosti jsou v tomto procesu našimi pomocnými platformami a modely, jak výkony 

vyhodnocovat. Tyto nástroje mohou být chápany jako cesty k dosažení či vytvoření 

prospěchu, pomáhají nám měřit a vymezovat prospěch, hodnotově vyjadřovat budoucí vývoj 

jednotlivých parametrů. Představují tedy cestu k získání požadovaných informací, jsou 
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metodami, na základě kterých přiřazujeme hodnoty určitým charakteristikám zkoumaných 

objektů (Wagner,  2009, str. 35). Využíváme je pro popis určitých charakteristik, nicméně 

hlavním klíčem k interpretaci těchto charakteristik a k jejich ovlivňování je až samotný 

proces řízení pracovního výkonu (Armstrong, 2011). Odborná literatura uvádí následující 

definice řízení pracovního výkonu:  

„Řízení pracovního výkonu je prostředkem k dosahování lepších výsledků u organizací, týmů 

a  jednotlivců, a to v určitém dohodnutém rámci plánovaných cílů, úkolů a standardů“ 

(Armstrong a Murlis, 1994, str. 259).  

„Řízení pracovního výkonu je určitý soubor postupů, které organizace uplatňuje v zájmu 

zlepšování pracovního výkonu cílové osoby nebo skupiny, a to s konečným cílem zlepšování 

výkonu organizace“ (DeNisi, 2000, str. 253 - 277).  

„Řízení pracovního výkonu je systematický přístup ke zlepšování podnikového a týmového 

výkonu za účelem dosahování podnikových cílů“ (Strebler, Bevan a Robertson, 2001, str. 9).  

Anebo „Řízení pracovního výkonu je širokým souborem činností zaměřených na zlepšování 

pracovního výkonu pracovníků“ (DeNisi a Pritchard, 2006, str. 255).  

Společným jmenovatelem výše uvedených definic je z většiny to, že řízení pracovního 

výkonu je prostředkem či postupem, jak zlepšovat výkony skrze zapojení konkrétních 

pracovníků či jejich týmů. Průnikem definic tedy je to, že bychom se měli soustředit na 

výkony, ale zároveň i na to, jak jsou za ně jednotlivci či týmy hodnoceny a jak jsou dále tyto 

osoby rozvíjeny.  

Často se setkáváme s tím, že řízení pracovního výkonu se zaměřuje pouze na výsledky. 

V důsledku toho, se organizace více a více soustředí právě jen na dosažení výsledků, ale již 

neřídí efektivně chování svých zaměstnanců. V praxi se mnohem více osvědčuje hodnotit 

nejen to, jakých výsledků bylo dosaženo, ale i to, jak těchto výsledků bylo dosaženo, tedy 

hodnotit schopnosti a kompetence (Armstrong, 2000). Zároveň také panují domněnky, že 

řízení pracovního výkonu je totéž co hodnocení zaměstnanců, ačkoliv mezi těmito činnostmi 

existují rozdíly. Řízení pracovního výkonu je řadou za sebou jdoucích aktivit s cílem zajistit, 

aby zaměstnanci dosahovali v budoucnosti požadovaného výkonu. Hodnocení zaměstnanců 

je jeho nedílnou součástí a je procesem zhodnocení zaměstnanců. Přičemž hodnocení 

zaměstnanců se zaměřuje hlavně na to, jak zaměstnanci odvádí svou práci a jak plní 
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nastavené cíle (Mathis a  Jackson, 2008). Tabulka 2 níže porovnává rozdíly mezi řízením 

pracovního výkonu a  hodnocením zaměstnanců.   

Tabulka 2: Porovnání procesu řízení pracovního výkonu s hodnocením zaměstnanců 

Řízení pracovního výkonu Hodnocení zaměstnanců 

zaměřené na cíle jednotlivců a organizace může obsahovat individuální cíle 

zahrnuje jak výsledky, tak kompetence mohou být zařazeny i některé kvalitativní 

výkonové cíle 

celoroční záležitost hodnocení 1x za rok (popřípadě 2x ročně) 

nemusí obsahovat klasifikace klasifikace 

pohled do budoucna pohled do minulosti 

zaměřené na rozvoj a výkon zaměřené na úroveň výkonu a na zásluhy 

společný, sdílený proces systém shora -dolů 

flexibilní proces monolitní systém 

šité na míru obvykle šité na míru 

minimální administrativa složitá administrativa 

nemusí být spojené s odměňováním na základě 

výkonu 

často spojené s odměnami na základě výkonů 

uplatňované u všech zaměstnanců uplatňované u všech zaměstnanců 

záležitost převážně liniových manažerů záležitost personálních útvarů i liniových 

vedoucích 

Zdroj: Armstrong, 2011, str. 41 

Hodnocení pracovního výkonu je procesem, který jednorázově měří pracovní úsilí nasazené 

od  začátku roku až do konce roku. Oproti tomu řízení pracovního výkonu je neustálým 

procesem, který začíná plánovaním procesu výkonu (manažer + pracovník), dohodnutím 

cílů, stanovením plánu rozvoje a zhodnocením kompetencí. Pracovník prochází celým 

procesem od začátku až do konce a jeho nadřízený ho během procesu vede, dělá si poznámky 

o jeho výkonu, radí mu, motivuje ho, předběžně zhodnocuje zaměstnancův výkon a v závěru 

roku provede finální hodnocení (Armstrong, 2000;  Bedrnová, 2012). Proces řízení 

pracovního výkonu je kontinuální a musí respektovat určité zásady. Procesu řízení 

pracovního výkonu v souladu s podnikovými cíli se věnujeme v následující podkapitole.   



30 

 

3.2.1 Proces řízení pracovního výkonu a stanovení cílů 

Jak uvádí některé zdroje literatury, řízení pracovního výkonu se dá snadno popsat, nicméně 

jeho realizace je Achillovou patou řízení lidských zdrojů (Pulakos, Mueller-Hanson 

a  O ‘Leary,  2008, str. 1). Ani přes množství pramenů, které se procesem řízení pracovního 

výkonu zabývají, nemůžeme stanovit jednoznačný recept, jak parametry procesu řízení 

pracovního výkonu nastavit. Vždy je totiž nutné proces přizpůsobit konkrétnímu podniku. 

Zmíníme si proto pouze schéma, které zachycuje postup řízení pracovního výkonu ve 

čtyřech krocích (Latham, Sulsky a Macdonald, 2007, str. 9):  

1. nadefinování žádoucího pracovního výkonu 

2. stanovení konkrétních, podmětných a ambiciózních cílů, dostatečně konkrétních na to, 

aby z nich vyplývalo, co je potřeba začít dělat, co nikoliv a v kterých oblastech je třeba něco 

změnit 

3. následné navázání procesů na sledování konkrétního výkonu  

4. poskytnutí zpětné vazby a schopnost učinit rozhodnutí o případném vzdělávání, povýšení 

či převedení na jinou anebo nižší pozici. 

Proces stanovení cílů  - důležité principy 

Obdobně jako u problematiky řízení pracovního výkonu se i v oblasti procesu stanovování 

cílů setkáváme s rozdílnými názory autorů na to, jak tuto problematiku uchopit. Názory se 

značně liší a mnohdy jsou i protichůdné. Faktem však zůstává, že v praxi je proces 

stanovování cílů nenahraditelným nástrojem řízení a hodnocení zaměstnanců. Abychom se 

vyvarovali některých problémů a úskalí spojených se stanovením cílů, je vždy nutné 

respektovat konkrétní podmínky podniku a některé základní principy stanovení cílů 

(Duchoň, 2008;  Bedrnová, 2012).  

Je uváděno, že mezi základní přednosti stanovování cílů patří vědomí jejich účelnosti, jejich 

chápání jako cesty k dosažení úspěšnosti a možnosti být posouzen na základě plnění cílů. 

Cíle by měly být nástrojem vedoucím ke zvýšení výkonu, k osobnímu rozvoji a  nástrojem 

pro zajištění pocitu spokojenosti. Naproti tomu, potenciálně kritická místa při stanovování 

cílů představují především třecí plochy jednotlivých cílů mezi členy skupiny, strach 

z nesplnění nadefinovaných cílů, obavy z nedostatečných znalostí pro splnění cíle, možné 

ignorování nežádoucích jevů procesu, které jsou mimo nastavený cíl a případný pokles 
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morálky, pokud po splnění primárních cílů dojde k nastavení cílů daleko vyšších 

a  nereálných (Latham a Locke, 2006).  

Pro stanovování cílů se často využívá metody SMART, kdy cíle musí naplňovat dle Dorana 

(1981) těchto pět základních charakteristik:  

Schéma 1: Principy metody SMART 

•S• 

•"Specific"• – musí se jednat o specifické, konkrétní cíle • 

•M• 

•"Measurable"• – cíl by měl být dobře měřitelný • 

•A• 

•“Achievable/Acceptable"• – dosažitelný/přijatelný z hlediska nároků na zaměstnance (někdy se 

uvádí i "Ambitious“ – ve smyslu výzvy pro pracovníka a v rámci jeho rozvoje) • 

•R•  

•"Realistic/Relevant"• – reálný/relevantní k podnikovým cílům, zdrojům a kompetencím 

zaměstnance • 

•T• 

•"Time framed"• – cíl by měl být časově ohraničený • 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jiní autoři dále ještě uvádí, že „vhodně zvolené“ cíle by měly naplňovat další charakteristiky 

(Bedrnová, 2012, str. 116):  

 konzistence jednotlivých cílů s firemní politikou 

 přesnost vydefinování cíle 

 náročnost ve smyslu stimulace pracovníka k pokroku a vyššímu výkonu 

 měřitelnost a porovnatelnost – cíl by měl obsahovat kvantitativní či kvalitativní 

měřítka 

 dosažitelnost – s ohledem na znalosti, zkušenosti a dovednosti jedince a okolnosti, 

které může zaměstnanec ovlivnit 

 odsouhlasený – cíl by měl být kompromisem mezi manažerem a pracovníkem, takto 

dosáhneme toho, že pracovník chápe svůj cíl jako vlastní, nikoliv jemu vnucený 

 časové ohraničení – cíl by měl být dimenzován ve vhodném časovém rámci 
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 týmově orientovaný – pro zdůraznění potřeby fungovat jako člen týmu a efektivně  

Pokud jsou stanovené cíle v souladu s výše uvedenými charakteristikami, máme již poměrně 

dobré východisko pro hodnocení výkonu zaměstnance v závislosti na plnění cílů. V praxi je 

největším problémem většinou stanovení cíle korespondujícího s cíli celopodnikovými. 

Stanovení konzistentních cílů by mělo dopomáhat řízení pracovního výkonu, které samo 

o  sobě vychází z potřeb organizace a směřuje k dosažení jejích strategických cílů. Jelikož 

každý zaměstnanec dopomáhá určitým způsobem k splnění těchto vyšších cílů je důležité 

cíle jednotlivců napojit na celofiremní strategii. Jádrem systému řízení pracovního výkonu 

je jasné zaměření na to, jak každý pracovník může přispět k celkové úspěšnosti organizace 

(Armstrong,  2011). Schéma 2 znázorňuje proces propojení strategie organizace s řízením 

pracovního výkonu.  

Schéma 2: Propojení procesu řízení pracovního výkonu se strategií, výsledky podniku 

a  hodnocením zaměstnanců 

 

Zdroj: Mathis, Jackson a Valentine, 2013, s. 326 

Strategie organizace

Řízení pracovního výkonu 
- identifikace očekávaných úrovní výkonnosti 

- podpora vysoké úrovně výkonnosti
- měření výkonu, hodnocení

- zpětná vazba 
-odměna v závislosti na výkonu

Výkon zaměstnance

Výsledky řízení pracovního výkonu 
- nárůst mzdy/platu

- pobídky, odměny, bonusy, prémie
-povýšení 

-vzělávání, rozvoj
-plánování kariéry

Hodnocení kariéry 
- splnění či nesplnění cílů 

- provázanost mezi výkonností a odměňováním 



33 

 

Pakliže máme nadefinovanou strategii, nadefinovány cíle a máme i navržen postup měření 

výkonnosti, je zásadní promyslet systém následného hodnocení odvedených výkonů 

a  reflektovat motivační účinnost systému odměn. Krátce se tedy podíváme i na téma 

motivace.  

3.3 Motivace a její druhy 

Slovo motivace je v dnešní době hojně skloňované. Téměř ze všech stran slýcháme, jak je 

důležité pracovníky správně namotivovat, čím je motivovat a řešíme, jaká učinit opatření při 

poklesu motivace zaměstnanců atp. V této kapitole si přiblížíme, co pod slovem motivace 

chápeme, jaké druhy motivace existují a jak lze motivaci efektivně využívat při řízení 

pracovního výkonu.  

Definice motivace  

- motivací se zabývají teorie motivace. Ty zjišťují, které faktory působí na člověka a které 

ho vedou k určitým činnostem. Lze rozlišit motivaci vnitřní a vnější (Armstrong, 2009) 

anebo se můžeme setkat s odlišením pojmů „motiv“ a „stimul“ (Bedrnová, 2012, 

str.  268  -  269). 

Motiv je definován jako „určitá vnitřní psychická síla“ skrytá v každém jedinci. Cílem 

jedince je dostat se do stavu tzv. „nasycení“. Mezi motivy může rovněž patřit i zájem 

o  určitou oblast. Na psychiku člověka současně působí více rozdílných motivů ve stejný 

okamžik, a mohou mít i rozdílný směr a intenzitu. I když najdeme dva jedince, kteří mají 

vnitřní motivy naprosto stejné, tak jejich jednání může být ve výsledku odlišné. Je totiž 

determinováno další řadou spolupůsobících faktorů (Havlíčková, 2015, str. 152).  

Vnitřní motivace je definována jako motivace, která vychází z práce samé. Na člověka 

nepůsobí okolní vlivy z vnějšího prostředí a má tedy jakýsi vnitřní motiv práci vykonávat. 

Řadí se sem např. přesvědčení o smyslu práce, možnost seberealizace. Vnitřní motivace je 

obecně považována za dlouhodobější a intenzivnější složku motivace (Herzberg, 1968;  

Duchoň,  2008).  

Stimulem rozumíme podmět, který působí na psychiku člověka a přichází z vnějšího 

prostředí. Stimuly nemusí vždy být záměrné, nicméně většinou jde o zamýšlenou snahu 

ovlivnit motivaci konkrétního jedince. Stimulem je pro každého člověka něco jiného 

a  faktory, které ovlivňují jeho motivaci, jsou závislé především na tzv. motivačním profilu, 

který rozebereme níže (Bedrnová, 2012, str. 268 – 269; Havlíčková, 2015, str. 152).  
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Vnější motivace je definována jako to, co děláme pro osoby ve svém okolí, abychom zvýšili 

jejich motivaci. Může sem spadat různý systém odměn a trestů. Podměty k motivaci přichází 

z vnějšího okolí, využívá se stimulů. Oproti vnitřní motivaci má vnější motivace spíše 

krátkodobý charakter a po určitém čase využívání stimulů dokonce nemusí přinést žádný 

efekt (Armstrong, 2009).  

3.3.1 Teorie motivace a motivy k práci 

Obecně je uváděno šest základních teorií motivace a těmi jsou: teorie instrumentality, teorie 

potřeb, dvoufaktorová teorie motivace, expektační teorie, teorie spravedlnosti a cíle 

(Armstrong  2009;  Duchoň, 2008).  

V této práci se jednotlivými teoriemi zabývat podrobně nebudeme, jen si představíme jejich 

základní koncepty a myšlenky. Teorie zejména poukazují na názorovou nejednotvárnost 

v tom smyslu, jak je motivace chápána a jak je pohlíženo na jednotlivé faktory motivace.  

V nejhrubší podobě teorie instrumentality její autor (Taylor, 1911) předpokládá, že lidé 

odvádí výkony pouze pro peníze. Dle této teorie tedy existuje jedině přímá linie motivace, 

a  to návaznost plnění výkonů na odměny anebo tresty. Oproti tomu teorie potřeb G. 

Maslowa z roku 1954 vychází z předpokladu, že základní a hlavní motivací člověka jsou 

jeho neuspokojené potřeby. Nastolení rovnováhy je možné jen v tom případě, kdy si 

navolíme vhodně cíle a  odstraníme naši nespokojenost. Maslowova pyramida potřeb je 

řazena od základních lidských potřeb – fyziologických potřeb, potřeby bezpečí až po vyšší 

potřeby – společenské, potřebu uznání a potřebu seberealizace. Mezi naplňované potřeby 

může patřit např. teplá strava, dostatečné odměny v práci, prostředky na financování 

hypotéky, sociální interakce na pracovišti, sociální status aj. (Dvořáková, 2012;  Duchoň, 

2008).  

Dvoufaktorový model faktory motivace rozlišuje na motivátory a hygienické faktory, 

Motivátory dále dělí na vnější a vnitřní (Herzberg, 1957). Motivátory slouží obecně ke 

zvýšení motivace, zatímco hygienické faktory jsou většinou považovány za samozřejmost. 

Když existují, tak pracovní výkon nezlepšují. Pokud ale čelíme jejich nedostatku, náš 

pracovní výkon se zhoršuje. Vroomova expektační teorie (1994) vidí jasnou linii mezi 

výkonem a výsledkem, pokud jedinec nevidí možnost dosažení cíle, je demotivovaný. 

V roce 1979 Latham a Locke přišli s další teorií motivace, která předpokládá zvýšení 

motivace a výkonů pouze za podmínek, kdy je cíl zadán specificky a konkrétně, je přijatelně 

náročný a  pracovník získá adekvátní odměnu a konstruktivní zpětnou vazbu. V neposlední 
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řadě v roce 1965 se objevuje teorie spravedlnosti (Adams), která vychází z předpokladu 

adekvátního ohodnocení práce jednotlivce v komparaci s ostatními jedinci. Nicméně 

Adamsova teorie neporovnává pouze finanční odměny, ale bere v potaz i uznání, pracovní 

prostředí či možnost seberozvoje. V případě nerovnováhy dojde ke snaze tento stav uvést 

zpět do rovnováhy.  

Nejvýznamnější pracovní motivy  

Na základě psychologie rozlišujeme dvě skupiny motivů k práci – tzv. intrinsickou motivaci, 

kdy motivy souvisí přímo s prací samotnou, a tzv. extrinsickou motivaci, kdy motivy leží 

mimo vlastní práci (Nakonečný, 1992;  Dvořáková 2012).  

Mezi pět nejvýznamnějších intrinsických motivů se řadí činnost jako taková, při které 

využíváme naši vnitřní energii. Dále sem spadá kontakt s lidmi, pokud je součástí náplně 

práce. Potřeba výkonu, zejména uspokojení z úspěšného provedení výkonu bývá častým 

motivem. Dalším z intrinsických motivů je často touha po moci, např. touha po zvýšení 

dosavadního postavení. Též sem patří motivace samotným smyslem života a seberealizace, 

které jsou produkty pocitu smysluplné práce a seberozvoje (Nakonečný, 1992).  

K nejvýznamnějším extrinsickým motivům patří peníze a jistoty do budoucna, dále 

potvrzení vlastní důležitosti, což je motiv, který je často naplněn získáním určité pozice ve 

firmě. Dále se sem řadí potřeba sociálních vazeb a kontaktů, pro které by právě práce měla 

poskytovat vhodný prostor. V neposlední řadě sem spadá potřeba partnerského vztahu 

a  vztahu sounáležitosti (Nakonečný, 1992).   

Každý z těchto motivů na pracovníky působí různě intenzivně, integrací různých motivů se 

formuje výsledný motivační profil zaměstnance.  

3.3.2 Motivační profil  

Motivační profil je charakteristikou člověka. Tato charakteristika je relativně stabilní, 

specifická pro každého člověka a syntetická. Reflektuje dominantní motivační tendence 

člověka, vyhraněnost, skladbu a intenzitu vnitřních hnacích sil člověka (Krninská, 2012).  

Právě znalost a porozumění motivačnímu profilu je naším prostředkem k pochopení, proč 

některé druhy motivace lze u zaměstnanců použít a některé nikoliv. Díky znalosti 

motivačního profilu můžeme porozumět tomu, proč u některých zaměstnanců je účinná 

vnější motivace a  u  jiných zaměstnanců je naprosto bez účinku nebo ho dokonce 

demotivuje. Příklady z praxe mohou být např. dva pracovníci ve stejném oddělení, jednomu 
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bude záležet na vlastním úspěchu, zatímco druhému bude přirozenější se vyhýbat 

neúspěchům. Pakliže oba zaměstnanci dostanou úkol v podobě výzvy, zaměstnanec 

orientovaný na úspěch vyvine veškeré úsilí, aby úkol splnil. Druhý zaměstnanec bude trpět 

pocitem ohrožení a jeho výkonnost bude spíše klesat. Dalším příkladem může být např. 

situace, kdy zaměstnanci administrativního oddělení zvyšujeme plat a jeho výkonnost se 

nijak nemění. Tento jev signalizuje, že pracovník není zaměřen materiálně a jeho práce mu 

pravděpodobně ani nepřináší morální uspokojení. (Nakonečný, 1992;  Bedrnová, 2012).  

Existuje několik různých dimenzí motivace, které můžeme rozpoznat, a pomáhají nám 

hlouběji porozumět motivačnímu profilu zaměstnance. Mezi základními můžeme zmínit: 

orientaci na dosažení úspěchu, situační orientaci, individuální orientaci, činorodost, orientaci 

na ekonomický prospěch, podnikový prospěch, dále orientaci na vyhnutí se neúspěchu, na 

vlastní činnost, na budoucí perspektivu, týmovou činnost, prosociální orientaci, pasivitu, 

orientaci na morální uspokojení aj. Už jen tento nepatrný výčet dimenzí poukazuje na 

různorodý charakter motivačních profilů, přičemž navíc dochází postupně ještě i k vývoji 

motivačního profilu v čase (Bedrnová, 2012, str. 239). Motivace sama o sobě představuje 

velmi široké téma, i přes jeho značnou složitost, literatura uvádí alespoň základní výčet 

principů, které jsou v hodnocení zaměstnanců důležité a podporují motivační účinnost 

jednotlivých kritérií hodnocení. Představíme si je v následující podkapitole.  

 

3.3.3 Základní principy hodnocení na základě odborné literatury  

Na základě shody autorů odborné literatury lze vydefinovat a shrnout základní principy toho, 

jak by mělo být formulované hodnocení, aby působilo motivačně (Milkovich, 1993; 

Scott,  2007; Bedrnová,  2012; Dvořáková, 2012; Mone a London, 2002, str. 363):  

 kritéria hodnocení zaměstnanců musí být vždy známa předem  

 hodnocení musí být sdělováno v pravidelných intervalech, musí být objektivní, 

navázané na konkrétní činy a výsledky, je prováděno přímým nadřízeným  

 hodnocený subjekt by měl mít prostor k vyjádření vlastního názoru během 

hodnocení, měl by mít možnost ukázat svůj postoj k hodnocení, a mělo by mu být 

aktivně nasloucháno  

 pakliže se vyskytne nějaký problém, mělo by dojít k navržení řešení/sestavení 

akčního plánu rozvoje a dodržení plánu by mělo být oboustranné  

 hodnotící musí vždy své sliby dodržet. 
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4 Manažerské systémy řízení   

Management Control Systems (dále již MCS), do češtiny přeložitelné jako „systémy 

manažerského řízení“ se  zabývají propojením vztahů mezi managementem organizace 

na  různých úrovních řízení (Wagner, 2009). Prakticky jde o poměrně komplexní pohled 

na  problematiku řízení firmy, který kloubí poznatky manažerského účetnictví, teorie 

organizace, personálního řízení a  management. Je to zejména nástroj pro manažery, který 

jim pomáhá efektivně využívat řídicí a kontrolní nástroje z různých disciplín. Smyslem této 

kapitoly je zejména objasnit funkce MCS, podmínky jejich fungování pro účely zajištění 

procesů managementu a navázání systémů na nástroje manažerského účetnictví 

(Merchant,  2012).  

Dříve se na MCS nahlíželo jako na kybernetický či regulační systém, který zahrnoval pouze 

jedinou zpětnou vazbu analogickou k termostatu, který měří teplotu a porovnává měření 

se  žádoucím standardem. Pokud bylo potřeba, tak byla vykonána náprava – došlo k zapnutí 

či  vypnutí topení nebo klimatizace (Král, 2010;  DAS, 2010). Řídicí systém lze znázornit 

schématem 3 níže:  

Schéma 3: Prvky řídicího systému 

 

Zdroj: Král, 2010, str. 602, vlastní zpracování 

Dnes už MCS nejsou omezeny pouze na měření výkonnosti, ale jejich hlavními cíli je 

podpora a směřování jednání pracovníků k dosažení nejlepších zájmů firmy, přičemž některé 

z nástrojů jsou konstruovány předně k odhalení problémů spíše než pro řešení již existujících 
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problémů a  slouží tudíž jako nástroje prevence. MCS si tak můžeme představit jako systém 

nástrojů, které jsou využívány manažery, aby žádoucím způsobem ovlivnily jednání 

zaměstnanců, a aby tak zvýšily pravděpodobnost dosažení celopodnikových cílů. Hlavním 

účelem MCS je motivovat a  ovlivňovat zaměstnance žádoucím směrem.  

Ústředním smyslem managementu je dovést firmu k dosažení jejich strategických cílů. MCS 

jsou pomocníky na cestě za dlouhodobou prosperitou podniku a jsou podporou při plnění 

základních funkcí managementu:  

 plánování 

 organizování 

 vedení 

 kontrolování 

Hlavní funkcí podnikového managementu je rozhodování, zejména pak rozhodování 

o  alternativách budoucího vývoje, o organizační struktuře, která povede nejefektivněji 

k dosažení cílů, dále rozhodování o možnostech a způsobech, jak působit na lidi, a finálně 

také rozhodování o způsobu měření a korigování aktivit. Pro zajištění smysluplných 

a  relevantních rozhodnutí management musí disponovat potřebnými informacemi. 

Informační základnou pro rozhodování managementu je manažerské účetnictví, které 

vrcholovému vedení poskytuje informace vyjádřené v hodnotových veličinách. Nástroje 

manažerského účetnictví jsou prvky pro řízení a napomáhají plnit funkce managementu 

(Weihrich, 1993):  

 zjišťování skutečnosti  

 kontrola stavu  

 analýza a upozornění na určité charakteristiky, nežádoucí jevy  

 pořízení informací pro rozhodování  

4.1 Účel manažerských systémů řízení  

„Management control is the process by which managers assure that resources are obtained 

and used effectively and efficiently in the accomplishment of the organization’s objectives” 

(Anthony, Dearden a Bedford, 1989, str. 5). 

Funkce managementu v procesu řízení rozhodně není automatická a není možné nastavit 

jasný vzor, jak by management společnost měl řídit. Podstatnou roli v procesu celkové 

koordinace hraje lidský faktor, jak na straně řídící entity (manažerů), tak na straně řízené 
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entity (zaměstnanců), (DAS, 2010, str. 5 - 6). MCS se zaměřuje zejména na lidi a bere 

v úvahu i  psychologické faktory a  dopady jednotlivých svých nástrojů na řízení výkonů. 

Záměrem je to, aby MCS působily na pracovníky motivačně, aby je nástroje MCS 

podporovaly v plnění cílů a  zároveň jim zabránily v nežádoucím jednání z hlediska 

strategie. MCS jsou ve společnostech implementovány zejména z toho důvodu, že hrozí 

riziko či neochota zaměstnanců jednat ve prospěch společnosti. Snaží se tedy eliminovat 

důsledky vztahu zastoupení agent-principál. Příčinami takového jednání zaměstnanců může 

být nepochopení toho, co je od pracovníků očekáváno, rozdílné zájmy pracovníků, osobní 

omezení pracovníků (Wagner, 2009;  Merchant, 2012).  

 Pokud zaměstnanci společnosti nechápou či ignorují, co je žádoucí, chybí jim pochopení 

firemní strategie a cílů společnosti (pravděpodobně vhodnější anglický termín 

„goal  congruence“), a firma se tak může dostávat do potíží. MCS jsou proto ve 

společnostech zaváděny, aby minimalizovaly výše zmíněná rizika. Nástroje MCS mají 

především přispívat k objasnění dílčích cílů podniku a co nejvíce motivovat zaměstnance 

k aktivní snaze cíle dosáhnout. Systémy manažerského řízení jsou využívány i na poli 

pracovního prostředí pro odhalení pracovních překážek a nevyhovujících podmínek. MCS 

se snaží využívat lidský potenciál a co nejlépe jej koordinovat (Merchant, 2012;  Strauss 

a  Zecher, 2013).  

4.2 Nástroje využívané MCS 

Podoba a způsoby využívání MCS se v různých společnostech liší, zároveň se mohou lišit 

i  samotné MCS anebo nástroje MCS používané jednotlivými útvary. Pokud bychom se však 

chtěli zaměřit na nějakého společného jmenovatele současně používaných nástrojů, můžeme 

je kategorizovat do těchto skupin (Anthony a Govindarajan, 2004; Král, 2010):  

 nástroje pro řízení podle výsledků (Results controls) 

 nástroje pro přímé řízení průběhu činností (Action controls) 

 nástroje personálního řízení (Personnel controls) 

 nástroje formování a upevňování firemní kultury (Cultural controls)1 

                                                 

1 Colin Drury (2012) nástroje rozvádí ještě více specificky do tří skupin:  

 Nástroje řízení průběhu činností a chování (Action or behavioural controls) 

 Nástroje personálního řízení, nástroje formování kultury a společenského řízení (Personnel, cultural 

and social controls)  

 Nástroje orientované na výsledky a výstupy (Results or output controls) 
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Při návrhu MCS je zásadní vycházet z toho, jaké oblasti jsou pro podnik klíčové a jaké 

nástroje z hlediska typologie jsou nejvhodnější pro uchopení dané řídící úlohy. Některé 

oblasti je z manažerského hlediska vhodnější řídit „přes čísla“, u jiných se více uplatní 

systém „co je psáno, to je dáno“ a striktní přístup. Následně dochází ke kontrole zaměstnanců 

manažery a  k vyhodnocení, zda zaměstnanci vše opravdu dělají tak, jak mají (Hamel, 2013;  

Král, 2010). 

4.2.1 Nástroje řízení podle výsledků (Results controls) 

Řízení podle výsledků lze charakterizovat tím, že nástroji, kterými ovlivňujeme jednání 

a  rozhodování pracovníků jsou jejich výsledky a tomu uzpůsobujeme následné odměny. 

Pracovníkům přímo nepředepisujeme konkrétní pravidla, jak se mají chovat a jak mají 

jednat, nýbrž jim umožňujeme jednat podle jejich vlastního přesvědčení. U Results controls 

je nejdůležitější si především v prvé řadě vhodně nadefinovat oblasti, které jsou měřeny 

a  které chceme ovlivňovat. Bývají jimi oblasti, které leží v prioritních zájmech stakeholderů 

a odvíjí se od strategických cílů společnosti. K vymezení oblastí musíme přistupovat pečlivě, 

nelze říci, že nám jde o co největší podíl na trhu, rentabilitu, prosperitu, ale musíme vybrat 

takové dílčí veličiny, které žádané cíle ovlivňují. Musíme tedy jít níže do samotné struktury 

faktorů, které ovlivňují hlavní podnikové cíle, jako jsou např. doba rychlosti dodávek, 

kvalita zákaznického servisu, počet detekovaných vad kvality. Spadají sem měřitelné 

veličiny jak z oblasti finanční, tak nefinanční. V podstatě jde o to, že veličiny, které 

nastavíme k měření a které budeme vyhodnocovat, pak také dostaneme jako náš výsledek 

(Merchant, 2012). Pokud se tedy v podniku zaměřujeme na jeho schopnost inovace, neměli 

bychom ji měřit počtem podaných návrhů a tlačit na zaměstnance, aby podali co nejvíce 

návrhů, neboť hlavní roli má v této chvíli smysluplnost a kvalita návrhu.  

Dalším krokem po vymezení základních oblastí, které měříme, je stanovení jejich cílových 

hodnot. Tím se dostáváme do bodu, kdy rovněž eliminujeme zaměstnaneckou nejistotu, tím, 

že stanovíme jasně to, čeho chceme dosáhnout. Pokud je pro nás relevantních více kritérií, 

je důležité nastavit těmto kritériím váhy a pokud dojde k vzájemné neslučitelnosti kritérií, 

tak je třeba určit prioritní oblasti. Konkrétní stanovení cílových hodnot posiluje i vnitřní 

motivaci zaměstnanců, pokud jsou stanoveny realisticky. Hodnocení výsledků by mělo 

probíhat průběžně a zaměstnancům by mělo být dáno hodnocení k dispozici, aby byli 

schopni sami zhodnotit svou práci. V případech, kdy je dosaženo žádoucích cílových hodnot, 
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by zaměstnanci měli být ekvivalentně ohodnoceni, případně povýšeni, anebo alespoň 

pochváleni (Merchant,  2012;  Nakonečný, 1992).  

Mezi výhody Results controls patří hlavně to, že pracovníci mají lepší povědomí o podobě 

žádoucích výsledků a o tom, jaké mají podávat výkony. Porovnáváním výsledků 

zaměstnanců můžeme snadno odhalit talent zaměstnance a dále ho postupně rozvíjet. Díky 

působení na motivaci zaměstnanců prostřednictvím různých odměn (vnější motivace), 

můžeme také zvyšovat jejich pozitivní zainteresovanost na podnikových cílích. Znalost 

konkrétních cílových hodnot je také jistou prevencí nežádoucích výsledků. Porovnáváním 

skutečně dosažených výsledků s cílovými výsledky, také získáváme možnost podniknout 

nápravné opatření při jejich nesouladu (Merchant, 2003). 

 „Results controls influence actions because they cause employees to be concerned about the 

consequences of their actions they take” (Merchant a Van der Stede, 2003, str. 25).  

„Results controls are particularly effective in addressing motivational problems because 

they induce employees to behave so as to maximize their chances of producing the results 

the organizations desires” (Merchant a Van der Stede, 2003, str. 28 - 30). 

Na druhou stranu velkým úskalím Results controls jsou jejich motivační důsledky. Je totiž 

vice než zásadní, aby zaměstnanci dokonale rozuměli smyslu měřených charakteristik, aby 

tyto charakteristiky byly efektivně měřitelné a aby zároveň bylo v kompetencích a silách 

pracovníků požadované výsledky ovlivňovat. Podmínky musí být jasně definované. 

K  měření výsledků by vždy mělo docházet na té úrovni organizační struktury nebo 

u  takového jednotlivce, který měřenou veličinou svou činností opravdu ovlivňuje, má za ní 

odpovědnost a má příslušející pravomoci (Hamel a Breen, 2008;  Král, 2010). Na tomto 

principu je založeno odpovědnostní účetnictví. Vzájemné provázání jednotlivých 

podnikových cílů by mělo dostatečně reflektovat záměry podniku, aby nedocházelo k tomu, 

že zaměstnanci se budou soustředit pouze na jednu oblast kritérií a při tom budou opomíjet 

další oblasti. Musíme se tedy vyhnout tomu, že např. nastavíme jako kritérium pouze vysoké 

objemy, ale již nezohledníme kvalitu vyrobené produkce, anebo materiálové ztráty 

(Král,  2010; Merchant, 2012).  

Vzájemnou vazbu manažerského účetnictví a Results controls v jejich vztahu k MCS 

znázorňuje schéma 4 níže. Nástroje manažerského účetnictví, ve velké míře hlavně 

odpovědnostní účetnictví jsou využívány jako Results controls v MCS. Manažerské 
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účetnictví zprostředkovává hodnotové informace pro MCS a zajišťuje podklady pro 

měřitelnost vybraných charakteristik a cílů (Král, 2010).  

Results controls mají v manažerském účetnictví oporu v několika nástrojích, kromě 

odpovědnostního účetnictví, jsou to kalkulace výkonů, podnikové rozpočty a plány, měření 

výkonnosti a odměny, přičemž základním účelem a smyslem měření výkonnosti je zajištění 

informací pro rozhodování, zejména pro interní uživatele tedy vrcholové manažery. 

Manažerské účetnictví a jeho nástroje byly rozpracovány již v předchozích kapitolách 1 a 2 

(Král, 2010;  Wagner,  2009). 

Schéma 4:  Vztah nástrojů MCS a manažerského účetnictví 

 

Zdroj: Král, 2010, str. 612, vlastní zpracování 

4.2.2 Nástroje pro přímé řízení činností - Action controls 

Action controls se řadí mezi nejpřímější nástroje MCS, orientují se přímo na mechanismy 

stanovení a kontroly pro společnost žádoucích a nežádoucích jevů. Smyslem Action controls 

je vyhnout se a předcházet nežádoucím jevům a nežádoucímu chování pracovníků 

(Merchant  a  Van der Stede, 2003).  

 Rozlišujeme několik nástrojů pro přímé řízení činností. Pracovníkům mohou být do cesty 

kladeny překážky omezující jejich nežádoucí chování (behavioral constrains). Může se 

jednat o  nejrůznější bezpečnostní kryty, hesla, systém zámků a kódů, schvalovací 
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mechanismy, ke  kterým je nutná vzájemná dohoda a potvrzení několika vyššími 

pracovníky. Nebo se může jednat o prvky poka-yoke, které brání zaměstnancům při výkonu 

chybných aktivit a při výrobě nekvalitních výrobků (Král, 2010;  Merchant a Van der Stede, 

2003).  

Dalším mechanismem, který se často využívá je omezení možnosti jednat určitým 

způsobem. Principiálně tedy nemůžeme uskutečnit rozhodnutí a vykonat akci bez 

předchozího odsouhlasení nadřízeného nebo minimálně bez konzultování aktivity (preaction 

reviews). Úkoly můžeme pracovníkům svěřit do odpovědnosti i tak, že jsou předem 

vydefinována pravidla a procedury, které pracovník musí vykonat, než zadaný úkol splní. 

Tato pravidla obvykle bývají vtělena do interních dokumentů firmy, jako jsou podnikové 

směrnice. Je nutné vydefinovat konkrétní žádoucí jednání, pracovníkům ho vysvětlit a pak 

monitorovat jeho případné dodržování či nedodržování. Částečnou nevýhodou těchto 

mechanismů je to, že za nedodržení zaměstnance většinou trestáme a může to vést 

k negativní motivaci zaměstnanců. Action controls mají přínosy zejména ve včasném 

předcházení chybám. Systémy zábran a schvalovacích mechanismů jsou v některých 

situacích společnostem schopny ušetřit obrovské náklady, a také samotné monitorování 

pravidel dokáže působit preventivně. Základním předpokladem fungování Action controls 

je stanovení limitů, co ještě spadá pod žádoucí chování a co je již chováním nežádoucím 

a  také dokázat nežádoucí chování efektivně sankcionovat bez demotivačních dopadů 

(Merchant a Van der Stede, 2003;  Král, 2010).  

4.2.3 Nástroje personálního řízení – Personnel controls 

Personální řízení je založené na využití vnitřní motivace zaměstnanců a jejich vlastní 

schopnosti sebeřízení, podporuje schopnosti zaměstnanců pracovat samostatně. Již na 

začátku, kdy nabíráme zaměstnance, bychom měli využít nástroje personálního řízení. 

Abychom vybrali správného pracovníka, musíme zhodnotit jeho motivaci, splynutí 

s podnikovou kulturou a  praktické znalosti jako jsou jeho zkušenosti a reference 

předchozích zaměstnavatelů (Bedrnová, 2007; Král, 2010).  

Dalšími možnostmi aplikace Personnel controls je školení zaměstnanců. Školení 

pracovníkům vyjasňuje jejich náplň práce, dává jim jasnější vodítka, co se od nich očekává 

a jak toho lze případně dosáhnout. Na pracovníky školení působí motivačně, neboť mají 

pocit, že firma má zájem o jejich rozvoj. Často je také školící proces procesem 

zprostředkujícím interakce v rámci společnosti a pracovníkovi školení poskytne informace 
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podstatné pro výkon jeho práce. Věnovat pár hodin školení často bývá efektivnější než 

nechat pracovníka tápat. Školení vymezuje pracovníkovi jeho pozici a poskytuje mu 

informace o možných zdrojích, jak dosáhnout svého výkonu a profesního úspěchu 

(Tureckiová, 2007;  Král, 2010).  

Nástroje personálního řízení působí na vnitřní motivaci zaměstnanců a přispívají k jejich 

seberozvoji. Prakticky jsou použitelné kdykoliv a jejich náklady jsou nižší nežli náklady 

na  mechanismy přímých kontrol (překážky, poka-yoke, administrativní procesy). Efektivita 

Personnel controls je velmi závislá i na motivačních profilech jedinců (Merchant, 2003;  

Bedrnová, 2012). Merchant a Van der Stede (2003) uvádí, že personální řízení by mělo plnit 

základní tři funkce:  

 zajištění toho, že zaměstnanci rozumí a chápou, co po nich firma chce, 

 zajištění dostatečných znalostí, zdrojů, schopností pro to, aby zaměstnanec mohl 

činnosti vykonávat, 

 zvýšení pravděpodobnosti, že zaměstnanec sám na základě své vnitřní motivace bude 

postupovat žádoucím způsobem (schopnost sebeřízení).  

4.2.4 Nástroje formování firemní kultury – Cultural controls 

Oblast Cultural controls se opírá zejména o působení firemní kultury, dále o, v rámci 

společnosti stanovené normy, pravidla, principy chování a jednání. V případě, že podnikové 

prostředí je dobře nastavené, vede to pracovníky k vzájemnému dohledu a je vyvíjen tlak na 

dodržování nastavených hodnot. Mezi nástroje formování firemní kultury mohou patřit 

dokumenty v písemné podobě (Code of Conduct), (Král, 2010;  DAS, 2010).  

Ve chvílích, kdy jsou pracovníci v nesnázích a neví si rady, mohou do těchto dokumentů 

nahlédnout a načerpat inspiraci. Psané principy usnadňují pracovníkům situace, k jejichž 

řešení jim chybí zkušenosti. V současné době velmi často tyto psané principy nahrazuje 

spolupráce v týmech, inovace, či případná orientace na zákazníka a tomu odpovídající 

jednání V moderních firmách by ukázkovými pracovníky měli být zejména vrcholoví 

manažeři, kteří by na svém chování předně měli demonstrovat prvky podnikové kultury. 

Svým chováním totiž manažeři reprezentují to, co je vhodné, normální ve firmě a co se 

očekává i od ostatních (Král,  2010;  Hamel, 2013).  

Vhodnou stimulací pracovníků pro vzájemný dohled jsou i skupinové odměny, neboť 

odvození odměn od výkonu celé skupiny vede pracovníky k větší snaze maximalizovat své 
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výkony. Skrze organizování týmů a týmových soutěží zaměstnance rovněž nabíjíme 

podnikatelským duchem a dáváme jim možnost se vcítit do role nadřízených. V některých 

firmách se rovněž uplatňuje i  rotace pracovníků, aby byli schopni porozumět náročnosti 

všech úkonů a uvědomit si komplexnost podnikových procesů. Rotace může též dopomáhat 

při tvorbě sociálních vztahů na pracovišti, či k vytvoření neformálních vazeb a  ke zlepšení 

komunikace ve společnosti (Bedrnová, 2012; Dvořáková, 2007).  

 Fungující Cultural controls mají velmi silnou roli, mnohdy stačí mít ve společnosti dobře 

zakotvené principy firemní kultury a již není potřeba využívat další nástroje MCS. Je to 

nenásilná forma působení na pracovníky a řízení výkonů. Má velký vliv na míru ztotožnění 

se zaměstnanců s principy, pravidly a celou firmou (Merchant  a Van der Stede 2003;  Král 

2010). 
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5 Praktická část – analýza využití nástrojů manažerského 

účetnictví pro systém hodnocení a odměn v konkrétním 

podniku 

5.1 O společnosti Philip Morris International a Philip Morris ČR a.s. 

Společnost Philip Morris ČR a.s. (PM ČR) je předním výrobcem a prodejcem tabákových 

výrobků v České republice. PM ČR a.s. je společností ve skupině Philip Morris International 

Inc. („PMI“) a sestavuje konsolidovanou účetní závěrku v souladu s  Mezinárodními 

standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Vedení společnosti sídlí 

v  New Yorku a operační centrum má sídlo v Lausanne ve Švýcarsku (Výroční  zpráva, 

2015).  

PMI dospělým zákazníkům nabízí mezinárodní a domácí značky cigaret, které prodává na 

více než 180 trzích. Dle cenových segmentů je portfolio společnosti rozděleno na prémiový 

segment (Marlboro), střední segment (L&M,  Sparta) a cigarety spadající do levnějšího 

segmentu (Philip Morris, Chesterfield, Petra  Klasik, RGD). Sortiment společnosti je velmi 

pestrý, cigarety se vyrábí ve více než 50  variantách v různých cenových kategoriích. 

Celosvětově společnost zaujímá podíl ve výši cca 15,6% (údaje z roku 2014 mimo USA) 

a  zaměstnává přibližně 82 000 zaměstnanců (Interní prezentace „Vítejte na palubě, Philip 

Morris ČR“, 2017).  

Společnosti Philip Morris ČR a Philip Morris International se řídí čtyřmi klíčovými cíli, 

které je vedou k budování obchodu odpovědným způsobem. 

Tyto cíle dle Výroční zprávy (2015) jsou: 

 splnění očekávání dospělých kuřáků prostřednictvím nabídky inovativních 

tabákových výrobků té nejvyšší možné kvality v jimi preferované cenové kategorii,  

 generování co nejvyšších výnosů pro akcionáře společnosti prostřednictvím růstu 

příjmů, objemu, zisku a peněžních toků a vyrovnaného programu výkupu dividend 

a  akcií,  

 snížení rizika způsobeného tabákovými výrobky prostřednictvím podpory 

komplexní regulace a vývoje výrobků s potenciálně sníženým rizikem vzniku 

onemocnění souvisejících s kouřením 

 a být odpovědnou společností a řídit obchody co nejpoctivěji. 



47 

 

5.2 Philip Morris ČR a.s. 

Společnost PM ČR vznikla v roce 1991 a její registrované sídlo a zároveň výrobní závod se 

nachází v Kutné Hoře. Továrna v Kutné Hoře je v ČR jediným závodem pro výrobu cigaret 

a  tabákových výrobků. Vedení společnosti sídlí v Praze (Interní prezentace „Vítejte na 

palubě, Philip Morris ČR“, 2017; Výroční zpráva, 2015).  

V současné době je v České republice pod PM ČR zaměstnáno 1125 kmenových 

zaměstnanců, PM ČR je mimo jiné příjemcem agenturního zaměstnávání a své činnosti také 

outsorcuje. Momentálně v Kutné Hoře pracuje zhruba 820 kmenových zaměstnanců 

a  továrna disponuje sítí s téměř 300 dodavateli (Interní prezentace „Vítejte na palubě, Philip 

Morris ČR“, 2017).   

 V souladu se snahou o maximalizování výkonnosti a zvyšování flexibility za účelem 

zvýšení konkurenceschopnosti závodu v Kutné Hoře byl změněn provozní model ve výrobě. 

Od  1.  ledna  2015 závod působí jako poskytovatel výrobních služeb. Výsledkem této změny 

společnost Philip Morris ČR a.s. nevlastní materiály pro výrobu, je odměňována za 

poskytnutou službu přeměny materiálů do hotových výrobků formou poplatku za výrobní 

službu a zároveň nevykazuje exportní prodeje (Výroční  zpráva,  2015).  

Obrázek 3: Výrobní závod Philip Morris ČR a.s. v Kutné Hoře 

Zdroj: Interní prezentace „Vítejte na palubě, Philip Morris ČR“, 2017 

Provozním segmentem je složka Skupiny, která generuje výnosy a které vznikají náklady 

a  jejíž finanční výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány subjektem s rozhodovací 

pravomocí za účelem alokace zdrojů a posouzení výkonnosti. Subjektem s rozhodovací 
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pravomocí je management tým Skupiny, který pravidelně sleduje výkonnost Skupiny na 

základě geografických oblastí. Po změně provozního modelu 2015 začal management tým 

Skupiny sledovat výkonnost dále na základě typů provozních činností. V souladu s touto 

změnou jsou samostatně vykazovány činnosti spojené s  výrobní službou a  samostatně 

činnosti spojené s  distribucí tabákových výrobků. Pro účely rozhodování a alokace zdrojů 

management tým Skupiny analyzuje manažerský provozní zisk (Výroční  zpráva,  2015, 

str.  44). Rok 2017 je pro společnost Philip Morris a.s rovněž velkou výzvou, vzhledem 

k implementaci nového provozního modelu postupně došlo a stále dochází k centralizaci 

některých rolí uvnitř organizace, některých funkcí napříč afilacemi a ve výrobních 

prostorách po celý rok probíhá instalace řady nových strojů.  

Další kapitola osvětluje, jakou má výrobní závod v Kutné Hoře strukturu a ve stručnosti 

i  jak funguje výroba cigaret. Výroba cigaret je vysvětlena z  toho důvodu, aby byly jasnější 

vazby konkrétních parametrů hodnocení na principy výroby a také na organizační strukturu 

společnosti.  

5.3 Struktura společnosti a princip výroby cigaret  

Organizace celé společnosti je poměrně komplikovaná, jednotky jsou vzájemně propojeny 

sítí horizontálních a vertikálních vazeb. Pro účely této práce budeme vycházet ze 

zjednodušené struktury a v následujících kapitolách budeme pracovat pouze s výrobní linií 

vzhledem k celkovému rozsahu práce.  

Výroba probíhá v rámci několika jednotek. První jednotkou je Primary neboli přípravna 

tabáku, přičemž tato jednotka zabezpečuje výrobu tabákových směsí pro výrobu cigaret 

a  pro OTP (Other Tobacco Products, též BU 3 neboli OTP), kam spadají hranaté plechovky, 

do nichž je plněn tabák a tabákové bloky. Další jednotkou, navazující na přípravnu tabáku 

je Business Unit 4 (dále BU 4), kde probíhá příprava semiproduktů, jako jsou standardní 

filtry, kombinované filtry, či mentolované vnitřní fólie. Jakmile jsou tyto procesy 

dokončeny, jsou tyto produkty směřovány již přímo na výrobu, kde dochází k samotné 

výrobě cigaret. Celý proces výroby dokumentuje schéma 5. Podle typů strojů na výrobě, 

rozlišujeme celkem tři výrobní jednotky a to: Business Unit 1 (BU 1), Business Unit 2 

(BU  2) a Business Unit 5 (BU 5). Organizace jednotek je znázorněna schématem 6. BU 1 

disponuje na výrobě nejrychlejšími stroji, které dosahují strojní výkonnosti výroby až 

10 000  cigaret/minuta, tato jednotka je schopna vyprodukovat až 80 % celkového objemu 

výroby v Kutné Hoře. BU 2 soustřeďuje nejmodernější výrobní stroje a je schopna vyrábět 
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speciální formáty produktů. V rámci BU 5 jsou v továrně služebně nejstarší stroje. Celá 

výroba je podporována jednotkou Secondary Support Maintenance. Do agendy Maintenance 

jednotky spadá správa a údržba veškerého strojního vybavení ve výrobě, přičemž pod její 

správou je zhruba 85 typů rozličných strojů z dílen různých výrobců (Interní prezentace 

„Vítejte na palubě, Philip Morris ČR“, 2017). 

Schéma 5: Proces výroby cigaret v jednotlivých krocích: přípravna tabáku, výroba filtrů, finalizace 

výrobků ve výrobním závodě 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Schéma 6: Zobrazení tří výrobních jednotek na výrobě a jednotky OTP 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Pracovní režim ve výrobním závodě je nepřetržitý. Výrobní prostory jsou operovány 

4  směnami na každou výrobní jednotku (BU). Zaměstnanci tak řídí výrobu během 

12  hodinových ranních a nočních směn. Každá jednotka disponuje Business Unit 

Managerem (BUM), senior supervizorem, směnovým supervizorem a groupleaderem. Mezi 

jejich úkoly patří zajištění plynulosti chodu výroby, denní aktualizace plánů výroby, dohled 

na kvalitu výrobků a  zajištění produktivity lidských zdrojů. Osádky strojů jsou tvořeny 

stálými zaměstnanci PM ČR a.s. a na strojích ještě operují i  agenturní zaměstnanci firmy 

Randstad. Standardně je u stroje jeden operátor na balicí linku a druhý operátor linky výrobní 

a jeden člověk operátory střídá. Pracovníci tak během směny rotují na různých pracovištích. 

Standardní vytížení jedné jednotky odpovídá 6  či  7 najednou vyrábějícím linkám. Výrobu 

dále zajišťují elektronici a mechanici, kteří mají za úkol udržovat stroje v kontinuální 
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výkonnosti. Mechanici jsou ke strojům přiděleni a většinou nesou odpovědnost za údržbu 

dvou strojů, kdežto elektronici přiděleni nejsou a jejich směnový tým obsluhuje celou 

výrobní halu. Ačkoliv je čtyřsměnný provoz velmi efektivní, co  se  uspokojování 

zákaznické poptávky týče a  velmi flexibilní, bohužel s sebou nese i řadu nevýhod. Mezi 

hlavní nevýhody tohoto systému v současné chvíli patří zejména komplikované předávání 

směn, informací o stavech strojů, o  celkovém dění na pracovišti a koncepce udržitelnosti 

společností zavedených mechanismů.  

5.3.1 Postup výroby cigaret 

Na první pohled se může zdát, že cigareta je velice jednoduchým výrobkem s jednoduchou 

konstrukcí. Opak je pravdou, neboť jde o velice náročný proces výroby, který vyžaduje 

preciznost operátorů, vysokou úroveň kvality, materiálových a  cigaretových parametrů. 

Jedná se o proces spojený s velkým množstvím procesních úkonů a se systémem 

několikanásobných kontrol. Díky pokročilé technologii je v současné chvíli společnost 

Philip Morris International schopna vyrábět více než 860 miliard cigaret ročně. Sama 

společnost na svých webových stránkách uvádí, že výroba cigaret probíhá ve třech fázích 

(pmi.com: Výroba cigaret, 2017):  

 zpracování tabákových listů na přípravně 

 proces výroby cigaret na výrobních linkách 

 balení a příprava k následné distribuci  

V rámci první fáze je tvořena tabáková směs do cigaret na oddělení přípravny tabáku 

(Primary), jejíž příprava probíhá v rámci dvou linek. Na první tabákové lince dochází 

k vlhčení tabáku, aplikaci postřiků a k řezání tabáku. Z hlediska monitorovaných parametrů 

se sleduje zejména přítomnost tabákových vláken v tabákových listech. Tyto tabákové žíly 

je nutno zpracovat a  jejich největší části odseparovat, aby se nedostávaly do cigaret. 

Množství tabákových žil se následně na denní bázi proměřuje na výrobě během auditů 

výroby (pmi.com: Výroba cigaret, 2017; PM  ČR:  Příprava tabákové směsi, Tabákové listy, 

2011). Na druhé lince probíhá sušení tabákové směsi na požadovanou vlhkost, přičemž 

v rámci přípravny tabáku se sleduje celková tabáková výtěžnost přípravny neboli 

tzv.  Primary Yield (viz následující kapitola). Hotová cigaretová náplň po aromatizaci, 

označovaná jako tzv. cutfiller já následně přepravovaná do dalšího procesu výroby 

prostřednictvím systému pneudopravy. I během této přepravní fáze jsou monitorovány 

tabákové ztráty. Následně se cutfiller zpracovává na oddělení Secondary, kde je sledována 
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výše tzv. Secondary Yield a na bázi těchto ukazatelů je následně kalkulována celková 

tabáková výtěžnost (PM  ČR, Tabákové listy:  Příprava tabákové směsi, 2011; Interní 

prezentace „Vítejte na palubě, Philip Morris ČR“, 2017). 

Samotný technologický proces výroby cigaret je následně zajištěn propojením tří dílčích 

částí cigarety: cigaretové náplně, filtru a cigaretového papíru. Konstrukci samotné cigarety 

si můžeme prohlédnout na obrázku 4 níže. Cigaretový filtr s prodyšným náustkovým 

papírem jsou neodmyslitelnou součástí cigarety, jejich funkcí je omezení vlivu škodlivin při 

vdechování cigaretového kouře a mají tak vliv na finální kvalitu výrobku. Kvalita výrobku 

je dále ovlivněna obvodem filtru, hmotností filtru a cigaretovou ventilací, závislou na 

vlastnostech náustkového papíru. Kvalitu samotného filtru ovlivňuje k jeho výrobě použitý 

typ acetátového vlákna, jeho kvalita, celková hmotnost acetátu uvnitř filtru a  struktura 

acetátového vlákna. Tento parametr je nazýván jako cigaretové RTD 

(Resistence  to  Draw  – odpor v tahu) a spolu s obvodem, hmotností filtru a ventilací patří 

k základním kvalitativním fyzikálním parametrům cigaret. Cigaretové filtry jsou vyráběny 

v rámci Business Unit 4 (BU 4). Ke spojování všech tří cigaretových částí dochází až v rámci 

výrobních jednotek (BUs) v prostředí výroby (Secondary), (PM ČR, Tabákové listy: Výroba 

cigaret – precizní dílo okamžiku, 2011).  

Obrázek 4: Konstrukce cigarety a složení cigarety po jednotlivých materiálech 

1 – filtrační materiály  

2 – lepidlo obsažené ve filtru  

3 – značkovací inkoust  

4 – lepidlo použité pro podélný šev  

5 – cigaretový papír  

6 – přísady přidávané do tabáku  

7 – náustkový papír  

8 – obal filtru  

Zdroj: Philip Morris International, www.pmi.com 

Vzhledem k pestrosti sortimentu vyráběných cigaret, PM ČR a.s. pro tyto účely disponuje 

podnikovými specifikacemi, kde jsou vydefinovány jednotlivé fyzikální a kvalitativní 

parametry cigaret. Tyto parametry je potřeba pečlivě sledovat a nastavovat je na výrobní 

a  balicí části linky při každé změně značky. Tyto činnosti leží v odpovědnostech operátorů, 
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podpůrného oddělení Maintenance a správnost nastavení parametrů dále ještě spadá pod 

kontrolu supervizorů.  Vzhledem k tomu, že Philip Morris usiluje o  co nejvyšší kvalitu 

svých výrobků, je stěžejním cílem společnosti obdržet co nejnižší počet zákaznických 

stížností z oblasti kvality a eliminovat možné záměny materiálů (tzv. Mix Up), (PM ČR, 

Tabákové listy: Balení – poslední fáze výroby, 2011; Interní prezentace 

„Výjezdy BUMs_leden_2017“, 2017). 

V závěrečné fázi výroby jednotlivé cigarety přichází na dopravnících k balicí lince, kde jsou 

pomocí důkladných strojních mechanismů řazeny do krabiček. Zde se dále dotváří vnitřní 

balíček krabiček a následně celková krabička. Na kolkovacím zařízení je krabička dále 

opatřena kolkem a v celofánce je zabalena do polypropylenové fólie, která slouží především 

k zachování čerstvosti a aroma cigaret. Mezi další důležité parametry pro zajištění co 

nejlepší kvality samozřejmě patří také vizuální vlastnosti výrobků, souhrnně jsou tyto 

parametry označovány jako VQI (Visual Quality Index). Možnosti tyto parametry ovlivnit 

mají operátoři balicí linky, spolu s mechaniky a elektroniky. Hotové krabičky se po deseti 

kusech balí do kartónů, kartóny jsou dopravovány systémem dopravníků k baličkám krabic 

a po zabalení jsou finální produkty expedovány k zákazníkům (PM ČR, Tabákové 

listy:  Balení  –  poslední fáze výroby, 2011; pmi.com: Výroba cigaret – interaktivní 

prohlídka, 2017).  

5.4 Firemní strategie a transformace cílů na nižší úrovně 

Z dlouhodobého hlediska je cílem PM ČR a.s. efektivní udržení chodu továrny, založené na 

správném využití zdrojů, optimalizaci nákladů a optimálním využití výrobních prostor. 

Dalším cílem je aktivně se podílet na tvorbě dlouhodobé regionální strategie pro cigaretovou 

výrobu, výrobu ostatních tabákových produktů (OTP) a aktivně podporovat a  účastnit se 

vývoje nových designů cigaret v souladu s legislativními procesy (Výroční  zpráva,  2015).  

Po stránce rozvoje organizace a systému neustálého zlepšování se společnost soustředí 

na  udržení mechanismů ISO 9001, systému řízení kvality, ISO OHSAS 18001 neboli 

certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a  ISO  14001 

environmentálního managementu, který je určen výrobcům, dodavatelům a  poskytovatelům 

(Výroční zpráva, 2015). 

Celková strategie PM ČR navazuje na výstupy PMI EU Operations, odkud je centrálně 

komunikována strategie na závody v rámci PMI. Zásadní je dodržet soulad strategie PM ČR 

s touto centrální strategií EU. Strategie je navrhována na 1-3 roky a během každého roku 
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probíhá třikrát její revize. Základními elementy strategie jsou lidé a rozvoj organizace, pod 

což spadá zejména řízení talentů v rámci PM ČR a.s., rozvojové programy pro zaměstnance 

a  programy rozvoje firemní kultury. Druhým elementem strategie je kontinuální růst 

s udržením podnikových výkonnostních ukazatelů (KPI = Key Performance Indicators), 

v rámci tohoto bodu jsou stanoveny konkrétní cíle pro celý závod, pro jednotlivá oddělení 

a  jsou představeny iniciativy na udržení výkonnosti a  produktivity (Výroční  zpráva,  2015; 

Interní prezentace „Výjezdy  BUMs_leden_2017“, 2017). Všechny tyto cíle v detailu 

shrnuje matice hodnocení výkonů na výrobě (viz  schéma  7).  

Schéma 7: Matice hodnocení výroby ve své tří pilířové struktuře – klíčové ukazatele podnikové 

výkonnosti (KPI), rozvoj organizace a individuální cíle pro rozvoj 

 

 Zdroj: Interní prezentace „Výjezdy  BUMs_leden_2017“, vlastní zpracování 

Cestou k zajištění dlouhodobých cílů společnosti je optimální využívání strojů s vysokou 

produktivitou a aktivní využívání moderních strojů uzpůsobených k výrobě specifických 

formátů. Pro výrobu v roce 2017 to tedy znamená efektivní dodávání objemu výroby každý 

měsíc dle plánu na rok 2017. Zhodnocení plnění tohoto ukazatele je založeno na porovnání 

skutečného vyrobeného objemu/počet operátorů výroby k plánovanému objemu 

výroby/standard obsazení stroje (Výroční zpráva, 2015; Interní prezentace 

„Výjezdy  BUMs_leden_2017“, 2017).  

Schéma 7 rovněž zachycuje časovou dimenzi systému monitorování a vyhodnocování 

hodnot jednotlivých ukazatelů. V zásadě stanovování cílů na následující rok probíhá tak, že 
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na bázi výkonů předchozích roků a dodávaných objemů se s PMI uzavírá smlouva, která 

předběžně určuje plánované objemy na příští rok. K posouzení možnosti plnit výkony na 

příští rok je využívána plánovací platforma, která bere v úvahu rychlosti jednotlivých strojů, 

jejich kapacitní možnosti, počítá s časy nutnými pro přestavby výrobních linek a zároveň 

zhodnocuje dopady plánovaných výrobních instalací. Smlouva s PMI ohledně výkonů na 

příští rok se sestavuje v květnu předcházejícího roku, což tedy znamená, že předběžný plán 

výkonů pro rok 2017, byl podnikovým vedením sestavován v květnu roku 2016. Principiálně 

jde o proces skládající se ze 4 fází. Na stanovení předběžných podnikových cílů, objemů 

výroby a hodnot podnikových výkonnostních ukazatelů, navazuje fáze revize těchto 

jednotlivých KPI v souladu se závěry a  výsledky podniku za rok 2016. Během ledna je 

postupně seznámena výroba s podnikovými cíli. Výkonnostní ukazatele se postupně 

kaskádují na výrobu do cílů výrobních jednotek, na jednotlivé směny a dále pak až na 

nejnižší hierarchické úrovně do individuálních cílů zaměstnanců. Komunikace cílů na 

výrobní jednotky a individuální zaměstnance probíhá prostřednictvím směnových schůzek 

v únoru.  Pro zaznamenávání individuálních cílů zaměstnanců slouží platformy nazývané 

MAP a FTO. Individuální cíle zaměstnanců mají návaznost na firemní KPI a dále jsou 

orientovány na rozvoj zaměstnanců (viz další kapitola individuální cíle). Ve 3. fázi přichází 

kontrola plnění firemních a individuálních cílů v průběhu května a následuje poslední fáze, 

kdy dochází ke zhodnocení plnění cílů ke konci roku. Během půlročního hodnocení 

a  závěrečného hodnocení zaměstnanci rovněž dostávají zpětnou vazbu na svůj výkon a na 

svůj individuální plán osobnostního rozvoje. V tomto případě platformy MAP/FTO slouží 

v dlouhodobém časovém horizontu jako nástroje pro zhodnocení slabých a silných stránek 

zaměstnanců a  jsou také nástroji pro jejich budoucí personální růst se smyslem zaměstnance 

motivovat k dalšímu rozvoji (Interní prezentace „Výjezdy  BUMs_leden_2017“, 2017; 

Interní dokument “Factory  Strategy Management Review“, 2015). Stanovení cílů a systém 

následných kontrol probíhá po vzoru obrázků 5 a 6.   
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Obrázek 5: Proces stanovení a vyhodnocení cílů s následnou zpětnou vazbou 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Cíle jsou tedy transformovány od nejvyššího vedení PMI EU Operations na nižší úrovně 

řízení. Formulace jednotlivých cílů podléhá pevnému časovému harmonogramu a musí být 

v souladu s podnikovými směrnicemi a celopodnikovou strategií. Individuální cíle jsou 

sestavovány v souladu s principem SMART. Podrobnější harmonogram stanovení cílů 

a  systému hodnocení zachycuje obrázek 6.  
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Obrázek 6: Schéma procesu stanovování a transformace cílů na nižší úrovně, harmonogram 

stanovení individuálních cílů, hodnocení plnění KPI a udělení zpětné vazby  

Zdroj: vlastní zpracování 

5.5 Firemní cíle – klíčové ukazatele podnikové výkonnosti  

Co se týče celopodnikových cílů, zaměstnanci si zadávají cíle ze 4 oblastí a těmi jsou: oblast 

Business, efektivita výroby, rozvoj organizace a firemní strategie. Pro účely této práce jsou 

nejdůležitější cíle z oblasti Business a efektivity výroby, jelikož se u systému hodnocení 

a  odměn zaměstnanců věnujeme výhradně výrobní linii. Do této oblasti tak spadají firemní 

KPI. Záměrem pro rok 2017 je především zavedení standardizovaného procesu hodnocení 

potenciálu a výkonů zaměstnanců přes všechny výrobní jednotky, tedy sjednocení matice 

hodnocení výkonu na stejný princip a přes všechny BU. Obecná metodologie PMI při tom 

uvádí, že v rámci hodnocení se z 80 % díváme na úroveň ročního plnění firemních KPI 

a   z 20 % hodnotíme, jakým způsobem jsme k plnění firemních KPI přispěli (viz tabulka 3).  

Tabulka 3: Specifikace vah plnění KPI a toho, jak bylo KPI dosaženo pro závěrečné hodnocení 

 

Zdroj: Interní prezentace „Výjezdy  BUMs_leden_2017“, 2017 
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Tabulka 4: Klíčové ukazatele výkonnosti ve společnosti PM ČR a.s. pro rok 2017 

KPI cíle Měřitelnost KPI 

bezpečnost 

práce a její 

udržení 

(BOZP) 

zvýšení úrovně prostředí 

a chování v oblasti 

bezpečnosti práce  

- žádný pracovní úraz (LTI = 0) 
- celkový počet poranění oproti 

předchozímu roku 
- udržení standardů na pracovišti  

 a zavedení 5S – počet pracovišť  

se zavedeným 5S 

- SABINE – udržitelnost bezpečnosti, 

hodnocení vybraných kritérií během 

obchůzek výroby 

kvalita 
zajištění odpovídajících 

vlastností a kvality produktu 

- žádná záměna produktu (Mix  Up  =  0) 
- počet zákaznických stížností 
- fyzikální parametry (CPQI) 
- vizuální kvalita (VQI) 

ukazatele 

výkonu 

dosažení hodnot 

plánovaných ukazatelů 

výkonu 

- dodržení plánovaných objemů, měřeno 

odchylkou skutečnosti od plánu 
- Uptime 

produktivita 

dosažení hodnot 

plánovaných  

ukazatelů 

produktivity/nákladovosti 

- skart (Reject Rate) 
- cigaretové ztráty netabákových 

materiálů (DIM Waste) závodu 
- tabáková výtěžnost přípravny (Primary 

Yield) 
- tabáková výtěžnost výroby (Secondary 

Yield) 

produktivita lidských zdrojů - stálý počet zaměstnanců v  osádkách 

strojů 

návrhy na 

zlepšení 

(NNZ/IFI) 

zvýšení úrovně v oblasti 

neustálého zlepšování 

prostřednictvím 

angažovanosti zaměstnanců 

a implementace NNZ 

- počet návrhů na zlepšení za směnu 
- stupeň realizace všech schválených 

návrhů na zlepšení (NNZ) 

Zdroj: Interní prezentace „Výjezdy  BUMs_leden_2017“, 2017; 

Interní  prezentace  „Cíle  2016  +  výsledky 2015 + směnová schůzka BU4, 2016 

Výše uvedená tabulka 4 zobrazuje oblasti všech firemních KPI pro rok 2017. Tyto KPI 

přechází na všechny supervizory výroby do jejich hodnotící matice, na základě níž je poté 

formulováno jejich finanční ohodnocení. Tyto KPI mají průmět i v hodnocení zaměstnanců 

výroby  –  operátorů a mechaniků na výrobě.  Nyní si rozebereme jednotlivé KPI a způsob 

jakým jsou ve výrobě měřeny a jak celkově fungují.  
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5.5.1 Bezpečnost práce 

bezpečnost 

práce a její 

udržení 

(BOZP) 

zvýšení úrovně prostředí 

a chování v oblasti 

bezpečnosti práce  

- žádný pracovní úraz (LTI = 0) 
- celkový počet poranění oproti 

předchozímu roku 
- udržení standardů na pracovišti  

 a zavedení 5S – počet pracovišť  

se zavedeným 5S 

- SABINE – udržitelnost bezpečnosti, 

hodnocení vybraných kritérií během 

obchůzek výroby 

V rámci tohoto firemního nejdůležitějšího KPI se jedná zejména o  udržení nulové 

úrazovosti na pracovišti a eliminaci rizik na pracovišti. Bezpečnost je ve společnosti 

PM  ČR  a.s. vždy na první místě, a proto je jejím hlavním cílem dosáhnout nulového počtu 

úrazů během celého roku. Aktuální stav počtu úrazů a poranění je zaměstnancům zobrazován 

v koridoru hlavní budovy prostřednictvím vizualizačních tabulí. Pakliže dojde k nějakému 

závažnějšímu úrazu, který vyústí v pracovní neschopnost, je okamžitě reportován 

nadřízeným. Následně je sepsán protokol o úrazu, vystaví se tzv. Safety Alert 

s podrobnostmi o úrazu a okamžitě po události je podniknuto nápravné opatření, aby 

k takové nehodě nemohlo znovu dojít. Safety Alert obsahuje popis a fotodokumentaci 

kritického místa a toho, jak k události došlo, dále zhodnocení rizik a kroky podniknuté 

k nápravě a  prevenci (viz níže tabulka 5).  Pravidelně každý týden ve čtvrtek se rovněž koná 

bezpečnostní obchůzka výroby, na které jsou zaměstnanci směn informováni průběžně 

o  statistice nehod a o aktualitách z oblasti bezpečnosti. Bezpečnostní incidenty jsou dále 

ještě klasifikovány na poranění s ošetřením u lékaře a drobná poranění bez ošetření lékařem 

(Interní prezentace „BOZP Ambasadoři BU125 2017“, 2017). 

Tabulka 5:  Sumář nápravných a korektivních akcí zveřejňovaných v Safety Alertu 

1. Seznámení všech relevantních pracovníků s uvedenou událostí a další proškolení všech 

operátorů pracujících na stejné pozici. 

2. Opětovné posouzení rizik manipulace s kartony při jejich doplňování do zařízení. 

3. Revize procesu školení včetně náplně opakovacího školení operátorů zařízení. 

4. Bezpečnostní značení (upozornění na rizikové místo). 

Zdroj: Vzor Safety Alertu PM ČR a.s., vlastní zpracování 
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Dalším kritériem v této oblasti je minimalizace poranění na pracovišti. PM ČR a.s. pro tyto 

účely disponuje propracovaným systémem, kdy na oddělení bezpečnosti zaměstnanci hlásí 

případy, kdy na pracovišti může dojít k tzv. skoronehodě. Je tak podporována iniciativa 

zaměstnanců a bezpečnostní kultura, kdykoliv si všimnou nějakého nebezpečného místa na 

pracovišti nebo na stroji. Tyto aktivity jsou dále navázány na návrhy na zlepšení 

(tzv.  IFI  nebo též NNZ). V případech, kdy zaměstnancova odhalení kritických míst 

či  bezpečnostních rizik vedou k funkčnímu technickému vylepšení, je možné si takový 

návrh zadat do databáze návrhů na zlepšení (viz KPI návrhy na zlepšení).  

5.5.2 BOZP SABINE 

Další oblastí hodnocenou v rámci bezpečnostních KPI společnosti je ukazatel bezpečného 

chování neboli tzv.  SABINE (Safety Behavioural Index). SABINE je systémem pro 

sledování plnění povinností vedoucích pracovníků v bezpečnostní oblasti a nástrojem pro 

udržení morálky na pracovišti, v oblasti aktualizace školení zaměstnanců, hlášení návrhů na 

zlepšení a  upevňování povědomí zaměstnanců o bezpečnosti. Obchůzky se provádí na 

měsíční bázi v jednotlivých odděleních, směnách a na celém závodě. Mezi prověřované 

oblasti patří zejména bezpečnost chování na pracovišti, přítomnost pomůcek první pomoci, 

užívání ochranných pomůcek na pracovišti, dodržování postupů na pracovišti (manipulace 

s vysokozdvižnými vozíky aj.), přítomnost bezpečnostního značení, tabulek rizik, 

přítomnost ochranných krytů a  značení kritických míst na strojích. Pokud jsou požadavky 

v jednotlivých oblastech splněny, pracoviště získá určitý počet bodů (viz tabulka 6 na 

následující stráně) a  tyto body pak putují do hodnotící matice.  
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Tabulka 6: Oblasti hodnocené prostřednictvím SABINE a jejich bodové hodnoty 

oblast požadavky frekvence body nástroje 

inspekce na 

pracovišti 
legislativní měsíčně x databáze plánovaných inspekcí 

školení 

a  zdravotní 

způsobilost 

zaměstnanců 

legislativní měsíčně x 
matice školení, HR portál - 

zdravotní prohlídky 

hlášení NNZ 
Integrovaný 

systém řízení 
měsíčně x návrhy na zlepšení 

zvyšování 

povědomí 

zaměstnanců 

Integrovaný 

systém řízení 
měsíčně x 

tipy pro vedoucí pracovníky: 

• porada oddělení (alespoň 

 1bod programu je 

věnovaný bezpečnosti; je o poradě 

zápis) 

• pravidelná aktualizace 

BOZP na nástěnkách 

• bezpečnostní kampaň 

CELKEM BODŮ 100 
 

Zdroj: Interní prezentace „SABINE informace 2017“, 2017, vlastní zpracování 

Analýza KPI z oblasti BOZP a SABINE: 

- KPI z oblasti BOZP jsou ukazateli, které jsou konkrétní a dobře měřitelné, jelikož jsou 

nastaveny jako počet, buďto úrazů s pracovní neschopností anebo jako počet poranění 

s ošetřením u lékaře. Parametry jsou časově ohraničeny a je reálné jich dosáhnout při  plnění 

bezpečnostních pokynů a pravidel. Zároveň tyto KPI plní i motivační funkci, jelikož jsou 

dále navázané na systém návrhů na zlepšení. Pracovníky tyto KPI podporují v budování 

firemní kultury bezpečnosti, a stimulují pracovníky v tom, aby byli pozorní při svých 

pracovních aktivitách.  

Vzhledem k tomu, že dalším podpůrným nástrojem pro udržitelnost bezpečnosti je SABINE, 

která je realizována prostřednictvím obchůzek, jsou tak pracovníci společnosti neustále 

upozorňování na důležitost bezpečnosti a je v nich zvyšováno povědomí o legislativních 

požadavcích na výrobu. Jedním z dalších opatření, jak jsou pracovníci varování v případě 

opomenutí minoritních bezpečnostních pomůcek, jako jsou chrániče sluchu atp., je občasné 

udělování žlutých karet, či v případě opakovaného porušení bezpečnostních pravidel udělení 

písemných upozornění.  

Tyto KPI jsou napojeny na propracovaný systém získávání bodů za jejich plnění a zároveň 

slouží k rozvoji zaměstnanců, neboť díky obchůzkám a SABINE se také pravidelně zjišťuje, 

kdo ze zaměstnanců absolvoval jaká školení. Z tohoto hlediska tyto KPI nejsou jen předměty 
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Results Controls v MCS, ale jsou i součástí dalších kategorií MCS, a to prohlubování 

nástrojů firemních hodnot a personálního rozvoje. Z hlediska Maslowovy pyramidy potřeb 

pokrývá bezpečnost základnu pyramidy a rovněž svým nastavením tyto ukazatele míří 

postupně k  vrcholu pyramidy. Pokud pracovník přijde s nějakým dobrým nápadem, jak 

zlepšit bezpečnost pracoviště, dostane se mu za to uznání a naskýtá se mu možnost 

seberealizace, vše za předpokladu správné komunikace těchto firemních KPI mezi 

pracovníky na nižších hierarchických úrovních. Kritéria sama o sobě jsou přímo ovlivnitelná 

konkrétními jedinci a  leží tak v jejich odpovědnosti. Plnění kritérií se odvíjí od toho, jak 

jsou bezpečnostní pravidla a legislativní normy tím kterým pracovníkem dodržována. Jde 

o  propojení intrinsického a  extrinsického motivu, KPI v této podobě umožňuje realizaci 

nápadů a využití lidského potenciálu a zároveň se zde naskýtá možnost dostat finanční či 

věcné ohodnocení (viz další kapitola NNZ).  

5.5.3 Kvalita výrobků  

kvalita 
zajištění odpovídajících 

vlastností a kvality 

produktu 

- žádná záměna produktu 

(Mix  Up =  0) 
- počet zákaznických stížností  
- fyzikální parametry (CPQI)  
- vizuální kvalita (VQI)  

PM ČR a.s. má ve společnosti plně implementovaný systém řízení podle norem ISO 9001, 

ISO  14001 a ISO OHSAS 18001, což konkrétně znamená, že se firma neustále snaží 

o  zlepšování procesů uvnitř organizace z pohledu uspokojování potřeb zákazníka. 

PM  ČR  a.s. usiluje o nabídku tabákových výrobků té nejvyšší možné kvality, s garancí 

snížení dopadů výroby na životní prostředí, prevenci vzniků úrazů a poškození zdraví ruku 

v ruce se zlepšováním podnikové výkonnosti (Interní směrnice „OPL 05 S01 – Interní 

Audity“, 2017; Interní dokument „Integrovaná příručka řízení“, 2007). Výroba je silně 

prozákaznicky orientována, v první řadě se vychází z identifikace potřeb externích 

a  interních zákazníků a  jde o jejich co nejvyšší naplnění. Z toho vychází neustálá snaha 

zdokonalovat integrovaný systém řízení uvnitř společnosti, založený na metodě PDCA 

(plánuj,  dělej, kontroluj, jednej/standardizuj) a podpoře inovativnosti na výrobě (Interní 

dokument „Integrovaná  příručka řízení“, 2007).  

KPI v podobě zajištění odpovídajících vlastností a kvality produktů je možné rozložit do 

několika skupin dílčích kritérií: v prvé řadě se jedná o záměny produktů, kdy na výrobě 

nesmí docházet k žádné záměně materiálů. Co se týče tohoto kritéria, jsou podmínky 
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PM  ČR a.s. nekompromisní a  není dovolena ani jedna záměna výroby (též tzv. Mix Up) 

v průběhu roku. Příkladem Mix Up může být např. to, když při změnách výroby na jiný typ 

cigaret s jinými spotřebními materiály, zůstanou nějaké krabičky ze staré produkce na 

výrobní lince a ty se pak omylem dostanou do  následující produkce. Pakliže k Mix Up 

dojde, odvíjí se od toho i  hodnocení zaměstnanců (Interní prezentace 

„Výjezdy  BUMs_leden_2017“, 2017).  Pro tyto případy byla též na konci roku 2016 

rozšířena procedura PM ČR Škody způsobené zaměstnanci o „případy vzniklé škody 

v souvislosti s nedodržením pracovních postupů ve výrobě týkajících se vyrobení 

neshodného produktu, záměn nebo nedodržení postupu při řešení ztrát kolků“. Do hodnotící 

matice se tyto škody promítají podle toho, zda se jedná o první případ, druhý případ záměny 

v průběhu 24 měsíců, či opakovaný případ záměny. V závislosti na rozsahu a  případu škody 

může být zaměstnanci udělen i jiný typ postihu než finanční (Interní prezentace 

„Výjezdy  BUMs_leden_2017“, 2017). 

Další hodnocenou oblastí v kvalitě je počet zákaznických stížností připadající na danou 

jednotku, neboli tzv. ePI (External Product Integrity). ePI mohou přijít od konečných 

spotřebitelů anebo od  velkoodběratelů hotových výrobků. Klasifikace ePI vychází 

z centrálních požadavků Švýcarska, zákaznické stížnosti se mohou týkat prakticky 

čehokoliv na hotové cigaretové produkci, přičemž nejvyšší závažnost mají právě Mix Up. 

Počet zákaznických stížností na tento rok by neměl přesáhnout 14 ePI/rok, přičemž výsledná 

hodnota vychází ze statistik zákaznických stížností předchozích let vztažených k objemům 

vyrobené produkce. Pokud směnový mistr na jednotce přesáhne toleranční limit pro 

zákaznické stížnosti, již se nemůže se svým hodnocením dostat do nejlepší stupnice 

hodnocení (Interní dokument „ePI, Consumer & Customer complaints- Conventional- Under 

checking by Affiliates“, 2017).  

Dalším dílčím kritériem hodnoceným u kvality produktu je VQI (Visual Quality Index). 

Ze  seznamu 20 Top vizuálních neshod je vybráno 10 kritických závad určených 

k  posouzení. Pracovníci vždy nechávají při výrobě vzorky produkce na kvalitu každých 20 

minut. Následně dochází k porovnávání laboratorních vzorků, odebraných při výrobní 

kontrole se vzorky z výroby, vyhodnocuje se vzájemná korelace naměřených hodnot. 

Minimálně 80 % vybraných parametrů by se mělo shodovat se vzorky v laboratoři. 

Porovnávací metoda je provedena na všech strojích výroby, s tím, že z procentuálních 

hodnot porovnávaných parametrů je určen medián. Maximálně 10 % strojů smí být pod 

hodnotou mediánu. VQI na výrobě je hodnocena v rámci pravidelných auditů a zaměstnanci 
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oddělení kvality jsou na základě metodiky při každém auditu pracovníkům směn přidělovány 

body za visuální kvalitu výrobků. Pro celou výrobu je nastavený maximální počet bodů, 

které lze získat a v okamžiku, kdy jsou pracovníci o  určité procento bodů výše než je cíl, 

tak neplní KPI a je ovlivněno jejich hodnocení (Interní dokument „VQI“,  2016). 

Posledním dílčím kritériem spadajícím pod kvalitu je hodnocení CPQI (Cigarette Physical 

Quality Index). Do této kategorie spadá obvod cigaret, hmotnost cigaret, ventilace cigaret 

a  cigaretové RTD. Každý z těchto parametrů má stanovenou cílovou hodnotu, a pakliže se 

pohybujeme o určité procentní body výše od cílové hodnoty, tak již zaměstnanci neplní 

firemní KPI.  

 Obvod cigaret se stanovuje na základě individuálního měření cigaret ve standardním 

vzorku, který obsahuje buď 10 či 20 cigaret a výsledný obvod cigaret je stanoven 

jako aritmetický průměr (Interní dokument „370b Stanovení obvodu 

cigarety  -  nejistoty“,  2014). 

 Hmotnost cigaret je zjišťována přímým měřením jednotlivých cigaret ve standardním 

vzorku (opět 10 či 20 cigaret), přičemž výsledná hodnota hmotnosti cigaret se 

kalkuluje z celkové hmotnosti standardního vzorku přepočtem na jednu cigaretu 

(Interní dokument „370a Stanovení hmotnosti cigarety – nejistoty“, 2014). 

 Ventilace cigaret se proměřuje buď na náustkovém papíru anebo na celé cigaretě. 

Princip měření spočívá v tom, že měříme množství vzduchu, které při nasávání 

prochází skrze porézní anebo perforovaný náustkový či cigaretový papír. Takto 

naměřené množství vzduchu je porovnáno s celkovým množstvím vzduchu 

vycházejícím na straně úst z cigarety. Měříme tedy množství proteklého vzduchu 

před a za cigaretou 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑒 =
𝑉1

𝑉2
. Tato měření provádíme pro každou cigaretu 

individuálně, dílčí hodnoty tlaků na koncích cigaret nejsou známy, nýbrž jsou 

vyhodnocovány modulem automaticky a za vstupní veličinu ventilace tak 

považujeme přímo rozdíl proteklého množství vzduchu. Ventilaci stanovujeme 

v rámci standardního vzorku 10 až 20 cigaret (Interní dokument „370d Stanovení 

ventilace cigarety – nejistoty“, 2014). 

 Posledním měřeným parametrem je cigaretové RTD (Resistance to Draw) neboli 

odpor v tahu. Manuální stanovení RTD spočívá v zjištění statického rozdílu tlaku 

vzduchu mezi dvěma konci zapouzdřeného filtru, jestliže filtrem protéká definované 

množství vzduchu za normálních podmínek. Podstatou zkoušky je přímé měření 
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tlaku vzduchu na obou koncích filtru a výpočet jejich rozdílu. RTD je obecně odpor 

v tahu filtrové tyčinky nebo náustkového filtru. Vzhledem k charakteru a metodice 

měření, kdy dílčí hodnoty tlaků na obou koncích filtru nejsou známy a přístroj je sám 

vyhodnocuje, je za vstupní veličinu ovlivňující nejistotu RTD uvažován přímo rozdíl 

tlaků na obou koncích filtrů (Interní dokument „370c Stanovení RTD 

cigarety  –  nejistoty“, 2014). 

Analýza KPI v oblasti kvality:  

- všechny ukazatele v oblasti kvality jsou přiřaditelné do oblasti výsledkových kontrol 

(Results controls) v rámci manažerského řídicího systému. Stěžejní je pro tuto oblast 

zejména stanovení rozměru výkonnosti, způsobu jejího měření a stanovení cílových hodnot 

výkonnosti v těsném navázání na odměnu.  

Počet Mix Up a zákaznických stížností jsou velmi konkrétně a striktně definované ukazatele 

výkonnosti. Jsou momentálně výhradně v odpovědnosti operátorů na výrobě a odráží se 

následně do jejich hodnocení a do hodnocení jejich směnových nadřízených. Pokud dojde 

k záměně a  pokud počet zákaznických stížností překročí číslo 14, zaměstnanci se již nachází 

na stupnici „nesplnil firemní KPI (1)“ anebo „částečně splnil (2)“. U těchto dvou kritérií je 

dána jistá tolerance, kdy se zaměstnanci mohou dostat do hodnocení „3“, a to v těch 

případech, kdy je Mix Up zachycen ještě v závodě a kdy se počet zákaznických stížností 

pohybuje mezi 10-14. Velmi důležité v tomto případě je to, že tato dvě kritéria ovlivňuje 

celá osádka přítomná ten den na směně, čemuž je úměrné hodnocení a týmově dochází ke 

zhoršení hodnocení. Nebere se tedy již v potaz, kdo Mix Up nebo kvalitativní vadu zavinil. 

Zejména kritérium Mix Up může působit mírně demotivačně, pokud k němu dojde, 

zaměstnancům na dané směně se zhorší hodnocení a do konce roku už si v této oblasti 

nepolepší. Mají šanci vylepšit své výkony pouze v ostatních oblastech firemních KPI (Interní 

prezentace „Výjezdy  BUMs_leden_2017“, 2017). 

Co se týče ePI, mírnou nevýhodou tohoto systému je v současné chvíli to, že na jednu 

zakázku může přijít větší počet zákaznických stížností, které se ve své podstatě týkají stejné 

závady. Zatím je ještě předmětem diskuse, zda pak takovou záležitost brát jako jednu ePI či 

několik ePI. Vzhledem k silné orientaci na zákazníka a důraz na vysokou kvalitu produktů 

jsou však momentální pravidla nekompromisní a každá stížnost se počítá. V rámci KPI jsou 

tyto KPI navázány čistě na finanční fixní hodnocení, při splnění se zaměstnanci mohou 

posunout na vyšší stupně hodnocení a polepšit si při ročním hodnocení, při nesplnění naopak.   
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Stejně tak následující parametry VQI a CPQI jsou navázány pouze na roční finanční 

hodnocení zaměstnanců a tím tedy naplnění cílových KPI. VQI parametry jsou měřeny 

přímo techniky oddělení kvality a operátoři tak mají přímou možnost diskutovat s techniky 

případné nedostatky. CPQI parametry, konkrétně obvod, hmotnost a ventilaci operátoři 

mohou sledovat průběžně během výroby na monitorech počítačů a zároveň jsou i operátoři 

zodpovědní za  správné nastavení parametrů stroje, dodržování specifikací a upozornění 

mechaniků či elektroniků na případné neshody a nutnost mechanického či elektronického 

seřízení.  

VQI a  CPQI jsou parametry ve sdílených odpovědnostech, nicméně se vztahují pouze do 

hodnocení operátorů, supervizorů, mechaniků, nikoliv už do hodnocení elektroniků 

(viz  následující kapitola). Z hlediska stanovení cílových hodnot měření a  rozsahu měření 

jsou informace zaměstnancům k dispozici. V oblasti hodnocení CPQI se setkáváme s dvěma 

kritickými místy. Prvním kritickým místem je to, že hodnoty obvodu, hmotnosti a ani 

ventilace nejsou u finálního hodnocení přepočítávány v závislosti na objemu vyrobené 

produkce. Tudíž konečné vyhodnocení plnění parametrů CPQI z velké části závisí na 

skutečném počtu odebraných vzorků během směny. Správně by měly být vzorky odebírány 

každých 20 minut, což ve výsledku znamená, že odběry by měly proběhnout 36 x. Bohužel 

se často stává, že je odběrů méně, pokud je kvalita odpovídající anebo naopak více, jakmile 

pracovníci zjistí nějaké kvalitativní nesrovnalosti. V takových případech odběry provádí 

častěji, dokud se parametry neustálí na požadovanou toleranci. Právě rozdílná četnost odběrů 

má vliv na celkový výsledek jednotlivých parametrů, netolerance objevené při měření 

parametrů mohou vést ke vzniku odchylek od stanoveného cílového KPI. Pro zefektivnění 

měření a vyhodnocování by hodnoty měření vždy měly být přepočteny na vážený průměr, 

kdy vahami budou vyrobené objemy produkce. Druhým kritickým bodem v oblasti CPQI je 

pak RTD. Jak jsme zmiňovali v kapitole o výrobě cigaret (kapitola 5.3.1), RTD je 

parametrem, který je ovlivněný materiálem použitým na filtr (acetát) a také samotnou 

konstrukcí filtru a vlastnostmi náustkového papíru. Prakticky operátoři, mechanici ani 

elektronici tento parametr nejsou schopni ovlivnit, proto by tento parametr z jejich 

hodnocení měl být úplně vyňat. V současné chvíli je tato možnost konzultována s centrálou 

ve Švýcarsku.  

Týdenní výsledky kvality jsou sdělovány při obchůzkách kvality každé úterý a následně 

podobně jako u obchůzek BOZP jsou manažery také kontrolovány některé specifické oblasti, 

u  kterých firma dlouhodobě pociťuje vyšší sensitivitu trhu. Mix Up a závažné zákaznické 
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stížnosti jsou zároveň komunikovány skrze Quality Alerty a prostřednictvím vizuálních 

tabulí s magnety ve tvaru jablek – od čerstvých jablek po shnilá jablka.  

5.5.4 Ukazatele výkonu 

ukazatele 

výkonu 

dosažení hodnot 

plánovaných ukazatelů 

výkonu 

- dodržení plánovaných objemů 

měřeno odchylkou skutečnosti 

od  plánu  
- Uptime  

Mezi ukazatele výkonu, které jsou na výrobě měřeny a hodnoceny, patří především ukazatel 

Finished Goods Production Volume. Jedná se spolu s kvalitou a bezpečností o jeden 

z nejstěžejnějších ukazatelů na výrobě vůbec. Je součástí hlavních cílů výroby pro rok 2017. 

Výrobní objemy jsou stanovovány na základě celkového finálního množství vyrobených 

beden, které jsou ve společnosti evidovány prostřednictvím systému SAP. Do finálních 

objemů je započítána veškerá vyrobená produkce, vyjma objemů produkce vrácených 

k přebalení kvůli duplicitám. Výrobní objemy finální produkce jsou registrovány 

automaticky na paletizačních stanovištích a na měsíční bázi probíhá jejich verifikace oproti 

stavu finálních objemů výroby dodaných na sklady. Výkonové provozní časy vychází 

z interního systému a kalkuluje s nimi oddělení plánování. Jelikož je tento ukazatel řízen 

oddělením plánování, reflektuje rovněž lépe podmínky výroby, neboť celkový výrobní čas 

je snížen o průměrné hodnoty trvání přestaveb výroby a lépe reflektuje průměrnou 

výkonnost strojů (Interní prezentace „Výjezdy  BUMs_leden_2017“, 2017; Interní směrnice 

„OP-01 01-02-E – Key performance Indicators, 2015).  

Podobně jako u předchozích kritérií jsou zaměstnanci výroby hodnoceni na základě 

procentuálního plnění plánu výroby, tedy na základě dodržení souladu skutečného 

vyrobeného množství s plánovaným objemem výroby. Odchylky jsou reflektovány 

v hodnocení zaměstnanců během jejich celoročního hodnocení (Interní prezentace 

„Výjezdy  BUMs_leden_2017“, 2017). 

Dalším KPI z výkonové oblasti je Uptime. Tento ukazatel slouží k měření celkového 

výrobního výkonu. Výkony jsou sledovány za jednotlivé stroje anebo jejich skupiny. Uptime 

bere v úvahu konstrukční rychlost stroje, která je dostupná v PMI databázi pro konstrukční 

rychlosti. Ze součinu konstrukční rychlosti stroje a doby provozu stroje (výrobní doby) jsme 

schopni určit, co by stroj za tuto dobu měl vyrobit. Uptime je pak procentuální ukazatel 

poměru aktuálně vyrobeného množství oproti designovanému výrobnímu objemu za 
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ideálních podmínek. Uptime bere v úvahu směnnost provozu. Výrobní čas se počítá od 

začátku do konce směny, v našem případě jde o 12 hodin.  

𝑈𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒% = (
𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑦

(𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘č𝑛í 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡). (𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛í č𝑎𝑠)
) . 100% 

V případech, kdy na výrobu přibude nový stroj, je výkon tohoto stroje ihned po 

vyprodukování první produkce také zahrnut do Uptime kalkulací. Každý osádka má u stroje 

umístěnou Uptime tabuli, která ho průběžně informuje o výkonu během jeho směny. 

Vyhodnocení Uptime je komentováno denně se skupinou mechaniků a manažerů v rámci 

odpoledních schůzek. Hlavním záměrem schůzek je zjistit, co bylo příčinou nižšího Uptime, 

jak nedostatky zafixovat a jaké informace o  funkčnosti strojů předávat dalším směnám. 

Rovněž u Uptime jsou zaměstnanci hodnoceni na bázi jeho procentuálního plnění (Interní 

směrnice „OP-01 01-02-E – Key performance Indicators“, 2015; Interní směrnice 

“OPL  12  S01- Řízení výkonu”, 2016).  

Analýza výkonových KPI 

- oba dva výkonové ukazatele, jak dodržení plánovaných objemů, tak i Uptime a systém 

jejich hodnocení, spadají do oblasti řízení podle výsledků. Vzhledem k vysokým 

požadavkům na vyráběné objemy, celkové výkony výroby a momentální situaci, kdy ve 

výrobních prostorách probíhá instalace řady nových strojů, došlo k implementaci nového 

provozního modelu a  k centralizaci některých rolí uvnitř organizace a  funkcí napříč 

afilacemi, by se dalo říci, že cíle jsou nastaveny poměrně ambiciózně. Otázkou je zejména 

systém jejich koncepce, dodržení plánovaných objemů je poměrový ukazatel skutečného 

objemu výroby a plánovaného objemu výroby a Uptime vychází z konstrukčních rychlostí 

strojů. Vzhledem k nárokům na co nejefektivnější využívání kapacity a co nejvyšší výkony, 

je toto nastavení zcela logické. Pro reflexi skutečnosti by asi bylo vhodnější vycházet ze 

skutečné strojní účinnosti, která zachycuje přesněji výkon stroje a  prostoje výroby. 

V takovém případě by ale nastavení cíle nejspíše vedlo i k častějším výmluvám zaměstnanců 

na poruchy stroje, defekty při seřízeních, nejrůznější typy prostojů a  nastavení cíle by se tak 

vzdálilo od ambicióznosti a úsilí dosahovat lepších výkonů. Určitě by ale tyto KPI z pohledu 

časové dimenze měly reflektovat opotřebení strojů a tím tak naplnit kritérium dosažitelnosti 

cílů.  

Z pohledu KPI jsou tyto dva výkonové ukazatele pravděpodobně nejkomplikovanějšími 

ukazateli pro posouzení, jelikož jsou zároveň ve sdílených odpovědnostech více oddělení 



68 

 

(vliv má např. kvalita tabáku z Primary, filtrů z BU 4, dodaných materiálů) a  leží 

i  v odpovědnosti několika pracovníků výroby. Plynulý chod výroby totiž kromě operátorů, 

dále zajišťují mechanici a  elektronici. V mnoha případech tak neplnění těchto dvou 

ukazatelů vede k obviňování a hádkám, kdo zapříčinil nesplnění cíle. Jednou z variant 

možného řešení by do budoucna mohlo být zejména to, že jednotlivé stroje by byly přiděleny 

nejen do odpovědností mechaniků, ale i elektroniků. Dalším krokem v rámci lepšího pojetí 

výkonových ukazatelů pro vytvoření efektivnější atmosféry finálního hodnocení, by pak 

také mělo být začlenění těchto ukazatelů do hodnocení jednotek Maintenance Support, které 

se starají o údržbu strojů. Momentálně jsou sice výkony v odpovědnosti tří oddělení, ale 

pouze oddělení výroby (operátoři a jejich nadřízení) a mechanici jsou za tyto výkony 

hodnoceni. Pokud by tyto KPI byly stanoveny více týmově, nejspíš by to dopomohlo 

i  k  lepší kooperaci všech zúčastněných stran. Tato možnost je nyní předmětem řešení mezi 

jednotkami. Rovněž by bylo vhodné do sledování těchto výkonových ukazatelů začlenit 

koeficienty reflektující další veličiny, které spadají do odpovědností ostatních oddělení 

(filtry, tabák, materiály a jejich kvalitu).  

Co se týče porovnání obou výkonových ukazatelů, tedy Uptime a plnění dodávaných 

objemů, jeví se z hlediska správnosti za vhodnější vycházet z ukazatele plnění dodávaných 

objemů. Tento ukazatel totiž vychází z přesnějšího časového plánu, který zahrnuje 

i  nevýrobní časy, lépe odráží prostoje strojů a je založen na dlouhodobé zkušenosti, jak jsou 

stroje schopny vyrábět. Oproti tomu Uptime by mohl na pracovníky působit i částečně 

demotivačně, jelikož je koncipován na základě design speed, která je dána výrobcem 

a  v reálných podmínkách výroby se často mohou vyskytovat odchylky od design speed. Ne 

vždy jsou všechny faktory vedoucí ke snížení rychlosti stroje ovlivnitelné, např. lze zmínit 

výpadky proudu a následné opětovné rozjezdy strojů, kdy stroj ihned nezačne vyrábět na 

plnou rychlost.  

Pro motivaci k vyšším výkonům a zvýšení dodávaných objemů byl na výrobě rovněž 

zaveden program prémiového ohodnocení za dodávané výkony během konkrétního měsíce. 

Tento typ odměny navíc je směřován právě k celému týmu, který je schopen ovlivňovat chod 

stroje (operátoři a mechanici). Úzkým místem takovéhoto typu odměny je však stále to, že 

na jedné straně se zaměstnanci budou snažit o zvýšení výkonů na úkor ostatních KPI. 

Momentálně je tato týmová odměna pro osádku a mechaniky propojená s nulovou úrazovostí 

a nulovým počtem Mix Upů. Rizikem však může být vyšší počet stížností anebo vyšší 

materiálové ztráty. Jedním z vhodných námětů je v tomto případě zejména přidělení 
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váhových kritérií i dalším KPI u takto koncipovaných odměn a širší začlenění oddělení 

Maintenance do takového systému odměn (Interní prezentace „Motivační program na 

zvýšení výkonu v BU125 na duben  2017“,  2017).   

5.5.5 Ukazatele produktivity 

produktivita 

dosažení hodnot 

plánovaných  

ukazatelů 

produktivity/nákladovosti 

- skart (Reject Rate)  
- cigaretové ztráty netabákových 

materiálů (DIM Waste) závodu  
- tabáková výtěžnost přípravny 

(Primary Yield) 
- tabáková výtěžnost výroby 

(Secondary Yield)  

produktivita lidských zdrojů - stálý počet zaměstnanců v  osádkách 

strojů  

Mezi ukazatele produktivity v rámci firemních KPI se řadí zejména tabáková výtěžnost, 

cigaretové ztráty netabákových materiálů, včetně skartu – cigarety určené k vypárání 

s potenciálem následného dalšího využití ve výrobě, a produktivita lidských zdrojů 

(Interní  prezentace „Výjezdy  BUMs_leden_2017“, 2017).  

Obecně se tabákovou výtěžností rozumí poměr tabákových materiálů na výstupu výrobních 

procesů ve formě finálních produktů či semiproduktů versus tabákové materiály na vstupu 

do  výrobních procesů. V rámci celého závodu se rozlišuje Primary Yield a Secondary Yield, 

tedy tabáková výtěžnost měřená na přípravně a tabáková výtěžnost měřená na výrobě. 

Jelikož se zabýváme čistě výrobní linií, zajímá nás v této chvíli Secondary Yield (Interní 

směrnice „OP- 01 01-02-E – Key performance Indicators, 2015). 

Secondary Yield na výrobě je měřen spotřebou Cutfilleru (hotové tabákové náplně viz též 

kapitola 5.3.1) na výstupu výrobních procesů oproti spotřebě Cutfilleru na vstupu výrobních 

procesů. Secondary Yield v % je tedy poměrem mezi Cutfillerem obsaženým ve vyrobených 

cigaretách a Cutfillerem v produkci určené pro vypárání nepovedené produkce cigaret oproti 

množství Cutfilleru vstupujícího do výroby, vše měřeno v jednotkách kg (Interní směrnice 

„OP- 01 01-02-E – Key performance Indicators, 2015).2 

Celková tabáková výtěžnost výroby je pak ukazatelem, který agreguje procesy na přípravně 

a  na výrobě. Celková tabáková výtěžnost porovnává skutečné množství Cutfilleru na 

                                                 

2 𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 % [𝑘𝑔] = (
𝑐𝑢𝑡𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠+𝑐𝑢𝑡𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑅𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡𝑠

𝑐𝑢𝑡𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑟𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦
) ∙ 100% 
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výstupu výrobních procesů výroby oproti vstupní váze surového tabáku vstupujícího do 

procesů na přípravně (Interní směrnice „OP- 01 01-02-E – Key performance 

Indicators,  2015). 

Dalším zkoumaným ukazatelem nákladovosti týkající se spotřeby materiálů je DIM 

(Direct  Materials Wastage), jedná se tedy o přímé materiálové ztráty. DIM měří skutečnou 

hodnotu přímých materiálů užitých pro výrobu cigaret (Total Actual Costs = TAC) 

a  hodnotu materiálů při ideální teoretické spotřebě materiálů za předpokladu jejich nulových 

ztrát během zpracovatelského procesu (Total Theoretical Cost  = TTC), (Interní směrnice 

„OP- 01  01- 02- E  –  Key performance Indicators, 2015; Interní směrnice „OPL 10 S01 

P04 – DIM ztráty“, 2017).3 

Celková DIM ztráta je vyjádřena v procentech a jde o poměr převýšení nákladů na skutečně 

spotřebované přímé materiály v teoretické spotřebě oproti nákladům na přímé materiály 

v teoretické spotřebě. Celkové skutečné náklady na materiály zahrnují náklady na skutečnou 

spotřebu materiálů během všech výrobních procesů (tedy i materiálové náklady 

semiproduktů = SP), přičemž skutečné náklady jsou oceněny na základě skutečně 

spotřebovaného množství materiálů a jejich standardních cen.4 Celkové teoretické náklady 

pak jsou náklady na teoretickou spotřebu přímých materiálů, které jsou oceněny 

standardními cenami a jsou obsaženy ve finálních výrobcích a  semiproduktech za 

předpokladu nulových ztrát ve výrobě (podkladem jsou podnikové specifikace)5; (Interní 

směrnice „OP- 01  01- 02- E – Key performance Indicators, 2015). 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝐼𝑀 𝑤𝑎𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 % = (
∑ (𝑇𝐶𝐴[$ ] − 𝑇𝑇𝐶[$ ])𝑏𝑦 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝

𝑇𝑇𝐶. [$ ]{𝐷𝐼𝑀. (𝐹𝐺 +  SP) −  𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑆𝑃 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝐹𝐺}   
) ∙ 100% 

Analýza ukazatelů produktivity  

- materiálové ukazatele produktivity, jak celkový Factory Yield, tak DIM Waste spadají 

do  odpovědnosti různých oddělení a několika pracovníků výroby. Factory Yield je kritérium 

propojující výsledky tabákové výtěžnosti přípravny a zároveň výroby. Na výrobě je v tomto 

případě během auditů sledován hlavně únik tabáku na výrobních strojích a jsou proto 

realizována technická opatření, jak ztrátám zamezovat. Stroje jsou opatřeny různými 

                                                 

3 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝐼𝑀 𝑊𝑎𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 [% ] = (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡 [$ ]−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡[$ ]

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡[$ ]
) ∙ 100% = (

𝑇𝐴𝐶[$ ]−𝑇𝑇𝐶[$ ]

𝑇𝑇𝐶[$ ]
) ∙ 100% 

4 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡 =  ∑ 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑑 ∙ 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑏𝑦 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑑𝑒  

5𝑇ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡 = ∑ 𝑇ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑑 ∙ 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑏𝑦 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑑𝑒  
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mechanismy, zaručujícími odsávání zbytků tabáků z kritických míst a ty jsou pak dalšími 

mechanismy dopravovány ke  zpracování do stroje. Při čištění strojů funguje důmyslný 

mechanismus použití vysavačů na snížení tabákových ztrát. Rovněž je kontrolován 

pneumatický dopravní systém z přípravny, aby nedocházelo ke ztrátám po cestě. Nejvíce 

ovlivnitelnou položkou je položka Cutfiller na vypárání. V rámci jednotlivých strojů jsou 

definována místa, kde dochází většinou z kvalitativních důvodů ke skartaci (vyhození) 

špatných cigaret. Tyto cigarety je následně možné poslat na vypárání, kde je vyselektován 

tabák a je ještě možné ho opětně zpracovat. Jak na balicím, tak na výrobním stroji je několik 

skartačních míst a ta jsou důkladně sledována. Cílem je snížit skart na minimum.  

Skart se promítá také do DIM Waste ukazatele, jelikož tento ukazatel měří skutečné ztráty 

na  materiálech, kam samozřejmě spadají i cigarety. Po výrobní linii je pro nás tedy skart 

parametrem, který můžeme ovlivňovat. Skartace je z velké části ovlivněna podmínkami, 

ve  kterých probíhá výroba, tedy nastavením a seřízením strojů, jejich čistotou, správným 

elektronickým nastavením skartačních míst a počtu skartace. Celkově je skartace ovlivněna 

stejně jako Uptime a dodávané výkony zejména stavem strojů, proto by též u těchto KPI 

mělo následné hodnocení vycházet ze sdílených odpovědností a zahrnovat všechny složky 

podílející se na zajištění plynulého chodu výroby, takže nejen operátory a mechaniky, ale 

i  elektroniky. Zde se bohužel setkáváme s úskalím toho, že portfolio strojů spravované 

údržbou (elektronici a preventivní údržba) je poměrně široké a momentálně oddělení údržby 

není plně vyzbrojeno dostatečným počtem lidí na tak široké spektrum strojů operujících ve 

specifických podmínkách. Oddělení Maintenance spravuje cca 85 typů rozdílných strojů 

a  základem filosofie tohoto oddělení je mít pracovníky schopné operovat více strojů, 

rozumět jejich funkci a dokázat následně školit další odborníky na tyto stroje. Zatím se tedy 

uvažuje pouze o začlenění Uptime  KPI do jejich hodnocení.  

Zároveň oba dva tyto ukazatele mohou být ještě ovlivněny vnějšími vlivy, jako jsou občasné 

případy zhoršení kvality materiálů, výpadky proudu anebo prostoji vznikajícími na základě 

softwarových nedostatků. Ve všech těchto případech se však jedná o velmi špatně měřitelné 

faktory s nejasně kvantifikovatelným dopadem na KPI ukazatele, proto v měření tyto vlivy 

zahrnuty zatím nejsou. Nicméně alespoň jejich přibližná kvantifikace by poskytovala 

přesnější hodnoty výsledných ukazatelů a možnost lépe zhodnotit dopady těchto 

nepříznivých vlivů a  následně by bylo možné např. vytvořit páky na dodavatele.  



72 

 

5.5.6 Návrhy na zlepšení a jejich implementace  

návrhy na 

zlepšení 

(NNZ/IFI) 

zvýšení úrovně v oblasti 

neustálého zlepšování 

prostřednictvím 

angažovanosti zaměstnanců 

a implementace NNZ 

- počet návrhů na zlepšení za směnu  
- realizace všech schválených návrhů 

na zlepšení (NNZ) 

Posledním KPI rozebíraným na výrobě jsou návrhy na zlepšení (NNZ). Návrhy na zlepšení 

jsou firemním prostředkem k tvorbě finančních úspor anebo zlepšení v oblastech efektivity 

procesů (Uptime, skart, DIM Waste, Yield, kvalita produktů), technického zdokonalení, 

zlepšení organizace práce, snížení bezpečnostních rizik, spotřeby energie a produkce 

odpadů. Při  zadávání NNZ se kalkuluje výsledná finanční úspora za 1 rok nebo návratnost 

investice a  to skrze počet měsíců, za které se náklady vložené do realizace návrhu vrátí 

(Interní směrnice „OP- 01 01-02-E – Key performance Indicators, 2015; Interní směrnice 

„OPL  08  S01  P02  –  Návrhy na zlepšení“, 2017). 

Klíčovými ukazateli výkonu systému NNZ, které jsou čtvrtletně vyhodnocovány komisí 

NNZ je procentuální zapojení zaměstnanců za daný rok a status návrhů – procento 

implementovaných návrhů.  NNZ jsou podávány i agenturními zaměstnanci, nejen 

zaměstnanci  PM. Tito navrhovatelé (pracovníci jiných firem) mají nárok na nefinanční 

odměnu (drobný dárek), nemají však nárok na finanční odměnu, a neúčastní se motivačních 

soutěží (měsíční losování, čtvrtletní výběr nejlepšího návrhu); (Interní  prezentace 

„Výjezdy  BUMs_leden_2017“, 2017; Interní směrnice „OPL  08  S01  P02  –  Návrhy na 

zlepšení“, 2017). 

Navrhovatel může získat finanční ocenění, anebo ocenění nefinanční. Odměny jsou dále 

klasifikovány dle oblasti, do které spadají. Za NNZ s finanční úsporou navrhovatel získává 

body, počet získaných bodů je závislý na době návratnosti investice a také na tom, zda se 

sám navrhovatel podílí na realizaci NNZ. Taktéž v oblasti zlepšení bezpečnosti práce za 

každý návrh v Evidenci NNZ náleží Navrhovateli/Navrhovateli podílejícímu se na realizaci 

stanovený počet bodů, který vychází z tzv. matice rizik (obr. 7). Matice rizik je postavená 

na pravděpodobnosti vzniku rizika a stupni poškození. Může dojít buď ke snížení rizika 

anebo přesunu rizika v matici, jednotlivým kategoriím je na základě matice přidělen určitý 

počet bodů. Při přesunu rizika s nejvyšší pravděpodobností a nejvyšším stupněm poškození 

do zelených polí získává navrhovatel nejvíce bodů. Zbytková rizika po provedení 

nápravných opatření se zaznamenávají do databáze rizik (Interní směrnice 

„OPL  08  S01  P02  –  Návrhy na zlepšení“,  2017). 
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Obrázek 7: Matice rizik 

Zdroj: Interní směrnice „OPL  08  S01  P02  –  Návrhy na zlepšení“ 

Odměny za NNZ jsou stanovovány následujícím způsobem:  

 nefinanční odměny (Interní směrnice „OPL  08  S01  P02  –  Návrhy na zlepšení“, 

2017): 

- nefinanční drobnou odměnu obdrží každý navrhovatel po zaevidování NNZ do databáze, 

bez ohledu na přínos návrhu nebo zamítnutí návrhu před jeho realizací.  

- jednou měsíčně se dále koná losování 1 návrhu, který je oceněn nefinanční odměnou. 

Účastní se pouze ty návrhy, které jsou podány zaměstnanci PM a nejsou ve statusu zamítnuto 

v době losování.  

- jednou za ¼ roku je organizováno zasedání Komise NNZ, Komise NNZ vybere  

3 NNZ v oblasti finanční úspory, přičemž hodnotícími kritérii jsou: míra inovace, finanční 

úspora a přínos pro firmu, 1 NNZ v oblasti zlepšení kvality výrobku a taktéž 1 NNZ v oblasti 

zlepšení bezpečnosti práce.  

 finanční odměny – jsou vždy podmíněny a schváleny manažerem příslušného 

oddělení. Bez jeho schválení nelze finanční odměnu realizovat. Do finančních odměn 

se řadí (Interní směrnice „OPL  08  S01  P02  –  Návrhy na zlepšení“, 2017):  

2N Něco navíc (ABCD) - finanční odměnu obdrží Navrhovatel/Navrhovatel podílející se na 

realizaci, pokud dosáhne příslušný počet celkových bodů. Dle bodové stupnice jsou pak 

odstupňovány finanční odměny. Finanční odměna formou 2N může být taktéž udělena 

Realizátorovi, který se podílí na realizaci NNZ nad rámec své pracovní náplně a jeho 

nadřízený uzná za vhodné Realizátora takto ohodnotit. Realizátor si může finanční odměnu 

ihned vybrat anebo může body sbírat pro dosažení vyšší finanční odměny, přičemž je určen 

maximální počet bodů pro nárokování finanční odměny a také minimální počet bodů pro 

nárokování finanční odměny.  
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REA Ocenění za znamenitý výkon – uděluje se na základě podnětu koordinátora NNZ, 

pokud je návrh zrealizován a ověřen. Komise NNZ ho zhodnotí a po schválení manažerem 

oddělení zajistí mimořádnou odměnu Navrhovateli – REA, a to u návrhů zasluhujících 

mimořádné ocenění. 

Analýza KPI Návrhy na zlepšení 

- systém návrhů na zlepšení patří ve společnosti k velmi dobře propracovaným nástrojům 

hodnocení. Je napojen na ostatní KPI a odměny jsou stratifikovány dle sektorů, do kterých 

spadají. Zaměstnanci dostávají drobné odměny i za zadání návrhů do databáze, což je 

motivuje k vymýšlení návrhů. Finanční odměny zaměstnanci však získávají jen v případech 

realizace návrhů a jejich smysluplnosti navázané na finanční úspory anebo zlepšení 

efektivity procesů. Pakliže tedy někdo chce získat vyšší finanční odměnu, musí se snažit 

vymyslet dobrý návrh. Dále jsou pracovníci motivování i podpůrnými motivačními 

programy jako je losování nejlepších návrhů a vyhodnocování nejlepších návrhů Komisí 

NNZ.  NNZ podněcují v pracovnících intrinsické i extrinsické motivy a podobně jako 

bezpečnost tak obsáhnou větší část Maslowovy pyramidy potřeb. Společně s bezpečnostními 

KPI je systém návrhů na zlepšení pravděpodobně nejvýznamnějším článkem firemního 

manažerského řídicího systému a  přispívá k budování a upevňování podnikové kultury.  

Zároveň společnost stále prostřednictvím doplňkového kritéria v podobě procentuálního 

podílu realizovaných návrhů z celkového zadaného počtu požaduje po zaměstnancích 

kvalitní návrhy a kvalitní aktivity. Podniková kultura a vazby mezi afilacemi jsou rovněž 

posilovány prostřednictvím sdílení návrhů na zlepšení s finanční úsporou. Tato oblast je 

nazývána Produktivita Iniciativ.  

- Motivačně negativní efekt tohoto KPI spatřuji v tom, že NNZ sice mohou být podávány 

jak PM zaměstnanci, tak agenturními, avšak agenturní zaměstnanci nemají nárok na finanční 

odměnu. Za zadání NNZ získávají pouze drobnou nefinanční odměnu a to je nemusí 

motivovat ke snaze přijít s dobrým nápadem, co zlepšit. Jak ukazuje graf 1 na následující 

stránce, průměrné procento agenturních zaměstnanců v rámci firmy ke konci roku 2016 

činilo 26 %. Pokud si dále vezmeme jednotlivé jednotky průřezově, tak se počty agenturních 

zaměstnanců v rámci BU liší. V některých jednotkách je zastoupení agenturních 

zaměstnanců i okolo 50 %, a tím se jednotka připravuje o potenciální kvalitní návrhy na 

zlepšení. Firemním záměrem je zejména mít stálé zaměstnance pod PM, a proto se 

v současné chvíli tyto systémy tak liší. Občas mírně kontraproduktivně působí i poměrně 
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vysoké procento žádané pro zainteresovanost pracovníků do podávání NNZ, a přidělení byť 

i malé drobné odměny za zaevidování návrhu. V delším časovém horizontu se návrhy často 

opakují a občas ztrácí i na kvalitě. Tato oblast je choulostivá na inovativnost a je dobré čas 

od času přijít např. s tematicky zaměřenými oblastmi NNZ pro oživení iniciativy 

pracovníků. Pro podávání NNZ rovněž není specifikována žádná kvóta, kolik lidí musí být 

na oddělení, aby už měly být anebo ještě za oddělení neměly být podávány NNZ.  

Graf 1: Počet stálých zaměstnanců PM ČR a.s. a agenturních zaměstnanců v roce 2016 v rámci 

celého výrobního závodu 

 

Zdroj: Interní prezentace „Výjezdy BUMs_leden_2017“, 2017; vlastní zpracování 
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6 Systém hodnocení výrobních jednotek a obslužné jednotky 

V této kapitole si dále projdeme, jak je ve Philip Morris ČR a.s. koncipováno individuální 

hodnocení pracovníků na výrobě. Co se týče pracovníků na výrobě, ukážeme si v první 

podkapitole, jak jsou hodnoceni supervizoři, mechanici a operátoři.  Představíme si firemní 

benefity, které pracovníci na výrobě dostávají. Shrneme si potenciální možnosti týmového 

odměňování v rámci Philip Morris ČR a.s. a druhá podkapitola nám pak představí systém 

hodnocení preventivních mechaniků a elektroniků.  

6.1 Hodnocení individuálních výkonů pracovníků výroby 

(BU  1,  BU  2,  BU  5)  

V předchozích kapitolách jsme si již představili, jak funguje proces transformace firemních 

cílů na nižší úrovně a o jaké konkrétní KPI se v případě Philip Morris ČR a.s. jedná. Zejména 

jsme sledovali proces transformace cílů shora dolů po vertikální linii. Pro stanovení 

individuálních cílů zaměstnanců na výrobě se používá nástroj nazývaný FTO, pro 

administrativní a řídicí pracovníky je to MAP. Individuální cíle zaměstnanců je možné 

rozčlenit do dvou charakteristických skupin, první skupina cílů se orientuje na zvýšení 

celopodnikové hodnoty a je v souladu s firemními KPI  a druhá skupina cílů je zaměřená na 

rozvoj zaměstnanců.    

KPI jsou v tomto případě chápany jako ukazatele celkových odvedených výkonů společností 

a od nich se odvíjí hodnocení pracovních výkonů zaměstnanců v rámci jednoho roku 

činnosti. Dle obecné metodologie PMI tvoří vývoj firemních KPI většinu individuálního 

hodnocení zaměstnanců. Z 80 % se díváme na to, co bylo za rok splněno - na úroveň plnění 

firemních KPI a z 20 % hodnotíme to, jakým způsobem zaměstnanci k plnění firemních KPI 

přispěli. Hlavní podnikové cíle bývají předem dané a zaměstnanci pouze doplňují konkrétní 

aktivity, které učiní během roku pro dosažení celopodnikových cílů. V tabulce 7 jsou shrnuty 

jednotlivé oblasti KPI ve  společnosti PM ČR, přičemž konkrétní popis byl již obsahem 

kapitoly 5.5 (Interní prezentace „Výjezdy BUMs_leden_2017“, 2017).  

Tabulka 7: Oblasti KPI PM ČR 

KPI BOZP a SABINE kvalita ukazatele výkonu produktivita NNZ 

Zdroj: Interní prezentace „Výjezdy BUMs_leden_2017“, 2017; vlastní zpracování 
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Co se týče výkonového hodnocení zaměstnance, sleduje se 7 základních parametrů 

hodnocení: množství práce, kvalita práce, efektivita práce, autonomie, přínos pro 

tým/jednotku, získání nových dovedností a schopností, dodržování postupů na pracovišti. 

Zaměstnanec v těchto oblastech je hodnocen na stupnici 1-5. Pokud zaměstnanec získá 

hodnocení 5, znamená to, že byla splněna podniková KPI pro dané oblasti ještě nad úroveň 

stanovených cílů a zaměstnanec učinil i něco nad rámec svého pracovního zaměření. 

Hodnocení 3 znamená, že KPI v dané oblasti bylo splněno, hodnocení 1 je nejhorším 

možným hodnocením a následně bývá zaměstnanci vytvořen akční plán na zlepšení výkonů 

a plán osobnostního rozvoje. Prahové hodnoty jednotlivých KPI jsou obsaženy v hodnotící 

matici výroby a zaměstnanci průběžně získávají body za splnění/nesplnění či překročení 

cílových hodnot. Zaměstnanci si rovněž v další sekci mohou nastavit individuální cíle 

z oblastí technického zdokonalení anebo jiných oblastí svého rozvoje.  Při definování cílů 

na následující rok zaměstnanci samozřejmě musí být velmi obezřetní, neboť jejich cíle by 

měly korespondovat s firemní strategií a s principy SMART. Příkladem individuálního cíle, 

např. může být dokončení školení v oblasti technického rozvoje. Individuální cíl je vždy 

konzultován a  validován nadřízeným.   

Pokud cíle nadřízený schválí, jedná se o komplexní cíle v souladu s firemními KPI 

a  vhodnými pro osobnostní rozvoj. Dále následuje hodnocení pracovníků po půl roce, kdy 

se hodnotí firemní výkony a zaměstnancův pokrok. Hodnotitel zaměstnanci zprostředkuje 

zpětnou vazbu ve formě hodnotícího rozhovoru, a zaměstnanec má ještě možnost své cíle do 

konce roku přehodnotit a upravit. Po půl ročním hodnocení přichází závěrečné hodnocení, 

kdy jsou reálně dosažené výsledky již porovnány s na začátku stanovenými KPI. 

Zaměstnanec si zároveň zhodnotí každou z oblastí hodnocení sám a v principu by  měl 

dosáhnout shody se svým nadřízeným. Na konci roku tedy zaměstnanec dostane hodnocení 

v podobě známky ze zmíněné stupnice a na základě toho, je mu pak v následujícím roce 

přidáno. Jednotlivým známkám odpovídá konkrétní procento, o které se zaměstnanci navýší 

jeho plat. Během roku platy zaměstnanců zůstávají fixní a hodnocení zaměstnance je 

prováděno během roku pouze jeho nadřízeným. 

Další individuální odměny:   

Kromě fixně koncipované složky mzdy, pak mají během roku zaměstnanci možnosti získat 

nefinanční odměny za zadání  NNZ, nebo finanční ocenění za zadání a realizaci NNZ. 

Pakliže zaměstnanci odvádí dobrý výkon, je v moci supervizorů po konzultaci s manažery 
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výrobních jednotek udělit zaměstnancům finanční ocenění v podobě 2N/ABCD anebo REA 

(Interní směrnice „OPL  08  S01  P02  –  Návrhy na zlepšení“, 2017). 

V rámci výroby jsou často také organizovány různé typy soutěží, které mají konkrétní 

tematické zaměření např. snížení skartu. Tyto soutěže jsou další možností zaměstnanců, jak 

zlepšit své finanční ohodnocení. V těchto případech jsou hodnoceny výsledky operátorů 

a  mechaniků po jednotlivých strojích, hodnocení je tedy koncipováno na jednotlivé směny 

a směna s nejlepším výsledkem získá ohodnocení.  

Momentálně mají zaměstnanci též možnost získat prémie za dobré měsíční výkonové 

výsledky (Uptime a plnění výrobního plánu) při nulové úrazovosti a nulových záměnách 

materiálů. Tento motivační program je zaměřen na výrobní jednotky (BU 1, BU 2, BU 5). 

Prémii v tomto případě získává jednotka, která plní cílové hodnoty KPI. Zároveň je tento 

motivační program nastaven i pro oddělení Maintenance, přičemž se hodnotí stejná kritéria. 

Zaměstnancům náleží tato odměna, pokud splní všechny tři cíle, a za předpokladu, že 

odpracovali v měsíci alespoň 85 % z fondu pracovní doby (Interní prezentace „Motivační 

program na zvýšení výkonu v BU125 na  duben  2017“, 2017).   

Zaměstnanecké benefity:  

PM ČR svým zaměstnancům proplácí přesčasy, garantuje 100 % příplatek za práci přesčas, 

přípatek za práci o víkendech. Vzhledem k směnnému provozu dostávají zaměstnanci 

příplatek za směnnost, v případě dočasné pracovní neschopnosti PM zaměstnancům vyplácí 

vyrovnávací příspěvek, poskytuje pracovníkům příspěvek na dovolenou a zaměstnancům 

vyplácí jednorázové finanční odměny při životních výročích (50 let) a při pracovních 

výročích (po 10, 15, 20, 25, 30 a 35 letech) ve firmě. PM ČR rovněž svým zaměstnancům 

přispívá na penzijní připojištění a vyplácí zaměstnancům odměnu při odchodu do důchodu. 

Jako firemní benefity jsou dále poskytovány např. poukázky do lékáren, příspěvky na 

pohonné hmoty, částečně hrazené stravování aj. (Interní dokument „Kolektivní smlouva PM 

ČR“, 2015).  

6.2  Hodnocení individuálních výkonů pracovníků Maintenance 

Pod oddělení Maintenance patří pracovníci preventivní údržby a směnoví elektronici s jejich 

nadřízenými. Do jejich kompetencí spadá provádění preventivní údržby, pomoc při 

technických potížích na strojích, zastupování reaktivních mechaniků. Do kompetencí 

elektroniků patří obsluha a údržba činností a celků elektrozařízení strojů určených k výrobě, 
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nastavování a  seřizování snímačů na strojích, asistence při změnách značek na výrobě 

a  nastavování parametrů nových výrobků, poskytování odborné pomoci při řešení problémů 

na strojích, aktivní kooperace při řešení těchto problémů s obsluhou stroje a s reaktivními 

mechaniky (Interní dokument „Kompetence preventivních mechaniků“, 2017; Interní 

dokument „Kompetence elektroniků“, 2017).  

Výše zmíněný výčet činností poukazuje na důležitou roli tohoto oddělení na zajištění 

plynulosti chodu výroby a také na to, že oddělení Maintenance svou činností významně 

ovlivňuje i firemní KPI stanovené na výrobě. Oproti výrobním KPI se však hodnotící matice 

oddělení Maintenance v některých cílech liší (viz tabulka 8). Jak si můžeme všimnout 

oddělení Maintenance má stejné KPI v oblasti bezpečnosti, NNZ, v oblasti produktivity 

lidských zdrojů. Co se týče kvality, jsou pracovníci jednotky Maintenance hodnocení za 

správnost nastavení a účinnost trackingu (kódový systém pro monitoring cesty cigaretového 

balení od výroby až po odběratele), nikoliv za kvalitu vizuální či správné nastavení 

parametrů v oblasti CPQI. Další odlišnost se dá nelézt u výkonových kritérií, kdy je tato 

jednotka hodnocená za prostoje zaviněné oddělením údržby, tedy počtem zastavení stroje 

kvůli časové prodlevě při nastavování elektronických parametrů či poruch elektrozařízení 

na stroji. A konečně dalším odlišným KPI v rámci hodnotící matice jsou náklady na údržbu 

a  na odpisy náhradních dílů (Interní dokument „Matice KPI 2017 BU Maintenance“, 2017).  
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Tabulka 8: Hodnotící matice oddělení Maintenance 

KPI cíle Měřitelnost KPI 

bezpečnost 

práce a její 

udržení 

(BOZP) 

zvýšení úrovně prostředí 

a chování v oblasti 

bezpečnosti práce  

- žádný pracovní úraz (LTI = 0) 
- celkový počet poranění oproti 

předchozímu roku 

- SABINE – udržitelnost bezpečnosti, 

hodnocení vybraných kritérií během 

obchůzek výroby 
- udržení standardů na pracovišti  

 a zavedení 5S – počet pracovišť  

se zavedeným 5S 

kvalita 
zajištění trackování 

produktu  

- účinnost Pack Trackingu 

- účinnost Carton Trackingu 

- účinnost FG (Finished Goods) 

ukazatele 

výkonu 

dosažení hodnot 

plánovaných ukazatelů 

výkonu 

- dodržení plánovaných objemů 

–  odchylka skutečnosti od plánu  

- Downtime (prostoje zaviněné 

Maintenance) 

produktivita 
produktivita lidských 

zdrojů 
- dostatečné zdroje pro zajištění chodu 

výroby 

návrhy na 

zlepšení 

(NNZ/IFI) 

zvýšení úrovně v oblasti 

neustálého zlepšování 

prostřednictvím 

angažovanosti zaměstnanců 

a implementace NNZ 

- počet návrhů na zlepšení za směnu  
- stupeň realizace všech schválených 

návrhů na zlepšení (NNZ) 

náklady 
zajištění optimálního výše a 

struktury nákladů 
- náklady na údržbu, náhradní díly, 

ekonomická spotřeba 

Zdroj: Interní dokument „Matice KPI 2017 BU Maintenance“, 2017; vlastní zpracování 

Pokud ještě dále zkoumáme hodnocení individuálních výkonů zaměstnanců Maintenance, 

můžeme dojít k závěru, že oddělení Maintenance se více orientuje na technické 

zdokonalování svých zaměstnanců a na jejich rozvoj, ať už se jedná o oblast komunikačních 

dovedností anebo schopnost řešit problémy a spolupracovat na řešení těchto problémů 

i  s jinými afilacemi. Oproti výrobě je také oddělení Maintenance mnohem více zaměřené 

na systém práce s náhradními díly a na řízení nákladů (viz tabulka 9, 

obsahující 21  parametrů hodnocení). Oddělení Maintenance je tedy řízeno více jako 

nákladové středisko a jen částečně jako středisko výnosové. Jak již bylo zmíněno výše, do 

kompetencí Maintenance patří i fixace technických potíží na strojích, obsluha a údržba 
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elektrozařízení strojů, asistence při změnách značek na výrobě a nastavování parametrů 

nových výrobků, poskytování odborné pomoci při řešení problémů na strojích, vše 

v kooperaci s reaktivními mechaniky. Prakticky by se tedy dalo říci, že oddělení 

Maintenance má ve své odpovědnosti spoustu parametrů, které ovlivní chod výroby 

a  výrobky samotné, tedy i jejich kvalitu. Nastavení parametrů nových výrobků a materiálové 

ztráty jsou v jejich odpovědnosti v případech, kdy nastavení stroje je závislé na vhodném 

elektronickém seřízení. V tomto bodě můžeme nalézt nesoulad hodnotících matic na výrobě 

a hodnoticí matice oddělení Maintenance (Interní dokument „Matice KPI 2017 

BU  Maintenance“, 2017; Interní prezentace „Výjezdy  BUMs_leden_2017“, 2017).  
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Tabulka 9: Hodnocení preventivní údržby a hodnocení elektroniků 

 
Hodnocení preventivní údržby  Hodnocení elektroniků 

1 umí více strojů? 1 umí více strojů? 

2 zná základy pneumatiky? 2 zná základy diagnostiky při hledání 

závady? 

3 dokáže samostatně provést preventivní 

údržbu? 
3 umí se orientovat v elektro dokumentaci 

(schémata, katalog,…)? 

4 opravuje údržbové celky? 4 dokáže samostatně provést změnu 

značky? 

5 navrhuje řešení vzniklých problémů? 5 navrhuje řešení vzniklých problémů? 

6 předává pravidelně informace svým 

kolegům? 
6 předává pravidelně informace svým 

kolegům? 

7 učí se novým technologiím a postupům? 7 učí se novým technologiím a postupům? 

8 chová se ekonomicky ve smyslu 

spotřeby ND? 
8 chová se ekonomicky ve smyslu spotřeby 

ND? 

9 dotahuje svěřené úkoly do konce? 9 dotahuje svěřené úkoly do konce? 

10 účastní se akcí během odstávek? 10 účastní se akcí během odstávek? 

11 využívá efektivně pracovní dobu? 11 pracuje s požadavky na ND? 

12 odepisuje včas ND? 12 dokáže zprovoznit stroj? (výrobní, 

balicí,….) 

13 spolupracuje na projektech? 13 spolupracuje na projektech? 

14 pomáhá v rozvoji svých kolegů? 14 pomáhá v rozvoji svých kolegů? 

15 pracuje s požadavky na ND? 15 vyhledává náhrady při standardizaci 

elektro prvků na strojích? 

16 spolupracuje na přípravě plánu údržby 

a  celků? 
16 provádí změny v SW? 

17 rezervuje pravidelně ND na plánované 

zakázky? 
17 rezervuje pravidelně ND na plánované 

zakázky? 

18 vyhledává a zdokonaluje údržbové 

techniky? 
18 řeší dlouhodobé problémy? 

19 provádí inspekce a analyzuje problémy? 19 provádí inspekce a analyzuje problémy? 

20 vede tým a spolupracuje se 

zahraničními techniky? 
20 vede tým a spolupracuje se zahraničními 

techniky? 

21 spolupracuje aktivně se školícím 

oddělením? 
21 spolupracuje aktivně se školícím 

oddělením? 

Zdroj: Interní dokument „Hodnocení mechaniků“, 2017; Interní dokument 

„Hodnocení  elektroniků”, 2017 

6.3 Analýza hodnotícího systému výrobních jednotek a Maintenance 

V souladu s vrcholovými podnikovými cíli jsou oba systémy hodnocení orientovány na 

zajištění bezpečnosti a nulovou úrazovost v prostoru výroby. Jako druhou prioritu si 

PM  ČR  a.s. stanovuje dosažení co nejvyšší kvality pro zákazníka, přičemž daleko vyšší 

hodnota tomuto KPI je přisouzena v hodnotícím systému výroby, kdy jsou do individuálních 

hodnocení zakomponovány záměny materiálů, zákaznické stížnosti, vizuální kvalita 
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a  parametry cigaret. Výrobní jednotky jsou celkově spíše více striktně hodnoceny na 

základě odvedených výkonů a  těsněji navázány na podnikové KPI. Výroba je řízena jako 

výnosové středisko, ale i nákladové středisko. Oproti tomu oddělení Maintenance je řízeno 

převážně jako středisko nákladové s menším důrazem na výkony. Jelikož výrobní produkty 

jsou výsledkem kooperace těchto středisek, jeví se jako vhodné začlenit některé parametry 

z hodnotící matice výroby rovněž do hodnoticí matice oddělení Maintenance, a tím tak na 

horizontální úrovni zajistit rovnocenný systém hodnocení. Matice by alespoň částečně měly 

být založeny na průniku činností, které jsou v odpovědnostech obou oddělení. Nastavováním 

parametrů nové produkce a elektronických částí zařízení, plus zajišťováním preventivní 

údržby strojů se i středisko Maintenance podílí na chodu výroby. Vhodné by tedy bylo 

sjednotit matice a  minimálně obsáhnout v hodnotící matici Maintenance ještě KPI z oblasti 

kvality (VQI, CPQI) a další KPI z oblasti produktivity – zejména skartu a DIM Waste. 

Nesoulad matic v tomto případě může na pracovníky výroby působit demotivačně. Jedním 

z faktorů je také to, že pracovníci výroby a  mechanici jsou hodnoceni na stejné bázi, jelikož 

mechanici jsou přiděleni ke strojům. Oproti tomu elektronici ke strojům dedikováni nejsou, 

což vede k častějším neshodám. Sjednocení matic by vedlo k vyjasnění některých 

komplikací a  k nastolení stejných podmínek pro plnění hlavních firemních KPI a pro 

výsledné hodnocení zaměstnanců. Sjednocení matic by se mělo rovněž provést v oblasti 

firemních KPI pro podnikové výkony, neboť momentálně jsou výrobní jednotky hodnoceny 

za Uptime a jednotka Maintenance za Downtime a oba ukazatele mají rozdílnou vypovídací 

schopnost.  

Co se týče individuálního hodnocení výkonů zaměstnanců na výrobě, je systém hodnocení 

z výrazné části orientován výhradně výkonově a nemá u některých KPI příliš velkou 

toleranci. Pokud se zaměstnancům stane to, že na výrobě během roku dojde k záměně 

materiálu (a ta není odchycena ještě v závodu), anebo dojde k úrazu, zaměstnanci už nemají 

během roku možnost tyto dva ukazatele dohnat. Mohou se aktivně podílet na zlepšování 

dalších oblastí, které jsou však výsledkem činností více útvarů dohromady a jejich 

ovlivnitelnost již není pouze v rukou toho konkrétního jedince (Uptime, plnění plánu beden, 

DIM Waste). Celoroční snahu zaměstnanců pak reflektuje mzdový nárůst na začátku 

následujícího roku a během roku mají zaměstnanci výroby možnost získat finanční ocenění 

pouze na základě rozhodnutí svých nadřízených. Z tohoto důvodu se domnívám, že by bylo 

přínosné zavést flexibilní část mzdy, která by měsíčně, případně alespoň v delších 

čtvrtletních intervalech, reflektovala průběžný vývoj KPI. Alternativně by dalším řešením 
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mohlo být zavedení systému prémií založených na intervalovém plnění nastavených KPI. 

Pokud by se odměny dimenzovaly na týmy, např. na směny a konkrétní osádky strojů, 

systém odměn by také mohl zlepšit kooperaci napříč odděleními. Systém odměn by mohl 

být navržen např. tak, že by byla dána první úroveň pro získání motivačního bonusu. Tato 

první úroveň by byla dána získáním určitého počtu bodů rovného % plnění nejdůležitějších 

KPI. Následně by byla dána druhá úroveň bonusu, kdy by se dosáhlo plnění dalších KPI nad 

jejich cílové hodnoty. Přičemž dalšími esenciálními složkami pro vyplacení motivačního 

bonusu by byla i zaměstnancova docházka, disciplína, pracovní výsledky, existence 

pracovní smlouvy. Zaměstnanci by tak za výkon byli hodnoceni průběžně formou flexibilní 

složky mzdy či flexibilního motivačního bonusu, nikoliv až na konci roku na základě 

hodnocení supervizorem. Motivační bonus by zároveň mohl vést k zefektivnění kooperace 

mezi jednotkami, k utužování firemních pravidel a firemní kultury a k větší motivaci 

zaměstnanců podílet se na plnění firemních KPI v průběhu celého roku. Návrh motivačního 

bonusu je zobrazen v tabulce 10 níže.  Nicméně, uplatnění hodnoticího systému na bázi 

variabilní složky mzdy či motivačního bonusu po týmech a  strojích by muselo být navázáno 

i na přidělení strojů do kompetencí elektroniků, aby byl systém efektivní, funkční 

a  spravedlivý. Dalším výrazným faktorem, který ovlivňuje zavedení těchto dvou návrhů, je 

také stálost osádek operátorů a mechaniků na strojích a stálé složení týmu oddělení 

Maintenance, nesmělo by docházet k příliš častým změnám v jejich složení.  

Tabulka 10: Návrh motivačního bonusu 1. a 2. úrovně 

50 b. BOZP pracovní úrazy = 0 

50 b. Kvalita - záměny Mix up=0 

50 b. Plnění výrobních objemů %≤CÍL 

100 b. Úroveň 1 

 

50 b. Počet ePI za měsíc ≤ CÍL 

30 b. skart ≤CÍL 

20 b. DIM Waste ≤ CÍL 

10 b. Pracoviště při obchůzkách => CÍL 

10 b. NNZ implementace  => CÍL 

150 b.  Úroveň 2 

  Výsledné % bonusu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V rámci vyšší orientace na rozvoj zaměstnanců a jejich seberealizaci se jako funkčnější zdá 

hodnoticí matice oddělení Maintenance. Kritéria hodnocení jsou v této matici oproti 

hodnotící matici na výrobě blíže specifikována a reálněji zobrazují, jaký byl vývoj 

zaměstnance během roku. Pakliže jsou jednotlivým kritériím přiděleny body a na základě 

toho je pak vyhodnocen mzdový nárůst, je pro pracovníky tento systém osobního rozvoje 

motivačně účinnější a je také snížen subjektivní charakter individuálního hodnocení. Systém 

hodnocení skrze první matici nese riziko toho, že zaměstnanci si sami nadefinují naprosto 

špatnou oblast rozvoje, anebo v tendenci respektovat SMART princip stanovení cíle 

a  návaznost na firemní KPI se v individuálních cílech netrefí. Oblast osobního hodnocení 

a  přidělování bodů do výrobní matice bych osobně více konkretizovala a propojila na 

konkrétní oblasti pracovních činností, pokud možno založené na měřitelných ukazatelích 

(jako např. u  Maintenance odpisy náhradních dílů, nákladovost odepisování, prostoje atp.).  

Pokud vycházíme z předpokladu, že ve firmě jsou motivovaní jedinci se zájmem o práci, 

rozvoj osobnosti, kvalitní atmosféru na pracovišti a  s úmyslem ve Philip Morris zůstat co 

nejdéle, poskytuje jim firma široké spektrum zaměstnaneckých benefitů a spoustu 

zaměstnaneckých výhod, mezi něž lze např. zařadit uznání věrnosti firmě v podobě odměn 

při příležitosti jubilejních firemních výročí anebo reflexe životních jubileí zaměstnanců.   
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7 Celkové zhodnocení systému odměňování v PM ČR a.s.  

Záměrem této kapitoly je si předně zanalyzovat, jaké prvky manažerského účetnictví jsou 

společností PMI a následně i závodem PM ČR a.s. v Kutné Hoře využívány. Blíže se 

podíváme na strategii společnosti a na to, jak jsou úkoly zadávány z centrály. V další části 

pak bude specifikováno, jaké prvky manažerského účetnictví jsou využívány na samotné 

výrobě závodu Philip Morris ČR a.s. v Kutné Hoře a proč se zrovna tyto konkrétní specifické 

prvky pro řízení výkonů využívají a jak jsou promítány do hodnocení zaměstnanců. 

V následujících podkapitolách se z praktického hlediska budeme věnovat oblastem, které 

bych zařadila pod silné a slabé stránky současně fungujícího systému komunikace, realizace 

podnikové strategie na výrobní linii a navazujícího systému odměňování. V neposlední řadě 

budou navržena možná zlepšení stávajícího systému.  

7.1 Shrnutí celkového systému fungování firmy PMI a PM ČR a.s. 

a  jejich provázanosti na nástroje manažerského účetnictví  

Philip Morris International patří mezi společnosti, která vyrábí velice pestrý cigaretový 

sortiment – přes více než 50 variant cigaret v různých cenových kategoriích (od  luxusního 

segmentu, přes střední segment až po cigarety nejlevnější třídy). Své výrobky PMI 

v současné chvíli distribuuje do více než 180 zemí. Všeobecně se Philip Morris International 

snaží ve všech svých afilacích podporovat dlouhodobou regionální strategii cigaretové 

výroby a ostatních tabákových produktů. Vzhledem k celofiremní politice je hlavním 

centrem zájmu PMI spokojený dospělý kuřák, který je včas zásobený kvalitními moderními 

cigaretovými produkty s co nejnižšími riziky v souladu s legislativními procesy. V případě 

PMI se tedy jedná o velmi rozsáhlé portfolio produktů, které jsou výkonově velmi specifické, 

a jejich výroba je značně náročná. Celková strategie PM ČR navazuje na výstupy PMI EU 

Operations, odkud je komunikována strategie centrálně na jednotlivé afilace v rámci PMI. 

Podnikové cíle jsou tak postupně transformovány na nižší řídicí a výkonové útvary 

shora  –  dolů s tím, že se monitorují možnosti jednotlivých afilací a jejich schopnosti 

vyrábět určitý sortiment výkonů a monitoruje se přínos těchto středisek k celopodnikovému 

zisku. Na centrální úrovni jsou tedy stanoveny předpokládané struktury výkonů, odhadovaný 

objem aktivit hlavních a servisních činností a  nákladové limity. Na úrovni jednotlivých 

afilací pak dochází k podrobné revizi možností jednotlivých závodů a systémem 

zdola  -  nahoru jsou tyto možnosti komunikovány. Budoucí plány, struktura budoucích 

výkonů a jejich objemů je pak syntézou informací těchto komunikačních kanálů. Uplatňuje 



87 

 

se tedy kombinace centrálně řízeného přístupu s decentralizací, přičemž přístup 

k centralizaci je do značené míry ovlivněn uspořádáním samotného výrobního procesu. 

Tímto způsobem je plán a objem výkonů zadáván na úroveň PM ČR a.s.  

Samotný výrobní závod Philip Morris ČR a.s. v Kutné Hoře váže několik hlavních výrobních 

jednotek (BU 1, BU 2, BU 5, BU 3 neboli OTP), jednotku vyrábějící semiprodukty v podobě 

filtrů a mentolovaných fólií (BU 4) a jednotku podpůrné a obslužné činnosti 

(BU  5  Maintenance). V současné chvíli společnost čítá kolem 820 kmenových 

zaměstnanců, z nichž většina spadá pod výrobu a její další oddělení. Firma soustřeďuje 

obrovské lidské zdroje a rozsáhlé strojové portfolio. Strojové portfolio zahrnuje nejrychlejší 

stroje, schopné vyrobit 10 000 cigaret/min, moderní stroje schopné vyrábět speciální 

formáty, starší stroje a několik zahraničních strojů, které v letošním roce rozšířily portfolio 

strojů PM ČR a.s. v Kutné Hoře. Jde tedy o velmi rozsáhlý výrobní závod, schopný flexibilně 

reagovat na zákaznickou poptávku nejen co se vyráběných objemů týče, ba i svou snahou 

o  udržení kroku s moderními inovativními trendy. Všechna tato zmíněná fakta poukazují na 

výkonovou rozmanitost a složitý systém řízení výroby. Výroba v Kutné Hoře je 

charakteristická produkcí vznikající v několika fázích na různých pracovištích (výrobní 

stroj, balicí stroj, celofánka, kolkovačka, následný systém zabalení výsledného produktu 

a  logistický systém přepravy k dodavatelům). Kvalitativně vznikají výrobky se specifickými 

vlastnostmi oproti počátku a každý výrobek je unikátní v souladu s požadavky konkrétních 

zákazníků a s jejich poptávkou. Co se vyráběných výkonů týče, jedná se o sériovou výrobu, 

o výrobu členitou, charakteristickou využíváním moderních procesních technologií pro 

přeměnu vstupních surovin a materiálů na výsledné výstupy. Výroba cigaret je 

charakteristická i svým specifickým výrobním cyklem, neboť přímo ve výrobě je vázán 

pracovní kapitál s velmi rychlým oběhem a výsledné produkty jsou ihned po dokončení 

distribuovány ke koncovým odběratelům Philip Morris ČR a.s. Nákladová náročnost 

jednotlivých výkonů je díky portfoliu strojů pro každý výkon odlišná. Sledují se tedy 

jednotlivé náklady a přínosy výkonů na základě zakázek a výrobních příkazů. Na výrobě 

jsou monitorovány odchylky objemů vyrobených výkonů a náklady na jednotlivé zakázky. 

Na výrobní linii se nákladové účetnictví zaměřuje na zjišťování a kontrolu celkových 

nákladů v jejich vztahu k výkonům, na jejich hospodárnost a přínos z prodejů konkrétních 

výkonů. Uplatňuje se zde tedy výkonově orientované účetnictví pro tvorbu konečného 

sortimentu výkonů. Výkonově orientované účetnictví se na výrobní linii prolíná 

s odpovědnostním účetnictvím. Odpovědnostní účetnictví se na výrobě zaměřuje na co 
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nejdůkladnější přiřazení odpovědností za náklady, na přínosy výkonů a sleduje 

vnitropodnikové útvary, zda jsou opravdu odpovědné za vznik těchto nákladů a za jejich 

výši. Odpovědnostní účetnictví navazuje na dlouhodobý cíl PM ČR a.s. a to snahu udržet 

efektivní chod výroby, správně využívat zdroje, optimalizovat náklady, využít prostor 

výroby, kapacit strojů a optimalizovat řízení lidských zdrojů. Po odpovědnostní linii na 

výrobě se v této práci setkáváme s výrobou, která je řízena v režimu nákladového 

a  výnosového střediska zároveň a pak s podpůrnou jednotkou Maintenance, která je 

v současné chvíli řízena více jako středisko nákladové. Velikost společnosti, složitost a počet 

dílčích výrobních procesů, rozmanitost výrobkového sortimentu a  celková dynamika 

společnosti PM ČR a.s. výrazně ovlivňují organizační strukturu společnosti.  Vzhledem 

k firemní orientaci na flexibilní výrobu, nacházíme uvnitř společnosti organizační strukturu 

vydefinovanou systémem horizontálních a vertikálních vazeb a jejich vzájemných vztahů. 

Co se týče ekonomické struktury společnosti, pravomoci a  odpovědnosti jednotlivých 

pracovníků nejsou nijak striktně vydefinovány, jedná se spíše o obecný výčet činností 

spadajících pod konkrétní náplň pozice.  

V centru strategie PM ČR a.s. stojí tří pilířová struktura, jejímiž základními elementy 

jsou:  kontinuální růst firmy s udržením výkonnostních ukazatelů (firemních KPI), rozvoj 

organizace a klíčových kompetencí zaměstnanců (viz schéma 7 Matice hodnocení výroby 

v kapitole 5.4.  Firemní strategie a transformace cílů na nižší úrovně). Co se přístupu k řízení 

lidského kapitálu týče, využívá PM ČR a.s. nástroje řízení pracovního výkonu a prvky 

manažerských systémů řízení. Řízení pracovního výkonu v sobě kloubí řízení podle cílů 

a  využívá zejména Results controls a Action controls, ale zároveň i hodnocení podle 

výkonů, kdy jsou do hodnocení zahrnována i  kvalitativní kritéria, zejména pak přínos 

jednotlivých zaměstnanců k plnění výkonů na základě jejich konkrétního zapojení a jim 

svěřených pravomocí.  

V rámci řízení podle cílů se Management společnosti orientuje na měření podnikové 

výkonnosti a stanovuje jednotlivé dimenze výkonnosti. V případě Philip Morris ČR a.s. se 

jedná o oblast bezpečnosti práce, kvalitu, ukazatele výkonové, ukazatele produktivity 

a  angažovanost zaměstnanců měřenou zapojením do zlepšování firemního prostředí. Pro 

všechny tyto cílové oblasti jsou nastavena kritéria měření, a na základě jejich plnění je 

kvantifikován stupeň hodnocení zaměstnanců od 1 do 5, od něhož se odvíjí jejich výsledné 

individuální hodnocení. Všechna tato kritéria výkonnosti jsou stanovena způsobem 

shora  –  dolů a zaměstnanci nedisponují možnostmi se k jejich zadání vyjadřovat. 
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Jednotlivými klíčovými ukazateli výkonnosti a jejich determinací ve společnosti Philip 

Morris ČR a.s. jsme se zabývali v rámci kapitoly 5.5 Firemní cíle – klíčové ukazatele 

výkonnosti. Co se monitoringu hlavních ukazatelů výkonnosti týče, jsou z velké většiny 

sledovány denně. Výsledky Uptime jsou dostupné na vizualizačních tabulích přímo na 

výrobě, nehodovost se také reportuje prostřednictvím interaktivní tabule. Vyhodnocování 

dalších skupin výkonnostních ukazatelů je delegováno na skupiny procesních techniků, 

procesních inženýrů působících na výrobě a dalších zaměstnanců výroby z příslušných 

oddělení. Výsledky skartu, DIM Waste, kvality a Yieldu jsou prezentovány na týdenní bázi 

a jsou rovněž probírána opatření, co dělat pro snížení ztrát a zlepšení výsledků v jednotlivých 

oblastech. Pro manažery průběžné vyhodnocování výsledků slouží jako podklad při aplikaci 

Results controls. Vyhodnocování dodaných objemů pro motivační program a související 

bonusy rovněž probíhá na týdenní bázi a je přímo distribuováno nejvyššími manažery na 

konkrétní výrobní jednotky. Zhodnocování návrhů na zlepšení rovněž probíhá průběžně.  

Jednotlivé pracovní úkoly jsou v rámci výroby dále napojeny na systém Action controls, 

přičemž jsou přímo monitorovány mechanismy a je stanovený systém kontrol žádoucích 

a  nežádoucích jevů. Philip Morris při řízení svých podnikových činností uplatňuje prvky 

behavioural constraints, prvky poka yoke i  prvky  preaction reviews (viz kapitola 

4.2  Nástroje využívané MCS). Jednotlivé stroje na výrobě jsou z bezpečnostních důvodů 

opatřeny bezpečnostními kryty, nouzovými vypínači, elektrická zařízení jsou dostatečně 

izolována, pokud na stroji probíhají opravy či údržba používá se systém zámků a hesel. 

Z kvalitativních důvodů je celá výroba opatřena systémem kamer a systémem skartovacích 

mechanismů, které zabraňují proniknutí nežádoucích výrobků do konečné produkce. Pokud 

je nutné učinit nějaké zásadnější rozhodnutí ohledně výroby, je vždy nezbytné projít 

konkrétní body s nadřízenými a  finální rozhodnutí podrobit schvalovacímu mechanismu. 

Pracovníci výroby a oddělení Maintenance dále disponují postupy, které je instruují jak se 

chovat při realizaci konkrétních úkolů na pracovišti.  

Dalším mechanismem používaným na výrobě, jak na bázi Results controls, tak na bázi 

Action controls jsou tzv. TQI SPC audity. Tyto audity jsou uskutečňovány procesními 

techniky a  Senior mechaniky výrobních jednotek. V rámci těchto auditů se kontroluje 

zejména správné nastavení technických parametrů strojů s vlivem na kvalitu, přičemž 

výsledky výrobních procesních auditů chodí rovnou supervizorům výroby, kteří se pak již 

starají o průběh následných korektivních akcí. Cílem TQI SPC auditů je především 
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dodržování standardních nastavení strojů na výrobě a zajištění odpovídající kvality finálních 

produktů (tlaky, poměry skartace atd.). 

V rámci dalších dvou pilířů se Philip Morris ČR a.s. orientuje především na rozvoj 

organizace a klíčových kompetencí zaměstnanců, pod což spadá program řízení talentů 

v rámci PM  ČR  a.s., rozvojové programy pro zaměstnance a programy rozvoje firemní 

kultury. Zde jsou využívány prvky manažerského systému řízení, orientované na personální 

řízení, formování a  upevňování firemní kultury (Personnel a Cultural Controls). Hlavním 

cílem společnosti je dostatečná flexibilita zaměstnanců a jejich individuální rozvoj. Samotná 

ekonomická struktura společnosti se neváže na striktně definované pravomoci 

a  odpovědnosti, neboť jedním z měřítek individuálního rozvoje zaměstnance je také to, zda 

zaměstnanci občas vybočí z náplně svých pracovních pozic a udělají něco navíc. Pracovní 

pozice z tohoto důvodu nejsou fixně svázány. Hlavní snahou PM ČR a.s. je zejména rozvíjet 

talenty v rámci společnosti a zlepšovat technické dovednosti zaměstnanců. S tím 

koresponduje na výrobě uplatňovaný systém školení a princip dlouhodobé a krátkodobé 

rotace pracovníků. Krátkodobá rotace je zacílena na odstranění monotónnosti práce 

a  zvýšení znalostí a flexibility pracovníků tím, že důkladně poznávají systém fungování více 

pracovišť. Nejzkušenější pracovníci pak mají možnost stát se tzv. „mentory“, kdy zaučují 

své kolegy, předávají své znalosti a sami se učí, jak své znalosti transferovat. Všeobecně je 

ve společnosti mentoring vnímán pozitivně, zatímco u  krátkodobé rotace se spíše setkáváme 

s negativním pohledem, neboť osádky jsou na sebe často zvyklé a změnami v uspořádání 

kolektivu je narušována jejich integrita a musí pak projít procesem zvykání si na jiné kolegy 

znovu. Nicméně, využívání těchto mechanismů na výrobě koresponduje s cílem společnosti 

optimalizovat řízení lidských strojů pro případy dovolených, či dlouhodobých pracovních 

neschopností.  Co se týče dlouhodobé rotace záměrem společnosti je připravovat pracovníky 

na vyšší pozice a vychovávat z nich flexibilní pracovníky, kteří jsou schopni vnímat potřeby 

a  problémy dílčích organizačních jednotek. Pracovníci zároveň získávají přehled 

o  jednotlivých úkolech různých oddělení a širší náhled na fungování organizace a  mohou 

tak přispět k budování firemní kultury. V rámci PM ČR a.s. jsou dále často nominovány 

různé týmy napříč výrobou, které se společně podílí na týmových projektech. Firma se v této 

rovině zaměřuje na své schopnosti adaptabilně reagovat na potřeby zákazníků a  trhů, 

podporu managementu v udržování chodu organizace, a to zejména při organizačních 

změnách a při zavádění inovací. Filosofií společnosti je v tomto případě částečná delimitace 

pravomocí, poskytnutí většího prostoru pracovníkům pro ukázání toho, jaké jsou jejich 
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dovednosti a  aspirace. Systém neformálních kontrol6 uplatňovaný v rámci manažerského 

systémů řízení Philip Morris ČR a.s. se v této oblasti koncentruje na neformální komunikační 

systémy vedoucí k  sociální interakci různých pracovníků, na vytvoření systému nepsaných 

pravidel dodržovaných v rámci společnosti a také na iniciativu pracovníků při realizaci 

konkrétních aktivit. V současné chvíli probíhá stále častěji integrace pracovníků různých 

oddělení do běžících programů na výrobě. Zájmem společnosti je na výrobě vytvořit takové 

prostředí, které povede pracovníky k vzájemnému dohledu a udržování firemní kultury. Se 

záměrem pracovníkům přizpůsobit pracoviště a zajistit dostatečné technologické vybavení, 

v souladu s bezpečnostními normami a s normami prostorového uspořádání je v současné 

době na výrobě implementováno rovněž 5S7. Cílem je do konce roku 2017 uzpůsobit 

všechna pracoviště této metodice, 5S tak zabudovat a začlenit do podnikové kultury 

a  dalšími mechanismy se starat o  zajištění pořádku na pracovišti a bezpečnostní komplexity 

pracoviště. 5S je v tomto případě koncipováno jako další projekt programu neustálého 

zlepšování výroby s cílem organizovat pracoviště nejbezpečnějším a nejúčinnějším 

způsobem prostřednictvím standardů a disciplíny. Je plánováno, že udržitelnost 5S bude 

rovněž monitorována na principu výrobních auditů anebo prostřednictvím tzv. Gemba 

obchůzek, tedy pravidelných obchůzek výroby zacílených na udržování pořádku na 

pracovišti a na organizovanost pracoviště.   

Ve společnosti je individuální hodnocení zaměstnanců navázáno hlavně na měření 

výkonnosti a plnění firemních KPI a to z 80%, přičemž ve společnosti jsou uplatňovány 

převážně finanční fixní odměny v podobě platu. Zhodnocení plnění výkonnosti přitom 

                                                 

6 DAS (2010, str. 7 - 8) uvádí ve své publikaci Management Control Systems: Principles and Practices rozdělení 

manažerských systémů řízení na dvě skupiny:  

 formální MCS – prvky řízení jsou dány v psané formě, spadají sem kontroly vstupů, procesů 

a  činností, výstupů (jsou permanentní a konzistentní). 

 neformální MCS- do této skupiny patří podniková kultura, sociální prostředí a seberealizace 

zaměstnanců (vyplývají z celopodnikové vzájemné interakce, pracovní kultury a tradic v nepsaných 

formách) 

7 G. J. Plenert (2007, str. 249) uvádí, že metoda 5S byla zformována jako součást Toyota Production Systems 

a je pojmenovaná podle 5 - ti japonských slov začínajících na S (Seiri – separace, kdy na pracovišti zůstanou 

pouze potřebné věci; Seiton – systematizace pracovních kroků a pracoviště; Seiso – kontrola a pravidelnost 

dodržování postupů, vede k odhalení úzkých míst; Seiketsu – pravidelné proškolování zaměstnanců a důraz na 

jejich porozumění metodice; Shitsuke – udržitelnost, závislá na sebedisciplině a stálosti aktivit). 
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probíhá jednou ročně na začátku nového roku a podle celofiremních výkonů je 

zaměstnancům také přidáváno. Pakliže zaměstnanci v oblasti svého technologického 

a  osobnostního rozvoje překročí některou z oblastí firemních KPI anebo realizují pro firmu 

přínosnou, či úspornou aktivitu, může také dojít ke zvýšení jejich platu anebo k povýšení. 

Mezi další možnosti finančních odměn patří 2N a REA neboli ocenění za znamenitý výkon. 

Tyto typy finančních odměn se ale vždy odvíjí pouze od návrhů nadřízených a od následné 

konzultace a odsouhlasení manažerem. Kromě těchto typů finančních odměn závislých na 

nadřízených, lze ještě získat další odměny v průběhu roku prostřednictvím probíhajících 

soutěží či nově zaváděných motivačních programů, tematicky zaměřených na výkonnostní 

plnění. Ačkoliv jsou podnikové ukazatele vyhodnocovány na pravidelné denní či týdenní 

bázi, systém dalšího finančního ohodnocení zaměstnanců na pravidelně aktualizované 

výsledky prozatím navázaný není.  V případě motivačních programů, různých tematických 

soutěží anebo realizací projektů v rámci projektových týmů, jde prakticky o jediný typ 

týmových odměn v podniku vůbec. Během roku tedy zaměstnanci kromě výše uvedených 

možností nemají z individuálního ani týmového hlediska žádné další možnosti, jak si 

finančně polepšit. Co se týče nefinančních odměn, jsou uplatňovány u návrhů na zlepšení 

a  jedná se o drobné předměty, dále jsou zaměstnancům poskytovány poukázky do lékáren, 

je jim částečně hrazeno stravování a dostávají příspěvky na pohonné hmoty. Mezi 

zaměstnanecké benefity se dále řadí proplácení přesčasů, pokud je zaměstnanci mají. 

Součástí fixního platu zaměstnanců je i příspěvek za směnný provoz. V případě nemocenské, 

Philip Morris poskytuje zaměstnancům dorovnávací příspěvek. Odměny reflektují věkovou 

strukturu zaměstnanců, neboť při životních výročích a pracovních výročích u firmy 

zaměstnanci dostávají jednorázově odměny.  

Co se týče systému odměn, Philip Morris se tedy převážně orientuje na dlouhodobé finanční 

odměny, které se zaměstnancům promítají do platového navýšení jednou ročně. Nicméně 

výkonové ukazatele a ukazatele produktivity a kvality jsou ovlivněny jak pracovníky 

hlavních činností, tak pracovníky obslužných činností, ba dokonce externími dodavateli 

a  jinými interními útvary, které výrobu zásobí semiprodukty. Z tohoto hlediska se 

zaměstnanci mohou cítit demotivovaní, jelikož některé výkonnostní ukazatele neleží přímo 

v jejich odpovědnostech a pravomocích a nemohou je tak perfektně ovlivňovat. Výkonnostní 

kritéria tohoto typu pak časem ztrácí na své motivační účinnosti. V našich případech to 

z velké části může umocňovat efekt teorie zastoupení, kdy zaměstnanci budou více usilovat 

o plnění těch firemních výkonnostních KPI, na která firma všeobecně více hledí anebo při 
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jejich neplnění je na ně ze strany supervizorů výroby vyvíjen vyšší tlak. Samozřejmě plnění 

těchto „přednostních“ KPI se pak promítá na úkor ostatních firemních KPI. 

Aktuální zkušenost z výroby také poukazuje na skutečnost, že roční zhodnocení výkonů 

a  roční navyšování platů u pracovníků vyvolává negativnější reakce. Velmi často se 

zaměstnanci výroby vzhledem k svým aktuálním závazkům a fyziologickým potřebám 

(rodiny, hypotéky) a  v souvislosti s časovými preferencemi orientují na to, kolik peněz mají 

dnes, aktuálně či na konci měsíce. Koruna získaná dnes je pro ně cennější než koruna získaná 

zítra (W. D. Reekie, J. N. Crook, 1995). Poměrně zajímavé je také vnímání různých 

zaměstnaneckých benefitů, dostupných pracovníkům výroby. U agenturních zaměstnanců je 

možnost dostávat od zaměstnavatele částečně hrazené stravenky, kdy tento typ bonusů 

zaměstnanci berou jako něco navíc ke svým měsíčním platům. Oproti tomu téměř plně 

hrazené stravné není vnímáno jako takový bonus navíc.  

 V budoucích letech se na oddělení výroby a pomocných odděleních očekává implementace 

nového organizačního modelu, který se bude více soustřeďovat na osobní vlastnictví osádek 

u  strojů. Zájmem společnosti je minimalizovat nestálost jednotlivých osádek u strojů 

a  zajistit komplexnější propojení vztahů pracovníků útvarů hlavní výroby s pracovníky 

oddělení Maintenance. Plánem je, že i struktura supervizorů, groupleaderů a dalších 

technických pracovníků se tomuto modelu uzpůsobí a postupně v jejich odpovědnosti budou 

ležet už jen konkrétní stroje. Měl by se snížit počet strojů ze současných 6-7 na jednotku, 

směnového mistra a jednoho technika na nižší počet strojů. Těmto strojům následně budou 

dedikováni i odpovídající pracovníci na úrovni oddělení Maintenance 

(elektronici,  mechanici). S příchodem tohoto nového organizačního uskupení by 

v budoucnu mohl být i větší prostor pro uplatnění variabilní složky mzdy, koncipované na 

reflexi a zhodnocení pravidelných výsledků takových typů osádek. Podpořila by se tím 

týmová spolupráce na výrobě a nedocházelo by k častému obviňování, kdo se zasloužil 

o  špatné výsledky. Zároveň by variabilní odměny mohly i přispět k motivaci zaměstnanců 

tím, že zohlední jejich orientaci na aktuální časovou preferenci peněz a  uspokojování 

fyziologických potřeb na spodní části Maslowovy pyramidy. Současný systém je však zatím 

jen vstupní fází před implementací samotné změny.  

7.2 Využití MCS a nástrojů MU v podniku - silné a slabé stránky 

Mezi silné stránky současně fungujícího systému měření výkonnosti a propojení výsledků 

měření na systém hodnocení a motivaci zaměstnanců se řadí existence komplexního 
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manažerského systému řízení s nástroji na úrovni Personnel, Cultural controls, Results 

controls a Action controls. Tento systém řízení využívá účinně zejména Action controls, 

které zaměstnancům brání v realizaci nežádoucího jednání a jsou tak především ovlivňovány 

hodnoty z oblasti kvalitativních a bezpečnostních KPI. Díky prvkům Action controls je za 

prvé částečně eliminován průchod zmetkové produkce do finálních výkonů, za druhé díky 

prvkům poka yoke a preaction reviews jsou zaměstnanci na výrobě lépe chráněni proti 

nehodám ve výrobě. Využíváním ochranných mechanismů tak společnost přispívá 

k dosahování dalšího firemního KPI, a tím je oblast bezpečnosti práce. Bezpečnostní KPI, 

spolu se SABINE a s návrhy na zlepšení představují uceleně zpracovaný komplex firemních 

KPI. Reflektují potřeby podniku a  zároveň působí i motivačně účinně na zaměstnance, 

jelikož jsou koncipována nejen na bázi jednorázové finanční odměny, ale vedou 

i  k posilování sociálních vazeb a celkové podnikové kultury na pracovišti. Z hlediska 

Personnel a Cultural controls jsou tak tyto KPI podnikovým plusem a svým charakterem 

jsou navázané i na další KPI, neboť podporují zlepšování firemních procesů v oblasti kvality, 

zvyšování výkonů aj.  

Za další pozitivum současného systému vyhodnocování podnikových KPI za oblast Results 

controls bych označila zejména to, že pracovníci všech útvarů jsou o svých výsledcích 

pravidelně informováni a dostávají od manažerů zpětnou vazbu. Matice hodnocení výroby 

udává, že zaměstnanci jsou o svých výkonech informováni na denní, týdenní, měsíční a roční 

bázi a v praxi tomu tak i je.  Na denní bázi mají zaměstnanci možnost vidět výsledky 

firemních hlavních KPI z oblasti kvality, bezpečnosti práce a Uptime, jelikož společnost 

disponuje vizuálními mechanismy a interaktivními tabulemi s aktuálními výsledky. Zároveň 

jsou na výrobě pravidelně realizovány tematické schůzky a obchůzky, které se zabývají 

v podstatě všemi KPI. Výkonnostní ukazatele jsou konzultovány na denní bázi s mechaniky, 

kvalitativní, bezpečnostní a nákladové ukazatele jsou řešeny během schůzek s těmito 

konkrétními odděleními jednou týdně. Většina firemních KPI je decentralizovaná na nižší 

úrovně a za řízení a ovlivňování odchylek těchto parametrů jsou odpovědné konkrétní 

realizační týmy. Vrcholovým manažerům tak Results controls poskytují základní informační 

přehled o  aktuálním dění ve společnosti a jsou jim pravidelně zprostředkovávány výsledky 

firemních KPI. V tomto bodě je tedy splněn předpoklad využití manažerských řídicích 

systémů v tom, že manažeři nemusí důkladně rozumět manažerskému účetnictví a jeho 

jednotlivým nástrojům, ale při existenci kvalitní informační podpory stačí manažerům pouze 
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sledovat odchylky finálních KPI od plánovaných hodnot KPI a následně využívat tyto 

informace pro řízení podnikových činností.  

Současný systém ve společnosti Philip Morris ČR a.s. se také neustále snaží o zlepšení. 

Jedním z cílů pro rok 2017 je odstranění nežádoucích prvků systému hodnocení. Záměrem 

této iniciativy je zejména zajistit větší transparentnost a spravedlnost v hodnocení 

zaměstnanců a  zajistit sjednocení prvků hodnocení jednotlivých oddělení, a to zejména 

oddělení Maintenance a výroby. Systém se snaží vyvíjet i v dalších směrech, neboť 

momentálně probíhá i lobby za vyjmutí neovlivnitelných parametrů hodnocení z matice 

hodnocení (cigaretové RTD). Zároveň se též spekuluje o vhodnosti používání Uptime 

kritéria v hodnotící matici a  uvažuje se o náhradě tohoto kritéria pouze kritériem počtu 

vyrobených beden. Co se týče sdílených kritérií odpovědnosti, je důležité zejména zmínit 

celopodnikovou snahu o přechod na výrobní model založený na vlastnictví strojů. Tento 

model by pak následně zabezpečil vlastnictví strojů i v rukou elektroniků a nejen mechaniků 

a operátorů. Firemní kulturu v letošním roce společnost dále v prostředí výroby podporuje 

zaváděním standardů na pracovišti, přičemž cílem je implementovat 5S na celém prostoru 

výroby a i v dalších podpůrných jednotkách. Personální rozvoj zaměstnanců je momentálně 

zajištěn systémem rotace pracovníků na výrobě, programem mentoringu, možnostmi 

účastnit se různých školení i od externích firem anebo jazykovými kurzy pro supervizory.  

Co se týče individuálního systému hodnocení zaměstnanců, je reflektováno dosahování 

firemních cílů i za oblast toho, jak zaměstnanci těchto cílů dosáhli. Kromě fixních finančních 

odměn, Philip Morris ČR disponuje poměrně širokým spektrem zaměstnaneckých benefitů. 

Finanční odměny Philip Morris ČR a.s. uděluje i jednorázově při životních a firemních 

výročích. Aktivita týmů je momentálně podporována skrze motivační tematické programy 

na výrobě a jsou řešeny další možnosti motivačních projektů.  

Současný systém v PM ČR a.s. umožňuje díky výše zmíněným charakteristikám poměrně 

velkou flexibilitu výroby, strojové portfolio spolu s technickými znalostmi pracovníků 

umožňuje vyrobit široké spektrum výrobků. Výrobky jsou zároveň inovativní a PM na trh 

rovněž přichází s úplně novými produkty, které jsou uzpůsobeny legislativním požadavkům 

(IQOS). Na druhou stranu tento systém přináší řadu úskalí, která právě pramení z této 

flexibility.  

Philip Morris ČR a.s. se v tomto ohledu zejména potýká s problémem udržitelnosti 

nastavených procesů. Jedním z faktorů, který udržitelnost výrazně ovlivňuje je velikost 
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společnosti, dalším faktorem je pak zejména nestálost osádek a pracovních týmů na výrobě. 

Uvedená fakta ústí zejména v to, že celkové řízení výrobních procesů je pro zaměstnance 

komplikovanější, jelikož zde chybí stabilizační faktor v podobě neměnného složení týmů. 

Jakmile si zaměstnanci na nějaký kolektiv zvyknou, může dojít k jeho obměně, a proto ani 

rotace na pracovištích není vnímána příliš pozitivně. Neexistence stabilních týmů rovněž 

paralyzuje lepší možnosti uplatnění týmových odměn a vyšší stupeň kooperace.  

Dalším důsledkem flexibilního systému je i to, že ve snaze podporovat angažovanost 

a  osobní rozvoj zaměstnanců, ve společnosti není rigidně definována organizační struktura, 

ani systém pravomocí a odpovědností. Ve své podstatě tato skutečnost často vyvolává 

komplikace, neboť není dostatečně jasné na koho se s některými záležitostmi obrátit. 

Momentálně rovněž došlo k implementaci nového výrobního modelu, centralizaci některých 

funkcí a rolí, a tím se nejasnosti v pravomocích a kompetencích více odkryly. V některých 

situacích je tak ztížena možnost využití prvků Action Controls a zároveň cesta k úspěšné 

realizaci cílů vyžaduje delší dobu.  

Z velké části je momentálně systém hodnocení ve Philip Morris ČR a.s. orientován na 

využívání Results controls, přičemž některé podnikové KPI nejsou ovlivnitelné pouze 

jedním typem pracovníků, ale leží ve sdílených odpovědnostech více oddělení. Především 

se jedná o sdílené odpovědnosti oddělení Maintenance a výroby. Z tohoto hlediska se 

systému dá vytknout nedostatečné využití odpovědnostního účetnictví pro potřeby Results 

controls. Co se týče horizontálních vazeb ve společnosti, kritéria hodnocení zde nejsou příliš 

propojená a hodnotící matice obou oddělení se liší, ač obě oddělení mají prakticky stejné 

cíle. I přes stejné cíle je však momentálně výrobní jednotka hodnocena jako výnosová 

a  nákladová jednotka zároveň, zatímco hodnocení jednotky Maintenance je více zaměřeno 

na hospodárnost při vynakládání nákladů. V praxi tento nesoulad vede k přelévání viny za 

odchylky hodnocených parametrů. V oblasti Results controls rovněž můžeme najít některé 

parametry, které lze jen těžko ovlivnit a tyto parametry by bylo vhodné z hodnocení 

zaměstnanců vyjmout (RTD). Nežádoucím jevem je také konstrukce některých parametrů, 

neboť nedostatečně reflektují podmínky podnikatelského procesu (KPI v oblasti kvality, 

hodnocení na základě Uptime). V souladu s principy odpovědnostního řízení by zaměstnanci 

měly být hodnocení pouze za ty parametry, které dokáží přímo ovlivnit.  

Z hlediska individuálního hodnocení a individuálních odměn je momentální systém navázán 

z velké většiny na vývoj podnikových KPI, které se v hodnocení zaměstnanců promítají až 
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při půlročním návrhu hodnocení a v jejich celkovém ročním hodnocení. Velkou roli 

v hodnocení zaměstnance kromě vývoje jednotlivých ukazatelů následně hraje to, jak je 

zaměstnanec vnímán svým supervizorem. Supervizoři rovněž rozhodují o dalších 

možnostech finančních odměn. Tento princip by do jisté míry mohl být vnímán jako 

subjektivní. Zároveň při nesplnění některých firemních KPI – jako je např. úrazovost 

s pracovní neschopností anebo Mix up přičtený na vrub celé směny, je už hodnocení 

zaměstnanců do značné míry ovlivněno a po zbytek roku nedisponují dalšími prostředky, 

kde se zlepšit, což může vést k demotivaci pracovníků. Finanční ohodnocení pracovníků je 

kromě motivačního programu a tematických soutěží založeno pouze na fixní složce, 

pohyblivá složka mzdy se neuplatňuje. Při stanovování podnikových KPI firmy rovněž musí 

mít na paměti, že není dobré překračovat určitý počet vytyčených cílů. Pakliže si firma 

nastaví příliš mnoho cílů, může to vést k nejasnostem v prioritách a zaměstnanci pak mohou 

tíhnout k upřednostňování některých firemních KPI nad jinými a firmy se tak následně musí 

potýkat s důsledky teorie zastoupení. I v našem případě je otázkou, zda se jednotlivé firemní 

KPI již nerozpadají do příliš mnoha oblastí a zda jsou zaměstnanci schopni reflektovat 

všechna požadovaná kritéria.  

7.3 Návrhy možných zlepšení 

Vzhledem k tomu, že jedním z cílů práce bylo i zhodnocení, zda teoretické poznatky z první 

části práce jsou ve společnosti Philip Morris ČR a.s. využívány, či nikoliv, zaměřuji se v této 

kapitole především na oblasti, kde by bylo možné nástroje manažerského účetnictví využít 

lépe a shrnu tak závěry předchozích kapitol.  

Mezi možné návrhy zlepšení současně uplatňovaného systému ve společnosti Philip Morris 

ČR a.s. patří zejména vyjmutí parametru RTD z hodnocení zaměstnanců, neboť zaměstnanci 

tento parametr nemohou přímo ovlivnit a jeho výše neleží v jejich přímých kompetencích. 

Dalším návrhem je změna konstrukce některých KPI tak, aby vhodněji korespondovala 

s  podmínkami podnikatelského procesu. V případě Uptime se jedná zejména o 

vhodnost využití design speed pro hodnocení finálních výkonů, v případě parametrů CPQI 

jde o  přepočty těchto veličin na vážené průměry v závislosti na počtech odběrů vzorků, 

u  zákaznicích stížností jde pak o  lepší vymezení jejich celkového počtu v případě delších 

zakázek.  

Pakliže parametry procesů leží ve sdílených odpovědnostech, měly by tyto parametry být 

začleněny do hodnotících matic odpovědných jednotek a matice by měly být jednotné. Zde 
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se jedná o parametry výkonové (Uptime), kvalitativní (CPQI, VQI) a parametry produktivity 

(DIM Waste, respektive skart). Možným vylepšením v oblasti nastavení koncepce 

jednotlivých parametrů by také mohlo být zhodnocení neovlivnitelných častěji se 

opakujících jevů (zhoršená kvalita materiálů od dodavatelů, zpoždění dodávek materiálů, 

výpadky proudu) prostřednictvím koeficientů, které by byly včleněny do výsledného 

přepočtu hodnot KPI.  

Jedním z návrhů je také konkrétnější vydefinování pravomocí pro odstranění nejasností, v čí 

kompetenci se dílčí procesy a aktivity nacházejí. Tedy propracovanější využití popisů 

pracovních pozic, konceptů organizační a ekonomické struktury.  

Co se týče individuálního hodnocení zaměstnanců, v oblasti návrhů na zlepšení by nejspíše 

stálo za úvahu přehodnotit začleňování návrhů ze strany agenturních zaměstnanců, jelikož 

by mohlo docházet ke ztrátě kvalitních návrhů. V oblasti individuálního hodnocení je jednou 

z úvah pro vylepšení systému hodnocení v oblasti rozvoje zaměstnanců inspirace systémem 

hodnocení jednotky Maintenance. Jednotka Maintenance disponuje bližším vydefinováním 

kritérií individuálního hodnocení zaměstnanců, které konkrétněji popisují růst zaměstnance, 

navýšení/snížení jeho platu a zaměstnancům mohou i usnadnit formulování cílů v souladu 

s metodikou SMART. Pokud postupem času následně dojde k implementaci nového modelu 

ve výrobě a upevnění vlastnictví jednotlivých strojů, vhodným návrhem by mohlo být 

využití týmových odměn založených na principu variabilních složek mzdy. Přičemž při 

splnění určité úrovně podnikových KPI by zaměstnanci mohli obdržet bonus první úrovně 

anebo následně bonus druhé úrovně (viz kapitola 6.3).  

Při existenci současného modelu a systému řízení, by možným návrhem pro zvýšení podpory 

personálního řízení a řízení podnikové kultury dále bylo vytvoření dalšího „měkkého KPI“ 

ve stylu SABINE. Toto KPI by se orientovalo zejména na udržitelnost podnikových procesů 

a zajištění komplexnosti a kompletnosti podnikových procesů a aktivit 

(COMPOT  =  „completion/complexity of tasks“). KPI by se zaměřovalo na udržitelnost 

podnikových procedur, udržování správnosti legislativou požadovaných dokumentů 

(kolky,  podpisy specifikací), správné vykazování prostojů strojů v interním systému, 

správné přiřazování materiálů pro zajištění integrity výrobních a logistických procesů. 

Dalšími veličinami, patřícími do tohoto ukazatele by pak následně mohla být hodnocení 

vyplývající z plnění společností koordinovaných aktivit ve vztahu ke KPI, tedy výsledky 

kvalitativních obchůzek (nulová zbytková produkce z předešlých zakázek u strojů), 
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výsledky TQI SPC auditů a následné korektivní akce (správné seřízení skartačních 

parametrů stroje, správné seřízení strojů pro spotřeby materiálů), udržování 5S. Jedná se 

o  aktivity, které jsou v rámci společnosti běžně realizovány, nicméně jejich dodržování 

a  plnění se postupně částečně vytrácí. Pomocí tohoto KPI by mohlo dojít k osvěžení paměti 

zaměstnanců, povzbuzení firemní kultury a  k možnosti získat si do hodnotící matice snadno 

body.  
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Závěr  

V teoretické části práce byla představena obecná východiska pro analýzu současného 

systému hodnocení a odměn zaměstnanců ve společnosti Philip Morris ČR a.s. a to v jejich 

návaznosti na využití manažerského účetnictví v této společnosti. Pro tyto účely bylo 

v úvodu popsáno manažerské účetnictví, s hlavním zřetelem na odpovědnostní účetnictví, 

dále hlavní styly řízení podnikových výkonů v kombinaci s teoriemi motivace a  s principy 

motivačně účinného hodnocení. Práce rovněž reflektovala i moderní trendy manažerského 

účetnictví v podobě manažerských systémů řízení, jakožto komplexních systémů 

propojujících znalosti z oblasti lidského řízení, manažerského účetnictví a  managementu.  

Co se týče praktické části, její počáteční část byla věnována celkovému představení 

celopodnikové strategie PM ČR a.s. a systému transformace podnikových cílů od 

hierarchicky nejvyšších celků až po nejnižší zaměstnanecké linie. Byly představeny 

jednotlivé podnikové KPI, byl popsán systém provázání podnikových KPI na systém 

individuálního hodnocení zaměstnanců na výrobě a jednotlivé KPI byly analyzovány 

z hlediska jejich nastavení v souladu s principy odpovědnostního účetnictví a byla 

analyzována jejich motivační účinnost. Celkově byla provedena analýza KPI z pěti oblastí 

a  to  konkrétně z oblasti bezpečnosti, kvality, podnikových výkonů, produktivity a z oblasti 

inovací v podobě návrhů na zlepšení. Rovněž byl analyzován systém hodnocení pracovníků 

hlavních výrobních útvarů a podpůrné jednotky Maintenance a  bylo zkoumáno, jak jsou 

koncipovány hodnotící matice těchto dvou útvarů, zda korespondují vzájemně 

a  s podnikovými cíli.  

Cílem práce bylo zhodnocení uplatnění nástrojů manažerského účetnictví ve společnosti 

a  zhodnocení využití poznatků teoretické části práce v praxi. Philip Morris ČR a.s. 

v současné chvíli uplatňuje při řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců 

manažerské systémy řízení. Komplexně propracovaná je zejména oblast Action controls, 

která ovlivňuje chování zaměstnanců na pracovišti a vede je k dodržování pracovních 

procedur, k eliminaci bezpečnostních rizik a k eliminaci kvalitativních závad. Dále jsou 

společností ve velkém rozsahu využívány mechanismy Results controls, které zejména 

manažerům umožňují rychlou přístupnost výsledků a pro zaměstnance jsou informačním 

základem pro posouzení plnění jednotlivých firemních KPI. Výsledky hlavních KPI jsou 

zaměstnancům prezentovány na denní bázi, a zároveň jsou s nimi výsledky konzultovány 

i  během týdenních schůzek a  obchůzek výroby. V této oblasti je systém dostatečně 
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transparentní. Z pohledu motivační účinnosti a  využití prostředků odpovědnostního 

účetnictví jsou zejména KPI v bezpečnostní oblasti a oblasti inovací vhodně nastavenými 

KPI a přispívají k posilování manažerského systému řízení a  budování podnikové kultury. 

V rámci práce rovněž byly hodnoceny silné a slabé stránky ve společnosti existujícího 

systému. Za silnou stránku lze označit existenci funkčního manažerského systému řízení 

a  neustálou snahu společnosti odstraňovat úzká místa systému a vylepšovat současný 

systém měření hodnocení výkonnosti zaměstnanců. Plusem jsou především snahy 

o  propojení matic oddělení Maintenance s výrobní jednotkou, neustálá podpora rozvoje 

zaměstnanců, snaha společnosti o zajištění vyšší stálosti osádek a o zavedení tematických 

týmových motivačních programů. Philip Morris ČR a.s. disponuje také komplexním 

balíčkem zaměstnaneckých benefitů, reflektujících i věkovou strukturu zaměstnanců. Za 

slabší místo by se v současné chvíli dalo označit nedostatečné využití některých principů 

odpovědnostního účetnictví.  Do hodnocení zaměstnanců spadají i některé parametry, které 

nejsou zaměstnanci přímo ovlivnitelné (RTD). Nacházíme také několik parametrů, které 

mohou na zaměstnance působit demotivačně, jelikož nastavení těchto parametrů plně 

nereflektuje podmínky podnikatelského procesu (Uptime, CPQI). Flexibilita výroby spolu 

s druhým pilířem podnikové matice jsou zacíleny na podporu rozvoje zaměstnanců, nicméně 

neexistence rigidnější organizační struktury a pevnějšího systému vydefinovaných 

pravomocí a  odpovědností má za následek komplikovanější realizaci plnění podnikových 

KPI a vede často i k dohadům, kdo se zapříčinil o vznik odchylek. Řada podnikových KPI 

se nachází ve sdílených odpovědnostech, což také komplikuje přiřazení odchylek skutečných 

výsledků od plánovaných hodnot do odpovědností konkrétních zaměstnanců a útvarů. 

Možnými návrhy na zlepšení je zejména vyčlenění zmíněných neovlivnitelných parametrů 

z hodnocení zaměstnanců, dále pak změna konstrukce některých parametrů, aby se zajistilo, 

že KPI budou více korespondovat s realitou. Pro dosahování podnikových KPI oběma 

jednotkami, jak výrobní jednotkou, tak jednotkou Maintenance by bylo vhodné hodnotící 

matice v oblasti podnikových výkonů, kvality a produktivity více propojit. Celkově by tedy 

v systému mohl být kladen větší důraz na odpovědnostní účetnictví a přesnější vydefinování 

jednotlivých pravomocí, kompetencí a odpovědností. Vzhledem k působení ve společnosti 

Philip Morris ČR a.s. je práce i souhrnem podkladů z různých oddělení společnosti a byla 

tvořena též na základě rozhovorů s pracovníky výroby i oddělení Maintenance. Na oddělení 

výroby je vidět orientace zaměstnanců na hodnotu peněz, které drží v ruce dnes. Z hlediska 

motivačních teorií je tedy jejich hodnocení spíše odvislé od zajištění uspokojení jejich 
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základních fyziologických potřeb. Zaměstnanci výroby jsou hodnoceni z valné části pouze 

finančními odměnami, přičemž z časového hlediska je zaměstnancům vyplácen pevný 

měsíční fixní plat a jejich výsledky se do hodnocení promítají pouze 2x ročně při půlročním 

a ročním hodnocení. V současné chvíli firma nedisponuje kromě tematických soutěží 

a  motivačních programů dalšími možnostmi, jak si fixní plat navýšit. Další finanční odměny 

i hodnocení zaměstnanců jsou mimo jiné také navázány na zkušenosti vedoucích pracovníků 

a jejich úsudek. Zaměstnanci tak mohou být v nejistotě, jak se vyvine jejich plat anebo se 

nemusí cítit komfortně vzhledem k teorii spravedlnosti. Z tohoto důvodu a zejména na 

základě poznatků z výroby by bylo vhodné do hodnocení zaměstnanců začlenit i odměny, 

které by byly na bázi variabilní složky mzdy a  pravidelněji by reflektovaly vývoj KPI. 

V současné chvíli totiž může dojít k tomu, že zaměstnancům se nepovede udržet nulovou 

úrazovost na směnách anebo na výrobě dojde k Mix Up a zaměstnanci tím pádem již do 

konce roku nemusí mít možnost vyniknout v jiných oblastech, neboť ostatní KPI jsou ve 

sdílených odpovědnostech více pracovníků. V takových případech tak může docházet 

k tomu, že zaměstnanci do práce pouze přijdou, aby si zajistili mzdu, ale neodvedou již 

dobrý výkon. Současné nastavení hodnotícího systému a motivačních programů 

zaměstnance případně může svádět k upřednostňování pouze určitých KPI a firma tak 

v některých situacích může být nucena čelit nákladům teorie zastoupení. Dalším konceptem 

k přehodnocení pak bylo hodnocení agenturních zaměstnanců za podávané návrhy na 

zlepšení. Agenturní zaměstnanci ve společnosti stále tvoří podstatné procento, a proto by 

bylo vhodné uzpůsobit systém hodnocení návrhů na zlepšení i těmto zaměstnancům, aby se 

firma nepřipravovala o  kvalitní návrhy. Vzhledem k časté rotaci a  nestálosti osádek se 

společnost také potýká se zhoršenou udržitelností nastavených procesů. V této oblasti bylo 

případným návrhem vytvoření dalšího měkkého KPI (Compot) na principu SABINE, 

jakožto doplňkového kritéria pro zajištění dodržování standardů a  realizace společností 

nastavených procedur.  

V rámci rozsahu diplomové práce bylo hlavním záměrem zhodnotit současně fungující 

systém hodnocení a motivace zaměstnanců ve společnosti Philip Morris ČR a.s. a případné 

odhalení potenciálních míst, kde by mohly být lépe implementovány poznatky 

manažerského účetnictví. V této práci bylo nalezeno několik oblastí, kde by byl efektivní 

striktnější důraz na nástroje odpovědnostního účetnictví. Některé návrhy jsou pro současnou 

situaci možná poněkud ambiciózní, nicméně by se mohly uplatnit či modifikovat v budoucnu 

po přechodu na výrobní model s konkrétnější strukturou vlastnictví podnikových strojů. 
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Následně by bylo zajímavé poznatky v této práci rozvinout ještě prostřednictvím kooperace 

s oddělením lidských zdrojů na bázi dotazníků, či na bázi využití nástrojů BSC (Balanced 

Scorecard) pro zaměstnaneckou oblast. Práce by tak poskytla komplexnější obraz toho, jak 

jsou podnikové KPI a jejich následné hodnocení vnímány zaměstnanci, a zda vždy vědí, kde 

leží podnikové priority a co je od nich vlastně očekáváno. Další variantou rozšíření poznatků 

této práce by mohlo být i  porovnání systémů hodnocení napříč afilacemi PMI.  
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Další zdroje – interní zdroje společnosti  

[1] Interní dokument „370a Stanovení hmotnosti cigarety – nejistoty“ 

[2] Interní dokument „370b Stanovení obvodu cigarety  -  nejistoty“ 

[3] Interní dokument „370c Stanovení RTD cigarety – nejistoty“ 

[4] Interní dokument „370d Stanovení ventilace cigarety – nejistoty“ 

[5] Interní dokument „ePI, Consumer & Customer complaints- Conventional- Under 

checking by Affiliates“ 

[6] Interní dokument “Factory Strategy Management Review“ 

[7] Interní dokument „Hodnocení  elektroniků” 

[8] Interní dokument „Hodnocení mechaniků“ 

[9] Interní dokument „Integrovaná příručka řízení“ 

[10] Interní dokument „Kolektivní smlouva PM ČR“ 

[11] Interní dokument „Kompetence elektroniků“ 

[12] Interní dokument „Kompetence preventivních mechaniků“ 

[13] Interní dokument „Matice KPI 2017 BU Maintenance“ 

[14] Interní dokument „VQI“ 

[15] Interní prezentace „BOZP Ambasadoři BU125 2017“ 

[16] Interní prezentace „Cíle 2016 + výsledky 2015 + směnová schůzka BU4“ 

[17] Interní prezentace „Motivační program na zvýšení výkonu v BU125 na duben 2017“ 

[18] Interní prezentace „SABINE informace 2017“ 

[19] Interní prezentace „Vítejte na palubě, Philip Morris ČR“ 

[20] Interní prezentace „Výjezdy BUMs_leden_2017“ 

[21] Interní směrnice „OP-01 01-02-E – Key performance Indicators“ 

[22] Interní směrnice „OPL 05 S01 – Interní Audity“ 

[23] Interní směrnice „OPL 08 S01 P02 – Návrhy na zlepšení“ 

[24] Interní směrnice „OPL 10  S01  P04  –  DIM ztráty“ 

[25] Interní směrnice “OPL 12 S01- Řízení výkonu”  
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