
POSLŮV MLÝN 19. - 20. května 2006

Tradiční setkání zaměstnanců společnosti Tarmac CZ a. s.

Program „SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC” 
pomáhá k vzájemnému pochopení.

V závěru tohoto mimořádného čísla Slova kamene naleznete i výběr 
z fotodokumentace celé akce, která se skládala z pracovní, sportovní
a společenské části.

Jednotlivé projekty a vedoucí projektových týmů.

Hodnocení - Dialog Josef Starý

Komunikace - Vztahy s veřejností Mirka Velechovská

Odměna Ing. Karel Kubový

Nábor - Školení - Rozvoj Mironka Nováková
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Ctěné kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si využít tohoto prostoru k poděkování těm, kteří se podíleli na 
příjemné přípravě a průběhu akce Poslův mlýn 2006. O ekonomické zajištění 
pečovala Ing. Jitka Knýřová, o zázemí pečovala paní Mironka Nováková 
a kolegyně z podnikového ředitelství s úžasnou podporou manželů 
Kulichových, majitelů Poslova mlýna, a celého jejich kolektivu, o program 
pracovního setkání se postaral pan Martin Vosecký a jeho kolegyně z firmy 
Catro, sportovní program zajišťovala skupina Ing. Jiří Vacek, Ing. Jana 
Čalounová, Ing. Vladimír Dědeček, Zdeněk Košek a Jitka Šobrová z firmy 
ImageLab, o večerní program a materiálové zabezpečení se postarala paní 
Jaromíra Velechovská ve spolupráci s manželi Kotkovými a panem Liborem 
Škodou z firmy Aneri, technickou podporu zajišťovali pracovníci provozoven 
Chlum a Tachov pod skvělým vedením Jaromíra Svejkovského, občas jsem 
ruku k dílu přiložil i já.

Hlavní poděkování ale patří vedení naší společnosti za to, že nám umožnilo 
uspořádat a prožít si takovou akci, sdělit si informace týkající se naší práce, 
společně si zasportovat či užít si nádherné okolí Doks, skvěle se pobavit 
a hlavně být jednou za rok skoro všichni spolu, a tak se i trochu víc vzájemně 
poznat.

Velice mne těší, že jsem se již v průběhu akce setkal s oceněním (nejen tím 
oficiálním) jejího uspořádání i průběhu. To je jistě velmi příjemné nejen pro 
mne, ale i pro celý tým, který se na zajištění akce podílel. Je to pro nás všechny 
ale i zavazující. Proto si velmi dobře uvědomuji i pár stínů, které akce měla. 
Nedokázali jsme se postarat o milovníky lógru, na baru chyběl Jim Beam 
a hlavně, utrhli jsme si kolektivní ostudu tím, že my lomaři jsme nedokázali 
zdolat dvě selátka (ale moc z nich nezbylo). Jedinou omluvou je nám skvělá 
kuchyně manželů Kulichových.

Věřím, že i dnes vzpomínáte na Poslův mlýn v dobrém a že jste v tomto 
mimořádném čísle našeho časopisu našli mnohé odpovědi na své otázky či 
náměty. Berte je, prosím, nejen jako vysvětlení, ale i jako podněty pro další 
myšlenky o zlepšování všeho, co se týká naší práce.

Na závěr si dovoluji poděkovat Vám všem za skvělou atmosféru, kterou jste 
vytvořili, za vaši aktivitu při pracovním setkání, za skvělé sportovní boje, za 
zájem o okolí Doks, za příjemný průběh večerní zábavy, za kázeň a pořádek, 
se kterým jsme v sobotu Poslův mlýn opustili. Myslím, že se tam všichni 
budeme rádi vracet.

RNDr. Libor Bednařík
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Projekt „Hodnocení - Dialog”
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Přehled připomínek k projektu a návrhů opatření:

Formální hodnocení - jen podpis (opakovaně) Apelace na poradách 
Formulář - duplicitní otázky Nezjištěno
Formulář - THP - nesrozumitelný Přepracovat pro THP mimo 

vedení firmy
Formulář - zmenšit bodový rozptyl Nedoporučuje se
Formulář pro dělníky není motivující a objektivní Jedná se o subjektivní názor
Hodnocení THP - stačí 1x ročně (opakovaně) Akceptovat
Hodnotit jen ty, které znám, jinak nemá smysl Změna směrnice
Hromadné hodnocení v šatně - Tašovice Projednání s VP
Lepší je dialog než odpovědi na otázky Projekt obsahuje obojí
Málo času - opakovaně 
(Pamětník, Chlum, ředitelství) Apelace na poradách
Nástupnictví nefunguje Tento názor nepřevládá
Nebyla diskuse - Bezděčín Projednat s VP
Nebylo hodnocení - opakovaně 
(Chraberce, Tašovice) Ověřit v PaP
Nedůvěra ve změny
Nechtějí hodnocení - Lititce
Nejsou vidět výsledky projektu
Nezajištěné školení zapsané v hodnocení Změna směrnice
Neznámkovat výsledky hodnocení Ztratilo by částečně smysl
Obava z reakce VP
Obava, že bude hodnocení zneužito proti nim
Pokud bude člověk opakovaně negativně hodnocen 
- co dál? Měl by být propuštěn
Tabulka - Sumář požadavků na rozvoj Změna směrnice
Včas informovat o tom, kdy bude hodnocení Směrnice obsahuje
Více kvalifikací - není se kam rozvíjet (opakovaně)
VP má vždy pravdu
Vysoký věkový průměr - nezájem o rozvoj(opakovaně)
Na začátku roku málo času Jindy ještě méně
Změna otázek u dělníků, předáků a mistrů Otázky byly zpracovány po projednání
Změnit otázky při opakovaných hodnoceních Otázky byly zpracovány po projednání
Zpětná vazba (opakovaně) Změna směrnice
Zpětná vazba - nic se nemění Změna směrnice
Zveřejnění výsledků hodnocení 
v rámci provozovny Jedná se o osobní pohovory 
Zveřejnit výsledky hodnocení Jedná se o osobní pohovory 

V projektovém týmu pracovali: 
J. Dušková, P. Brož, D. Kotorová, Ing. Z. Sazimová, Ing. L. Dědeček
a Ing. S. Zástěra

Josef Starý                                                                                                                         
vedoucí projektového týmu 

Hodnocení zaměstnanců

Celkem bylo při diskusích 

u jednotlivých stolů vzneseno 67 připomínek. 

11 z těchto připomínek příslušelo ostatním 

projektům, zejména školení zaměstnanců.



Projekt „Komunikace - Vztahy s veřejností”

Vážení spolupracovníci,

ráda bych Vás seznámila s poznatky získanými během diskusí u „kaváren-
ských stolků“ v Poslově Mlýně v květnu letošního roku a návrhy na řešení či 
vysvětlení k Vašim připomínkám, které byly zaznamenány.

Členové našeho týmu ve složení Zdena Kocourová, Milena Kristová, Petra 
Hachová, Ing. Hana Hampejsová, Jiří Tachecí, Ing. Ota Vrána a Mirka 
Velechovská, představili názornou prezentací vše, co bylo pro řešení 
komunikace a vztahů s veřejností za poslední rok učiněno.
Celkem bylo prezentováno 17 témat řešících uvedenou problematiku. K nim 

bylo zaznamenáno téměř 100 
Vašich pozitivních i kritických reakcí 
a dalších 32 podnětů, které přímo 
s problematikou našeho projektu 
nebo prezentovanými tématy 
nesouvisely.
Všechny připomínky byly roztříděny 
dle námětu, četnosti, důležitosti. 
Nad jejich řešením se celý tým spolu 
se zástupcem vedení Ing. Jiřím 
Vackem sešel a připravil návrhy na 
řešení a odpovědi pro Vás.

K jednotlivým tématům uvádíme nejčastější kritické připomínky:
Pravidelné porady
Připomínky: Chybí v Norisu, jsou nárazově, porady v Košťálově
Odpověď: Vedení společnosti pevně stanovilo, které porady a zápisy 

z nich budou zveřejňovány. Jedná se o porady, které
ovlivňují širší dění v celé společnosti, jako např. safety
meeting, Rada jakosti, procurement, porady oblastí, porady
EÚ, porady obchodních zástupců. 
Za pravidelné a včasné zveřejnění zápisů zodpovídá
zpracovatel zápisu. Tím bude zajištěna informovanost,
komunikace a zpětná vazba.
Četnost porad na provozovnách určuje vedoucí provozovny.
Oblast stanoví optimální systém.
Problematika porady v Košťálově bude řešena na úrovni
ředitele oblasti a vedoucí provozovny.
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Nástěnky
Připomínky: Hodně informací, jak často obměňovat, proč info ze 

zahraničí
Odpověď: Je důležité, aby vedoucí provozovny spolupracoval 

s „nástěnkářem“ a spolu s ním věnoval péči pravidelné
aktualizaci zveřejňovaných informací dle vlastního uvážení.
Informace trvalé povahy, jako např. prohlášení k ŽP 
a BOZP, Zlatá pravidla apod., lze z nástěnky vyčlenit 
a umístit samostatně (například v rámečku nebo
zalaminované).
Informace ze zahraničí jsou zveřejňovány z toho důvodu, 
že Tarmac CZ je součástí nadnárodní společnosti 
(viz Slovo kamene č. 18) a informace úzce souvisí 
s naší činností.

Slovo kamene
Připomínky: Chyby, překlepy, jména, foto, obsah, info z provozoven
Odpověď: Byla zavedena opatření vedoucí ke zlepšení stavu.

- Byl stanoven ediční plán s termíny uzávěrek pro předání
podkladů a příspěvků.
- Byl stanoven systém korektur, stylistická kontrola, konečné
odsouhlasení před zadáním do tisku.
- Za aktuální informace z provozoven zodpovídají členové
týmu pro danou oblast (Z. Kocourová, OV, M.Kristová, OJZ,
O. Vrána, OZ).
- Rozšíření obsahu o soutěže o ceny, informace 
z personálního oddělení Slovo kamene je tištěno v nákladu 
700 ks a rozesíláno všem zaměstnancům, na obecní, 
městské a krajské úřady, zákazníkům a firemním
partnerům).

Schránky
Připomínky: Nepříliš užívané, obavy z anonymity pisatelů, možnost

zneužití, umístění
Odpověď: Schránky byly zřízeny a umístěny jako další možnost pro

komunikaci, pro případ selhání či nemožnosti osobního
jednání.
Schránky jsou vybírány pravidelně vždy k 20. v měsíci
osobou zodpovědnou za příjem pošty na provozovně 
a odesílány v obálce k rukám paní Velechovské. Každý 
obdržený podnět, i anonymní (i když to se ještě nestalo), je
posuzován s maximální možnou mírou objektivity a není
třeba se obávat jakéhokoli zneužití. I zde platí pravidlo
listovního tajemství.
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Odpovědi na obdržené dotazy či podněty jsou projednávány s 
řediteli oblastí nebo vedoucími provozoven, mají-li obecný či 
širší charakter, jsou zveřejňovány na nástěnkách provozoven 
nebo prostřednictvím Slova kamene.
Za umístění schránek zodpovídá vedoucí provozovny,
pro optimální dosah všech zaměstnanců i zákazníků, je možné 
umístit schránky dvě.

Orientační tabulky
Připomínky: Velké množství tabulí, nepřehledné, jsou nakřivo, chybí

cedule pro příjezd k provozovnám
Odpověď: Tři základní orientační tabule jsou jednotně předepsané

společností.
Další tabulky vychází z předpisů a požadavků OBÚ a dalších
institucí.
Směrovky a navigace jsou naistalovány dle požadavků
vedoucích provozoven.
Za aktualizaci, údržbu a stav tabulí je zodpovědný vedoucí
provozovny nebo pověřený pracovník. Výroba tabulek je
prováděna centrálně, požadavky jsou soustřeďovány 
u paní Velechovské.
Umístění dopravního značení (směrovek k provozovnám)
závisí na povolení příslušných dopravních inspektorátů, 
okresních a krajských odborů dopravy a SÚS. Instalace byla 
provedena na maximálně možném počtu míst. 
Některé dopravní inspektoráty umístění směrovek striktně
odmítly.

Vlajky
Připomínky: Obměna vlajek, materiál a životnost, jsou špinavé, potrhané
Odpověď: Poslední obměna proběhla v březnu 2006 na základě 

požadavků vedoucích provozoven. V současné době byla
dojednána výroba vlajek z nového, pevnějšího, ale 
i dražšího materiálu a obměnu lze provést dle požadavků.
Za údržbu, péči a stav vlajky zodpovídá vedoucí provozovny
nebo jím pověřený pracovník.

Internet
Připomínky: PC na provozovnách, zajištění přístupu pro většinu 

pracovníků
Odpovědi: Bude řešeno na úrovni vedení společnosti a oddělení IT, 

na drtivé většině provozoven je Internet pro pracovní účely 
běžně dostupný.
Je třeba věnovat zvýšenou pozornost správnému používání 
a psaní e-mailových zpráv (viz  Sl. kamene č. 19).6



Spolupráce se školami a úřady
Připomínky: Exkurze pro školy zdarma
Odpověď: Pokyn GŘ č. 1/2006 pevně stanovuje pravidla pro konání

exkurzí na provozovnách Tarmac CZ. Ve stručnosti:
 - zájemce o exkurzi o ni musí písemně požádat a žádost 
adresovat na sekretariát GŘ s uvedením termínu a počtu
osob a za jakým účelem má být exkurze provedena;
-  dle vyjádření vedoucího provozovny a ředitele oblasti je
vystaveno povolení ke vstupu do provozovny podepsané
generálním ředitelem;
- jsou stanoveny podmínky, za kterých je vstup povolen,
jednou z nich je i vybavení účastníka helmou a reflexní
vestou, pouze ve výjimečných případech je možné zapůjčení,
protože každá návštěva musí být doprovázena zodpovědným
pracovníkem Tarmac CZ a přináší určité vícenáklady, je vstup
zpoplatněn; výjimku tvoří SPŠ Hořice a VŠB v Ostravě.

Horká linka
Připomínky: Nepoužívá se, nesrozumitelné
Odpověď: Tento prostředek komunikace (v případě, že by selhalo

osobní jednání) je zaveden v rámci celé skupiny 
Tarmac Group. Pro složitost fungování této linky nebylo 
jednoduché snadnou a přístupnou formou všem popsat, jak 
linka funguje a jak je možné zanechat svůj záznam. Bude-li 
někdo chtít linku využít a bude postupovat přesně podle
popisu, dovolá se, je to vyzkoušeno.

Jmenovky
Připomínky: Proč nosit jméno, radši anonymita, chybí některým

pracovníkům, magnetické tabulky odpadávají
Odpověď: Zavedení jmenovek pro expedientky a obsluhy nakladačů je 

jedním ze systémových opatření, které bylo vydáno v rámci
zlepšení služeb a vstřícnosti vůči zákazníkovi. Zákazník by 
měl vědět, kdo ho obsluhuje.
I magnetické tabulky vyžadují jistou údržbu a musí se občas
očistit a odstranit z nich prach, pak budou opět držet.
Byla provedena aktualizace, vedoucí provozoven předložili
své požadavky.

Zdravý podnik
Připomínky: Místo očkování vitamíny, výběr vitamíny, nebo očkování
Odpověď: Konzultací se Státním zdravotním ústavem, který prováděl

audit v TCZ, bylo doporučeno poskytnutí vitamínů v případě,
že zaměstnanec nebude očkován.
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Spolupráce s obcemi
Připomínky: Dny otevřených dveří na lomech, peníze od TCZ, 

ale občané to neví, jak řešit vesty pro hosty
Odpověď: Ve spolupráci s VP jsou vytvořeny 3leté plány spolupráce 

s obcemi příslušných provozoven, „dny otevřených dveří“
jsou zahrnuty do plánu akcí.
Smlouvou s obcí je stanoveno, že obec se zavazuje vhodnou
formou, tj. plakáty, vývěskami, na svých zasedáních atd.,
informovat své občany o sponzorských aktivitách TCZ. 
Obec pak zpětně informuje TCZ, jakou formou byla naše 
podpora zveřejněna.
Vydané povolení k návštěvě provozovny obsahuje
podmínku, že návštěvník musí být vybaven reflexní vestou, 
přilbou. Jen ve výjimečných případech je po domluvě možné
vesty a helmy zapůjčit, za vrácení zodpovídá ten, kdo 
návštěvu provází.

Spolupráce s deníky
Připomínky: Chybí povědomí o značce TCZ a o tom, co vlastně dělá, 

slovo kámen v názvu,TCZ nemá tradici, název nic 
neznamená,více informací o firmě

Odpověď: Při každém zveřejnění loga TCZ (v tiskovinách, 
na plakátech, reklamě) je zveřejněna i věta: 
Tarmac CZ a. s.  je jedním z největších dodavatelů drceného 
a těženého kameniva v ČR.
Tarmac má velkou tradici v Anglii. V České republice je tento
název již uznávanou značkou mezi odběrateli, a to nejen 
těmi, kteří mají zahraničního vlastníka. V češtině název 
„tarmac” znamená obalovaný makadam.
Cíleným budováním a posilováním vztahů s veřejností, a to
na poli péče o životní prostředí, bezpečnosti a zdraví, 
charity a podpory kulturních a sportovních akcí v obcích,
posilujeme povědomí o značce Tarmac CZ. Do budoucna 
uvažujeme o provedení profesionálního průzkumu, který 
upřesní, zda jsou naše snahy zaměřeny správným směrem.

Různé
Připomínka: Problémy s komunikací se zákazníky, řidiči expedice, 

nakladače
Odpověď: Bohužel se občas může stát, že naše snahy o příjemné

chování ke všem našim zákazníkům nebudou z jejich strany
opětovány. Zde lze pouze poradit: Povzneste se nad
chováním takového člověka a obrňte se trpělivostí a pozitivní
náladou.
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Připomínka: Exkurze v zahraničí, získávat zkušenosti i jinde
Odpověď: V zájmu celé společnosti je předávání zkušeností mezi 

jednotlivými úseky a středisky. Bohužel, velikou nevýhodou
je to, že musí být zajištěna výroba a prodej na provozovně, 
jejíž zaměstnanci jsou na exkurzi vysláni. 
Oblasti se budou zabývat možností uspořádání exkurzí
mezi provozovnami. Možnost uspořádání exkurze na 
některý lom našich kolegů v zahraničí bude předmětem 
dalšího jednání.

Připomínka: Nedostávám ručníky, stále problém s pracovním oděvem 
- zachytává se

Odpověď: Poskytování osobních ochranných pomůcek je pevně 
stanoveno směrnicí č. 53.02. Pro řešení problémů s kvalitou 
pracovního oděvu se obraťte na svého vedoucího 
provozovny.

Vážené kolegyně a kolegové, 
představila jsem Vám výběr těch 
nejdůležitější a nejzajímavějších 
podnětů a odpovědí k nim. Pokud 
máte pocit, že Vaše připomínka 
zapadla nebo že jste neobdrželi 
potřebnou odpověď či dostatečné 
vysvětlení, obraťte se bez váhání 
na kteréhokoli z členů našeho 
týmu „Komunikace - Vztahy s ve-
řejností“ nebo přímo na mě, rádi 
s Vámi Váš problém nebo námět 
pro zlepšení prodiskutujeme 
a pokusíme se nalézt pro něj 
řešení.

Děkuji Vám všem za zájem, který jste 
o naši problematiku projevili, 
a členům týmu za jejich přístup 
a zvládnutí prezentace. Věřím, že 
společnými silami se nám podaří 
dosáhnout toho, že Tarmac CZ bude 
nejen uznávaným těžařem, ale i tím, 
komu na vztazích s okolím opravdu 
upřímně záleží.

Mirka Velechovská
vedoucí projektového týmu
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Projekt „Odměna - motivace”

Vážené kolegyne a vážení kolegové, 
za všechny cleny projektového týmu mohu s potešením konstatovat, že Váš 
zájem o problematiku systému odmenování a motivace vubec byl na Poslove 
mlýne dne 19. kvetna 2006 obrovský. O tom svedcí i skutecnost, že jednotliví 
clenové týmu zaznamenali behem pracovního setkání celkem 140 otázek, 
námetu a pripomínek. Všechny podnety jsou velmi cenné a my Vám za ne 
dekujeme. Verte nám, že žádný z nich nebude zameten pod stul. Vašimi 
námety jsme se seriózne a peclive zabývali, abychom v co nejvetší míre 
naplnili cíl práce clenu projektového týmu „Odmena - motivace”. Tímto cílem je 
dosažení spokojenosti pracovitých a šikovných zamestnancu s odmenováním 
v takové míre, aby tito zamestnanci neodcházeli „za lepším”, ale aby posouvali 
veci kupredu u akciové spolecnosti Tarmac CZ. Uvádíme zde veškeré Vaše 
námety, i když nekteré se na první pohled odmenování vubec netýkají. 
Na vetšinu Vámi vznesených otázek na Poslove mlýne najdete odpoved práve 
v tomto speciálním císle Slova kamene. Prosazení nekterých návrhu je nad 
naše síly a vyžaduje proto spolupráci s vedením spolecnosti, i tyto námety 
otiskujeme. V prípade osobních dotazu konkrétních osob budou tyto dotazy 
zodpovezeny prímo príslušným osobám. V prípade nekterých výrobních 
i nevýrobních stredisek se dalo velmi hmatatelne vystopovat, že problematika 
odmenování a motivace je palcivejší než jinde. Pro zamestnance techto 
stredisek jsme se rozhodli zorganizovat speciální jednání prímo na pude toho 
kterého strediska - jde napríklad o šterkovnu Litice na Jihozápadní oblasti. 
O termínu schuzky budou príslušní pracovníci vcas informováni, podobne jako 
Vás budeme informovat o výsledcích jednání s vedením spolecnosti. Vážené 
kolegyne a vážení kolegové, ješte jednou dekujeme za Váš zájem o danou 
problematiku. Jsme si vedomi, že ideální systém odmenování a motivace, 
který by vyhovoval všem zamestnancum, se nám asi najít nepodarí. Presto se 
k nemu urcite chceme alespon 
priblížit. Víme, že je to nekonecný 
proces a my jako clenové týmu 
„Odmena-motivace” jsme pripraveni 
neustále naslouchat. 
V prípade nejasností ci dotazu 
kontaktujte tel. 607 194 691 nebo
e-mailovou adresu 
kubovy@tarmac.cz.

Ing. Karel Kubový 
vedoucí projektového týmu
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Projektový tým pracoval ve složení Ing. Karel Kubový, Ing. Jitka Knýřová, 
Ing. Petr Jeřábek, Ing. Jana Čalounová, Martin Kammel, Luboš Hromada, 
Zdeňka Polívková, RNDr. Libor Bednařík.
Dále následují zpracované dotazy, náměty a připomínky. Text je rozdělen do tří 
částí. V první části jsou vysvětleny otázky či připomínky, ve druhé části jsou 
náměty, které budou projednány s vedením společnosti, a ve třetí části jsou 
problémy, které budou projednány na půdě konkrétních středisek.
V každé části je tučným písmem dotaz, námět či připomínka (případně celá 
jejich skupina, tam  kde se témata opakovala či překrývala), normálním písmem 
pak následuje příslušné vysvětlení.

Vysvětlení

Tunové prémie na mobilce jsou malé
Pracovníci mobilní drtírny mají nárok na prémii za překročení zisku („20 na 20“). 
Výše PVTJ (tunová prémie) u pracovníků mobilní drtírny je minimálně na 
srovnatelné výši jako u pracovníků jiných výrobních jednotek.

20 × 20 má náročně nastavené kritérium (operativní změna plánu - tratíme 
20 × 20)
Navýšení výroby = navýšení mzdových prostředků
Výroba roste, prodej roste, operativní plán roste, ale mzdy ne!
Košťálov, Smrčí - přeplnění výroby  by mělo zasáhnout do mezd

Při zvýšení výroby oproti plánu může vedoucí provozovny podat vedení 
společnosti návrh na schválení operativního plánu, po případném schválení 
budou navýšeny PVTJ („tunové prémie“), a v tom případě o tyto PVTJ nebude 
krácena.
Operativní plán se tvoří v případě, že se významným způsobem mění konkrétní 
podmínky na dané provozovně. Ve většině případů dochází k přehodnocování 
jak nákladových, tak výnosových položek, a tím i plánu. Je logické, že se tímto 
změní i celková aktuálně plánovaná výše zisku. 

Malý odbyt ... malá výroba ... malé prémie (tunové) a 20 × 20 žádné
Nízký prodej ... snižování výroby ... snižování prémií (i 20 × 20)
20 × 20 dělníci mají velmi omezené možnosti ovlivnit navýšení výroby, 
když není zajištěn odbyt
Když se neprodává, pak není výroba, pak není tunová prémie

Určitá závislost mezd pracovníků provozoven je dána systémem odměňování, 
jehož principy se v dohledné době nebudou měnit. Je třeba však zmínit, že 
plnění zisku představuje 7 % mzdových nákladů. To znamená, že v případě kdy, 
zisk je splněn na 0 %, přichází zaměstnanci dělnických kategorií o 7 % svého 
plánovaného výdělku (v průměru). 11
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Jaká je struktura zaměstnanců D × THP

K 31. 5. 2006 bylo zaměstnáno u Tarmac CZ 183 dělníků a 107 THP. 
Na vysvětlenou by bylo vhodné dodat, že rozdělení na kategorie D a THP je 
jakýmsi přežitkem a je vlastně k ničemu.

Špatná komunikace (odměna od VP)

Rozdělení PVPv a PVPz (prostředky dané vedoucímu k dispozici) je 
v pravomoci vedoucího provozovny. Je důležité, aby vedoucí pracovníci uměli 
využít ku prospěchu pracovníků provozovny stávající systém, který jim dává 
určitou volnost k rozdělování mzdových prostředků. To ve své podstatě 
znamená, že se nesmí bát poukázat na věcné nedostatky a na druhé straně
i pochválit ty, kteří si pochvalu zaslouží. 

Investice do lepší technologie

Ročně je u Tarmac CZ investováno kolem 100 miliónů Kč do modernizace 
strojního a jiného zařízení.

Návštěva vedoucího týmu

Návštěva vedoucího týmu proběhne pro vybraná „problematická” střediska. 
V případě, že máte zájem si se členy týmu podiskutovat, prosím kontaktujte 
Ing. Kubového, rádi si s vámi domluvíme termín k setkání a věcné diskusi.

Špatná komunikace s vedoucím

Pokud nedostane zaměstnanec uspokojivou odpověď od svého vedoucího, 
má možnost se obrátit na nejblíže nadřízeného pracovníka svého vedoucího. 
Máme zde i další možnosti komunikace, a to jak přímé, tak popřípadě 
anonymní. Je na nás všech, abychom je využívali. 

Zmenšit sponzorování

Sponzorování je součástí strategie Tarmac CZ, dnes jsou např. sponzorovány 
obce, které mají možnost obdržené prostředky věnovat dle svého uvážení 
různým subjektům. Velikost prostředků na sponzorování určuje vedení 
společnosti. 
Velikost prostředků, které jsou k dispozici na sponzorování nejrůznějších 
aktivit, činí 0,3 % z našeho obratu. Prostředky věnované na sponzoring jsou 
přesně vymezeny a průběžně sledujeme jejich efektivnost. I zde můžeme 
jednoduše říci, že očekáváme, že se nám vynaložené prostředky vrátí.
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Zbytečně se utrácí za značení provozoven
Značení provozoven je nutné z bezpečnostního hlediska a jako služba pro 
zákazníky je součástí strategie Tarmac CZ.

Ocenění kvalifikace
Smrčí - zvýšení kvalifikace - není zvýšen plat

Zvýšení kvalifikace je prováděno na náklady Tarmac CZ, a přitom se jedná 
o zvýšení osobní kvalifikace konkrétního pracovníka, které je potřebné 
vzhledem k náročnosti práce. Zvýšení kvalifikace neznamená automatické 
zvýšení platu. Zvyšování platu je záležitostí dlouhodobého vývoje.
Je třeba si uvědomit, že investice do vzdělání je dlouhodobá investice a její 
návratnost nelze očekávat okamžitě po skončení kurzu či školy. Zároveň je 
nutné si uvědomit i druhou stránku věci, a to, že každý, kdo se jakýmkoliv 
způsobem dále vzdělává, zvyšuje svoji cenu na trhu práce v případě, že by 
z jakýchkoliv důvodů byl nucen hledat si nové zaměstnání.

Rozdělení složky mzdy
Rozdělení prémií
Způsob výpočtu mzdy
Nevyplacené volné prémie - co s nimi?
Svrčovec - prémie PBOZP závisí na PN?
Prémie od VP - není pravidlo, člověk řekne, žádná odezva
V. Č. rozdělení peněz dle měsíců (únor- květen, 1/3 a 2/3)

Obsaženo ve Směrnici GŘ č. 52.01 pro mzdové odměňování zaměstnanců, 
platné od 1. 1. 2005. Směrnice je k dispozici na intranetu, případné vysvětlení 
poskytne zaměstnanci jeho přímý nadřízený. V případě, že některý z vedoucích 
pracovníků se v dané problematice hůře orientuje, je vhodné, aby požádal 
o vysvětlení některého člena týmu. Pro nás všechny je důležité, aby vedoucí 
provozoven i další vedoucí pracovníci znali systém odměňování co nejlépe.

Zjednodušit mzdovou směrnici

Směrnice GŘ č. 52.01 pro mzdové odměňování zaměstnanců, platná 
od 1. 1. 2005, odráží současný systém odměňování, jehož principy se nebudou 
v dohledné době měnit. Proto nelze tuto směrnici zjednodušit.

Jak je to s průměrnou mzdou
Průměr - VP, nadřízení
Jaká byla průměrná mzda k 31. 12. 2005, případně po kategoriích

O výši průměrné mzdy je v souladu s Kolektivní smlouvou informována 
odborová organizace. V roce 2005 byl tento průměr  20 100 Kč, pro rok 2006 je 
plánováno 21 490 Kč. 13
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�J�a�k� �j�e� �t�o� �s� �p�r�é�m�i�e�m�i� �z�a� �p�r�á�c�i� �n�a� �j�i�n�é� �p�r�o�v�o�z�o�v�n��
�P�Y�i� �p�r�á�c�i� �n�a� �j�i�n�é� �p�r�o�v�o�z�o�v�n��� �m�a�j�í� �z�a�m���s�t�n�a�n�c�i� �n�á�r�o�k� �n�a� �v�a�e�c�h�n�y� �s�l�o�~�k�y� �p�r�é�m�i�í� 
�d�l�e� �S�m���r�n�i�c�e� �G�X� ��.� �5�2�.�0�1� �p�r�o� �m�z�d�o�v�é� �o�d�m���H�o�v�á�n�í� �z�a�m���s�t�n�a�n�c�o�,� �p�l�a�t�n�é� �o�d� 
�1�.� �1�.� �2�0�0�5�.� �V�e� �s�p�o�l�u�p�r�á�c�i� �s� �v�e�d�e�n�í�m� �s�p�o�l�e��n�o�s�t�i� �b�u�d�o�u� �u�p�Y�e�s�n���n�a� �p�r�a�v�i�d�l�a� �p�r�o� 
�v�y�p�l�á�c�e�n�í� �p�r�é�m�i�e� �z�a� �p�Y�e�k�r�o��e�n�í� �z�i�s�k�u� �( ��2�0� �n�a� �2�0 ��)�.

�J�e� �n�u�t�n�é�,� �a�b�y� �v� �p�Y�í�p�a�d�e�c�h�,� �~�e� �z�a�m���s�t�n�a�n�e�c� �j�e� �p�Y�e�l�o�~�e�n� �n�a� �j�i�n�o�u� �(�n�e�~� 
�k�m�e�n�o�v�o�u�)� �p�r�o�v�o�z�o�v�n�u�,� �v�e�d�o�u�c�í� �(�p�Y�í�m�ý� �n�a�d�Y�í�z�e�n�ý�)� �z�k�o�n�t�r�o�l�o�v�a�l�,� �z�d�a� 
�p�r�a�c�o�v�n�í�k� �o�b�d�r�~�e�l� �v�a�e�c�h�n�y� �s�l�o�~�k�y� �m�z�d�y� �(�t�e�d�y� �p�Y�í�p�l�a�t�k�y�,� �P�V�T�J�,� �P�V�P� 
�v� �o�d�p�o�v�í�d�a�j�í�c�í� �v�ý�a�i�)�.� �V�e�d�e�n�í� �s�p�o�l�e��n�o�s�t�i� �j�e� �o�d�p�o�v���d�n�o� �z�a� �s�p�r�á�v�n�é� �o�d�m���H�o�v�á�n�í� 
�z�a�m���s�t�n�a�n�c�o�,� �v�e�d�o�u�c�í� �p�r�a�c�o�v�n�í�c�i� �j�s�o�u� �o�d�p�o�v���d�n�i� �z�a� �s�p�r�á�v�n�é� �o�d�m���H�o�v�á�n�í� 
�p�Y�í�m�ý�c�h� �p�o�d�Y�í�z�e�n�ý�c�h�.

�J�u�b�i�l�e�a� �m�i�m�o� �p�l�á�n

�O�d�m���n�y� �z�a� �j�u�b�i�l�e�a� �j�s�o�u� �v� �s�o�u��a�s�n�é� �d�o�b��� �v�y�p�l�á�c�e�n�y� �d�l�e� �p�l�a�t�n�é� �k�o�l�e�k�t�i�v�n�í� 
�s�m�l�o�u�v�y� �z� �p�r�o�s�t�Y�e�d�k�o� �s�t�Y�e�d�i�s�k�a�,� �v�e� �k�t�e�r�é�m� �j�e� �j�u�b�i�l�a�n�t� �z�a�m���s�t�n�á�n�.� �T�e�n�t�o� �z�p�o�s�o�b� 
�v�y�p�l�á�c�e�n�í� �s�e� �v� �d�o�h�l�e�d�n�é� �d�o�b��� �n�e�b�u�d�e� �m���n�i�t�.� �V� �s�o�u��a�s�n�é� �d�o�b��� �j�s�m�e� �t�o�t�i�~� 
�n�e�s�h�l�e�d�a�l�i�,� �~�e� �b�y� �t�o� ��i�n�i�l�o� �n�a� �j�e�d�n�o�t�l�i�v�ý�c�h� �p�r�o�v�o�z�o�v�n�á�c�h� �v�ý�z�n�a�m�n���j�a�í� 
�p�r�o�b�l�é�m�y�.

�S�t�r�a�v�e�n�k�y� �v�ý�h�o�d�n�é
�}�á�d�o�s�t� �o� �v�y�p�s�á�n�í� �f�o�r�e�m� �m�i�m�o�m�z�d�o�v�é�h�o� �o�d�m���H�o�v�á�n�í
�J�a�k�é� �j�s�o�u� �m�o�~�n�é� �m�i�m�o�m�z�d�o�v�é� �p�o�~�i�t�k�y

�V� �T�a�r�m�a�c� �C�Z� �e�x�i�s�t�u�j�e� �m�n�o�h�o� �r�o�z�n�ý�c�h� �d�r�u�h�o� �n�e�p�e�n���~�n�í� �a� �d�a�l�a�í� �p�e�n���~�n�í� 
�(�m�i�m�o�m�z�d�o�v�é�)� �m�o�t�i�v�a�c�e� �z�a�m���s�t�n�a�n�c�o�.� �P�a�t�Y�í� �k� �n�i�m�:

�Z�a�m���s�t�n�á�n�í� �v�e� �s�t�a�b�i�l�n�í� �a� �s�i�l�n�é� �f�i�r�m��� �(�p�r�a�v�i�d�e�l�n�á� �v�ý�p�l�a�t�a� �m�e�z�d�,� �j�i�s�t�o�t�a� 
�o�d�v�á�d���n�í� �p�o�j�i�s�t�n�é�h�o� �a� �p�o�d�o�b�n���)

�K�v�a�l�i�t�n�í� �s�p�o�l�u�p�r�á�c�e� �s� �o�d�b�o�r�o�v�o�u� �o�r�g�a�n�i�z�a�c�í

�D�a�l�a�í� �z� �m�n�o�h�a� �r�o�z�n�ý�c�h� �f�o�r�e�m� �j�s�o�u� �v�y�j�m�e�n�o�v�á�n�y� �v� �r�o�z�n�ý�c�h� ��á�s�t�e�c�h� �k�o�l�e�k�t�i�v�n�í� 
�s�m�l�o�u�v�y� �p�r�o� �r�o�k� �2�0�0�5� �-� �2�0�0�8� �u�z�a�v�Y�e�n�é� �m�e�z�i� �K�o�o�r�d�i�n�a��n�í�m� �o�d�b�o�r�o�v�ý�m� 
�o�r�g�á�n�e�m� �O�S� �S�t�a�v�b�a� ���R� �a� �s�p�o�l�e��n�o�s�t�í� �T�a�r�m�a�c� �C�Z� �a�.� �s�.� �L�i�b�e�r�e�c�.� �J�e�d�n�á� �s�e� �o�:

�V�y�t�v�á�Y�e�n�í� �u�s�p�o�k�o�j�i�v�ý�c�h� �p�r�a�c�o�v�n�í�c�h� �p�o�d�m�í�n�e�k� �p�r�o� �z�a�m���s�t�n�a�n�c�e� �(��l�á�n�e�k� 
�2�4�)

�P�r�a�v�i�d�e�l�n�é� �z�a�m���s�t�n�a�v�a�t�e�l�e�m� �h�r�a�z�e�n�é� �p�r�e�v�e�n�t�i�v�n�í� �l�é�k�a�Y�s�k�é� �p�r�o�h�l�í�d�k�y� 
�(��l�á�n�e�k� �2�6�)

�V�y�s�o�k�á� �ú�r�o�v�e�H� �p�é��e� �o� �z�d�r�a�v�í� �z�a�m���s�t�n�a�n�c�o� �(��l�á�n�e�k� �2�7�)

�P�r�o�d�l�o�u�~�e�n�í� �z�á�k�l�a�d�n�í� �v�ý�m���r�y� �d�o�v�o�l�e�n�é� �o� �1� �t�ý�d�e�n� �a� �p�Y�í�p�a�d�n��� �d�a�l�a�í� 
�p�r�o�d�l�o�u�~�e�n�í� �d�o�v�o�l�e�n�é�,� �b�y�l�a�-�l�i� ��e�r�p�á�n�a� �v� �o�b�d�o�b�í� �s� �n�i�~�a�í� �p�o�t�Y�e�b�o�u� �p�r�á�c�e� 
�(��l�á�n�e�k� �3�6�)

�P�r�a�c�o�v�n�í� �v�o�l�n�o� �n�a�d� �r�o�z�s�a�h� �s�t�a�n�o�v�e�n�ý� �Z�á�k�o�n�í�k�e�m� �p�r�á�c�e� �p�Y�i� �n���k�t�e�r�ý�c�h� 
�d�o�l�e�~�i�t�ý�c�h� �o�s�o�b�n�í�c�h� �p�Y�e�k�á�~�k�á�c�h� �v� �p�r�á�c�i� �(��l�á�n�e�k� �3�7�)
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Možnost zvýšení kvalifikace v souladu s potřebou zaměstnavatele či 
rekvalifikace z důvodů nového pracovního zařazení, či poskytnutí 
pracovního volna bez náhrady mzdy na studium či školení pro potřeby 
zaměstnance, nebrání-li tomu provozní důvody (článek 39)

Stabilizace pracovních míst, přednost interního náboru na volná pracovní 
místa, nadstandardní zabezpečení pro případ úrazu či pracovní    

       neschopnosti na zahraničních pracovních cestách (článek 42)

      Kvalitní péče o zaměstnance (článek 56), například:

Možnost stravování (příspěvek 40 Kč denně)

Umožnění lázeňské péče na doporučení lékaře

Možnost přijmout dočasné zaměstnání v jiné organizaci v období 

 přechodného nedostatku práce      

Možnost poskytnutí strojního zařízení pro osobní potřebu zaměstnance
 (za 50 % tarifní sazby s povinností zajistit si odborně způsobilou     
obsluhu)

Zajištění dopravy zaměstnanců na pracoviště z určeného shromaždiště
  (svoz tam, kde není vhodné spojení veřejnou dopravou)     

Finanční výpomoc při nezaviněném pracovním úrazu

Příspěvek na penzijní připojištění

Životní pojištění (v tomto článku je vyjmenováno osm stabilních 

 pojišťoven či fondů, které jsou doporučeny pro oba druhy pojištění)      

Sociální fond

Odměny poskytované zaměstnancům ve vztahu k pracovním výsledkům 
při pracovních či životních jubileích (dodatek 3/2006)

Vysoká úroveň péče o bezpečnost práce, ochranu zdraví a pracovního 
prostředí, včetně poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků či ochranných nápojů při nepříznivých teplotách (dodatek 
5/2006)

Příspěvek na financování vzdělávání, sociální, kulturní, zdravotnické, 
tělovýchovné či sportovní účely pro zaměstnance až 1000 Kč ročně 
(dodatek 6/2006)

Obchodní politika - vysoké ceny
Akční ceny

Ceny prodávaných výrobků kameniva se odvíjejí od skutečně dosahovaných 
nákladů a souvisejí se situací na trhu. Obchodní politika je v kompetenci vedení 
společnosti a pracovníků odbytu a je součástí strategie Tarmac CZ. 15
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OZ - provizní mzda

Obchodní zástupci mají nárok na prémii za mimořádné výkony, jsou tedy 
zainteresováni na prodaném množství. Dále jejich mzda závisí na množství 
nedobytných pohledávek. Ve spolupráci s vedením společnosti bude zvážen 
nový systém odměňování obchodních zástupců založený na tzv. provizní 
mzdě.

Výplatní páska hodiny za přesčasy nejsou vidět
Výplatní páska
Nesrozumitelná výplatní páska
Podrobnější výplatní páska
Příplatek za přesčas na výplatní pásce je pouze ten příplatek, ne základ

Výplatní lístek obsahuje detailní informace o příjmech a srážkách zaměstnance. 
Má čtyři části, uspořádané dle obrázku:

Výplatní lístek
Tarmac CZ a. s. IČ: 27096670

Základní informace

Příjmy

 

Srážky

 

Rekapitulace 

Část Základní informace obsahuje ve čtyřech sloupcích tyto informace: osobní 
číslo, jméno (včetně příjmení), období (rok/měsíc), útvar, výplatní středisko, 
základní mzdu v Kč, průměr pro náhrady v Kč, průměr pro nemocenské pojištění 
v Kč, dovolená nárok ve dnech, dovolená čerpání ve dnech a dovolená zůstatek 
ve dnech.

Část Příjmy obsahuje všechny druhy mzdy a příplatků, ze kterých plyne 
zaměstnanci v aktuálním měsíci nějaký nenulový příjem. Jednotlivé druhy 
příjmů mají uveden počet hodin nebo dní, data od do (například při náhradě za 
dovolenou, za studijní volno a podobně), sazbu (za den či hodinu) a příslušnou 
částku v Kč.

Část Srážky obsahuje výčet všech v aktuálním měsíci uplatněných srážek. 
U každé z nich je uvedena příslušná částka v korunách.

Část Rekapitulace obsahuje v prvních dvou řádcích v šesti sloupcích následující 
informace: hrubá mzda, hrubý příjem, základ daně, daň, základ sociálního 
pojištění, základ zdravotního pojištění, sociální pojistné, zdravotní pojistné, 
daňový odpočet, daňové zvýhodnění, měsíční záloha (protože je běžně 
nevyplácíme, bývá zde nula) a čistý příjem. Na posledním (třetím) řádku je 
uveden souhrn pro všechny pracovní poměry: základ daně celkem a daň celkem 
(protože měsíční záloha na daň se vypočítává ze souhrnu všech příjmů 
zaměstnance, nikoli z každého příjmu zvlášť) a částka k výplatě (zde bývá 
obvykle také nula, protože nám jsou naše mzdy zasílány na naše osobní 
bankovní účty). Všechny hodnoty v této části uvedené jsou v Kč.

Několikrát jsme se setkali s připomínkou, že na pásce je jen příplatek za 
přesčas, nikoli základní mzda za přesčas. K tomu je třeba podat vysvětlení.
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Celková odpracovaná doba v měsíci včetně všech případných přesčasů je 
uváděna v příjmové kolonce Měsíční mzda (110). Samotný příplatek je pak 
uváděn zvlášť podle svého charakteru.
Prosím, kontrolujte si svoji mzdu. Jednotlivé položky Vám jistě vysvětlí Váš 
přímý nadřízený. Všichni bychom měli z práce odcházet s vědomím, že naše 
mzda je spravedlivá, to znamená, že byla vypočtena správně. 

Horní Řasnice - výplatní pásky doručovány pozdě
Jaká jsou pravidla pro distribuci výplatních pásek
Výplatní lístky na provozovnách - tisk × zveřejnění

Způsob předání výplatní pásky zaměstnanci je přesně specifikován v metodice 
Výplatní lístky, vytvořené 10. ledna 2006, která je dostupná všem vedoucím 
a účetním provozoven. Metodika vychází z platnosti zákona na ochranu 
osobních údajů, pracovního řádu Tarmac CZ a pracovních smluv vedoucích 
a účetních provozoven. Není jistě nutné znovu popisovat, co se v ní píše. Proto 
zde jen následují dva výtahy příslušných pasáží:

„Účetní provozovny v rozmezí 9.- 12. kalendářního dne v měsíci (ne dříve, ne 
později) vytiskne jedno pare výplatních lístků, pokud potřebuje k založení další 
pare, vytiskne ho a bezpečně založí. Pare určené k distribuci výplatních lístků 
bezpečně uzamkne. Ve vhodnou dobu (nejpozději v den výplatního termínu) 
provede distribuci výplatních lístků jednotlivým zaměstnancům.

„Všechny účetní si musí být vědomy toho, že výplatní lístky obsahují informace, 
které jsou předmětem ochrany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sbírky, o ochraně 
osobních údajů. Proto musí s výtisky výplatních lístků zacházet v duchu tohoto 
zákona. Nikdo, s výjimkou pověřených pracovníků (jsou jimi vedoucí 
provozovny a účetní) a zaměstnance, jemuž je konkrétní list určen, nesmí do 
těchto výtisků nahlížet. Nesmí být vytvořena situace, kdy by došlo k možnosti 
takového nahlédnutí. Účetní bezprostředně po vytištění výplatní lístky bezpečně 
uzavře a rozdá je zaměstnancům (z ruky do ruky, nikoli přes prostředníka) při 
vhodné příležitosti, nejlépe před odchodem ze zaměstnání. Vedoucí provozovny 
vytvoří podmínky a zajistí dohled nad dodržováním zásad plynoucích 
z uvedeného zákona.“

Z uvedeného plyne, že výplatní lístek může zaměstnanci předat jen účetní nebo 
vedoucí provozovny, a to jedině diskrétním způsobem. Lístek má být předán 
nejpozději v den výplatního termínu. Tím je dvanáctý kalendářní den v měsíci. 
Pokud účetní nebo vedoucí nemůže do tohoto dne lístek předat a zaměstnanec 
není nemocen či na dovolené, měl by vedoucí či účetní projednat se 
zaměstnancem termín předání výplatního lístku.

Bonusy za bezúrazovost dávat měsíčně
Bonusy za beznemocnost dávat měsíčně 17
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Bezúrazovost vyplácet každý měsíc
Beznemocnost platit každý měsíc
Beznemocnost vyplácet každý měsíc
PVTJ - pololetní forma?

V současné době je PBOZP (bezúraz) vyplácena čtvrtletně a POS 
(beznemocnost) pololetně. Tento systém vyplácení PBOZP a POS se nebude 
v dohledné době měnit. 

Hlídat přesčasy, aby nebraly volné peníze

Při změně počtu přesčasových hodin oproti původnímu předpokladu může 
vedoucí provozovny požádat vedení společnosti o přepočet jednotlivých 
složek mzdy, po případném schválení pak nebude krácena PVTJ (tunová 
prémie) a PVP (prostředky dané vedoucímu k dispozici)  tedy „volné peníze” 
nebudou kráceny o „přesčasové” peníze. Samozřejmě že to je možné za 
výjimečných situací, například při zvýšení odbytu či podobně. Takto nelze 
postupovat, jsou-li přesčasy způsobeny neefektivností řízení.

THP neplacené přesčasy
Odměna přesčasu
Účetní by měla dostávat zaplacené přesčasy

V současné době mzda THP zohledňuje případnou práci přesčas. Tento 
princip odměňování THP se v dohledné době nebude měnit. 
V obou předchozích bodech platí, že jsme nuceni hledat cesty k efektivní práci, 
a to jak na provozovnách, tak i v administrativě. Uvítáme proto všechny 
podnětné připomínky, které pomohou komukoliv zkvalitnit a zefektivnit jeho 
práci.

Proč pro THP neexistují cílové prémie (ukazatele), kdo a proč by takové 
prémie měl mít
THP na oblastech nemají podíl na prémiích, přitom výrobu musí zajistit
Motivace THP - podíl na zisku + cílové prémie
THP- není motivace, při různých výkonech stejný plat
THP- motivační složka
THP chybí motivační složka
THP není motivace, ohodnocení za mimořádné úkoly
Odměna a motivace i pro úsek EN
Navýšení inflace techniků rovnoměrně (motivační složky)

Cílové prémie jsou vypsány u pracovníků, u kterých převládá řídící 
a organizační činnost, naopak nejsou vypsány u těch pozic, kde se jedná spíše 
o rutinní práci, byť prováděnou vysoce kvalifikovanými odborníky a vyžadující 
i jistou míru samostatnosti.18



Kumulovaná funkce účetní a expedice by měla dostávat přesčasy 
(například expeduje v sobotu)

Jestliže se jedná o dlouhodobější činnosti (nejde o běžné zastoupení v době 
nemoci či návštěvy lékaře), lze uzavřít hlavní pracovní poměr pro funkci účetní 
a pro práci mimo pracovní dobu například na expedici uzavřít Dohodu 
o pracovní činnosti.

Svrčovec - expedientka nedostala zaplacené přesčasové hodiny
(vedoucí nařídil vybrat si náhradní volno)

Rozhodnutí, zda za práci přesčas bude pracovníkem vybráno náhradní volno, 
nebo jestli budou pracovníkovi přesčasové hodiny proplaceny, je plně 
v kompetenci vedoucího příslušného pracovníka a řídí se maximální snahou 
o efektivitu výroby.

Vysoké tunové prémie u mistrů (zejména u malých provozoven)

Vyplácení PVTJ (tunová prémie) se řídí Směrnicí GŘ č. 52.01 pro mzdové 
odměňování, platnou od 1. 1. 2005. Výše PVTJ závisí na skutečně dosažené 
výrobě výrobků a dále na zaručené mzdě a počtu odpracovaných hodin 
pracovníka, jemuž je PVTJ vyplacena.

60 % tunové: 40 % ze zisku
60 % tunové, 40 % (ze zisku 60 %, volná 40 %)
Košťálov, Smrčí tunové - není spravedlivé, nerozlišuje dobré záměry 
od špatných

Dnes je poměr PVTJ (tunová prémie) a PVP (prostředky dané vedoucímu 
k dispozici) 60 : 40. V dohledné době se tento poměr nebude měnit.

Pamětník- tunové prémie špatně (2005 1 Kč, 2006 0,35 Kč)
Pamětník- nižší sazba za tunové prémie
Pamětník- celkově nižší sazba

Zaměstnancům pískovny Pamětník bude vysvětleno vedoucím provozovny.

Mistr H. Tašovice nebere tunové prémie
Bude vysvětleno osobně mistrovi štěrkovny Horní Tašovice.

Jaké jsou finančně hodnocené soutěže
Target 4 % málo

Pravidla soutěže Target jsou uveřejněny na intranetu, případné vysvětlení 
podá příslušný vedoucí pracovník. 19
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Tarify
Tarify zvedat meziročně víc
Větší základní tarif (na úkor bonusů a prémií 
tunových a VP)
Zaručit minimální růst tarifů (například 3 %)
Zvýšit tarif, snížit odměny
Zvednout tarify
Nízké základní tarify
Malá zaručená mzda

Meziročně jsou tarify na příslušných střediscích 
zvyšovány, konkrétní změna tarifu u jednotlivých 
pracovníků je plně v kompetenci vedoucího 
příslušného střediska. Vedení společnosti se 
snaží najít ideální poměr mezi velikostí tarifu 
a velikostí ostatních složek mzdy. Je důležité 
si uvědomit, že zvýšení tarifu snižuje pobídkovou složku mzdy.

Návrh - údržba za průměrnou mzdu (jde především o zimní měsíce)
Odstávky - nejsou prémie

Od 1. 1. 2005 zavedena PVPv (prostředky dané vedoucímu k dispozici 
nezávislé na zisku). Jde o část prostředků, které mohou být vyplaceny na 
základě rozhodnutí vedoucího provozovny nezávisle na plnění zisku, zejména 
v zimním období a v době odstávek výroby způsobených nedostatečným 
odbytem.

Kontrola provozu - problém málo lidí a pak unikají malé problémy 
a vznikají z nich velké

Vedení společnosti se snaží zefektivňovat výrobu, takže investuje do 
modernizace, což někdy přináší i omezování počtu pracovních míst. Problémy 
by nám unikat neměly, je třeba na ně poukázat a informovat příslušného 
vedoucího. Všichni jsme závislí na ziskovosti firmy a měli bychom se o ni denně 
snažit.

Údržba bere čas na výrobu (plán na údržbu je malý)
Košťálov- není čas na pravidelnou údržbu = snižování nákladů?
Špatná ovlivnitelnost nákladů provozovny (mimořádná oprava, …)

Provádění údržby a oprav (je možný např. systém dodavatelských činností) je 
plně v pravomoci vedoucího provozovny a pracovníků oblasti. Je řízeno snahou 
o maximální efektivitu výroby. Poruchovost strojního zařízení je ovlivněna 
přístupem každého jednotlivého pracovníka, kontrolní činnost chodu linky apod.
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Neovlivnitelné vlivy (počasí) způsobí ztrátu ve výrobě, která se už
nedožene
Posoudit zimní provoz třídiče

Při plánování činností na provozovně je počítáno se sníženým odbytem 
v zimních měsících, přesné počasí však samozřejmě naplánovat nelze. 
Posouzení efektivity výroby v zimních měsících je plně v kompetenci vedoucího 
provozovny a pracovníků oblasti.

Nárazová práce - sezónní prodej
Vyplývá ze samotného charakteru podnikání ve stavebnictví, jehož jsou činnosti 
na štěrkovnách a pískovnách součástí. Bohužel nárazovost či sezónnost se 
nevyhýbá žádné profesi. Setkají se s ní obchodníci, dělníci i účetní.

Jak probíhá zvyšování mezd
Málo peněz
Chraberce 2006 je horší než 2005
Malá mzda s ohledem na ostatní zaměstnavatele
Navýšení mzdy nad inflaci
Zvedání platů - daleko větší
Malá mzda
Výše mzdy neodpovídá vykonávané práci
Dělnické mzdy obecně malé
Mzda je malá - expedientka
Zajistit nárůst mezd
Inflace - rovnoměrně rozdělit pro všechny
Mzdy by měly být vyšší s ohledem na náročnost
Musí vedoucí přidat na mzdě?

Meziročně jsou mzdy na příslušných 
střediscích pravidelně zvyšovány zhruba 
o 5 %, mezi prioritní zájmy vedení 
společnosti patří nepochybně i zvyšování 
mezd. Je nutné si uvědomit, že mzdy jsou 
v hospodaření náklad, podobně jako třeba 
spotřeba nafty nebo elektrické energie. Proto 
mzdy není možné navyšovat bezhlavě 
a nesystematicky. Jak je patrné z obrázku, dá 
se zjednodušeně říci, že při zvýšení mezd se musí snížit jiné náklady nebo 
prodat výrobky za více peněz. Obě možnosti jsou velmi obtížné. Je také 
pravdou, že každý pracovník má ve své moci „pracovat lépe” na svém pracovišti 
a mít tak naději na větší mzdu a nebo má šanci se dostat na vyšší a zároveň lépe 
placenou pozici, pro což existuje u Tarmac CZ řada příkladů.
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Co se chystají projednat členové projektového týmu s vedením 
společnosti

Nepoměr mezi 20 × 20 a prémiemi VP (TPO) (náročné ukazatele pro 
prémie,  některé jsou neovlivnitelné, například zisk firmy)
Změnit některé faktory ročních prémií VP?

Jak je to s prémiemi za práci na jiné provozovně
Při práci na jiné provozovně mají zaměstnanci nárok na všechny složky prémií 
dle Směrnice GŘ č. 52.01 pro mzdové odměňování zaměstnanců, platné
od 1. 1. 2005. Ve spolupráci s vedením společnosti budou upřesněna pravidla 
pro vyplácení prémie za překročení zisku („20 na 20“).

Nepeněžní motivace je malá sleva - na materiál (malý objem)
Dávat slevu na nákup kameniva zaměstnancům Tarmac CZ?

Vlastní výběr fondu - zkrátit 3 roky
Zkrátit podmínku pro příspěvek na penzijní připojištění (dnes platí minimální 
doba zaměstnání 3 roky u podniku)?

Navíc penzijní připojištění
Rozšířit seznam fondů, u kterých je možné sjednat penzijní připojištění?

OZ - provizní mzda
Obchodní zástupci mají nárok na prémii za mimořádné výkony, jsou tedy 
zainteresováni na prodaném množství. Dále jejich mzda závisí na množství 
nedobytných pohledávek. 
Ve spolupráci s vedením společnosti bude zvážen nový systém odměňování 
obchodních zástupců, založený na tzv. provizní mzdě.

THP- proč nemají POS, proč nemají bezúraz
Účetní nemají nárok na bezúrazovost
THP prémie beznemocnost
Litice, Svrčovec - beznemocnost mistrů, proč není
THP a mistři nemají nárok na beznemocnost
Tyto prémie (asi beznemocnost a bezúrazovost) jsou dobré
THP- proč nemají POS, proč nemají bezúraz
Proč není pro THP alespoň POS
Tyto prémie (beznemocnost a bezúrazovost) jsou dobré
Zavést pro THP nárok na PBOZP (bezúrazovost) a POS (beznemocnost), 
případně kteří THP, případně jakou částku?

Postih pracovníků- mzda
Při porušení pracovní kázně snížení prémie VTJ
Větší volné PVP22



Najít způsob krácení mzdy za porušení pracovní kázně (dnes možnost krácení 
PBOZP za bezúrazovosti) a neplnění pracovních povinností PVP (prostředky 
dané vedoucímu k dispozici) zcela nezávislé na zisku?

Prašnost (snižovat) příplatek
Jde o jeden z problémů, kterým se vedení společnosti dlouhodobě zabývá. 
Snižování prašnosti patří do oblasti péče o životní prostředí a jako takové je 
v ohnisku zájmů naší společnosti. Víme ale, že ne všude lze v současných 
podmínkách prašnost potlačit na minimální míru. V těch případech může být 
„ve hře“ příplatek za práci ve zdraví škodlivém prostředí.
Příplatek za zdraví škodlivé 
prostředí bude možné vyplácet v 
případě, že pracoviště bude 
zařazeno do třídy 3 a vyšší.

Výroba nestandardů - tunová
prémie
Tunové prémie závislé na
celkové výrobě (ne jen na
výrobcích)
Změnit vyplácení PVTJ (tunová 
prémie) z dnešního systému 
závislosti na výrobě výrobků na 
systém závislosti na celkové 
výrobě, která projde přes primární drtič?

Co se chystají projednat členové projektového týmu na samostatných 
jednáních a kde bude jednání probíhat?
Jak je to se mzdami v KŘJ
Bude vysvětleno na schůzce se zaměstnanci střediska KŘJ.

V sobotu Litice nesmí napsat hodiny a dělají jen za příplatek
Litice - chybí informace o výrobě
Litice - zaměstnanci neznají tvorbu mezd
Litice - mzda stejná výroba nevýroba
Litice - přesčas v sobotu, příplatek je, základ ne
Litice - zvedá se odbyt a výroba, peníze klesají
Litice - snížení mezd
Bude vysvětleno na schůzce se zaměstnanci na provozovně Litice

Horní Tašovice mzdy?
Horní Tašovice - pracují za základy
Tašovice - mzdy jsou horší než loni (kontrola)
Bude vysvětleno na schůzce se zaměstnanci na provozovně Horní Tašovice.
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Projekt „Nábor - Školení - Rozvoj, byl prezentován projektovým týmem ve 
složení Ing. Jiří Maroušek, Mironka Nováková, Jiří Barcal, Josef Bartůněk, 
Ing. Karel Pulec, Ing. Ivan Hranička, Jaromír Svejkovský, Mgr. Miroslav 
Šedivý.

Při vzájemném rozhovoru se zaměstnanci byly zaznamenány podněty, 
kterými se budeme zabývat a řešit,  jako například:

v oblasti náboru    -   bude vydána nová brožura pro nastupující 
zaměstnance

   - v rámci adaptace bude začleněno u vybraných 
profesí do průběhu adaptačního procesu tzv. kolečko 
na jiných provozovnách, oblastech

v oblasti školení    -   termíny školení pro zaměstnance provozoven budou 
plánovány na měsíce  leden - březen

   - personalistka vyhodnotí požadavky na školení vzešlé 
z hodnotících  pohovorů a předá informaci vedoucím 
provozoven (žadateli)

V průběhu prezentací byl kladně hodnocen přínos fungování patrona v rámci 
adaptačního procesu nových zaměstnanců.

Mironka Nováková
vedoucí projektového týmu

Projekt „Nábor - Školení - Rozvoj”
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Fotodokumentace z průběhu akce.



26



27

SLOVO KAMENE 
mimořádné vydání

SLOVO KAMENE 



28


