Právní úprava odměňování zaměstnanců v České republice

Abstrakt
Tato rigorózní práce se zabývá tématem právní úpravy odměňování zaměstnanců
v České republice. Legislativní rámec odměňování tvoří zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších
předpisů a zejména jejich prováděcí předpisy. Ve všech vztazích závislé práce hraje
odměňování nezaměnitelnou roli velkého významu, jejíchž cílem je popsat a analyzovat právní
instituty týkající se odměňování zaměstnanců v obecné právní rovině.
Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola věnuje pozornost vymezení
základních pojmů v oblasti odměňování, jakými jsou mzda, plat a odměna za práci na základě
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a rozlišení mezi nimi. Ve druhé kapitole
je obsažen přehled a analýza pramenů práva, od mezinárodního rámce, přes unijní,
až po vnitrostátní. Společnými motivy, které se prolínají celým tímto tématem, jsou obecná
a společná

ustanovení,

kam

lze

zařadit

funkce

mzdy

a

principy

odměňování

(zákaz diskriminace, princip spravedlivé odměny a rovnosti, smluvní princip a ochrana mzdy).
V návaznosti na mzdové formy, katalog prací a platový tarif, se tato práce zaměří i na naturální
mzdu a průměrný výdělek. Stěžejní kapitolou této práce je kapitola čtvrtá, kde je podrobně
rozebrán legislativní rámec odměňování mzdou, platem a odměnou z dohod. Tato kapitola
obsahuje i rozbor dalších souvisejících pojmů, jakými jsou zařazování zaměstnanců
do platových tříd, určení platové tarifu, systematika příplatků v podnikatelské a rozpočtové
sféře, odměna za pracovní pohotovost, odměny a cílové odměny a konečně i splatnost a výplata
mzdy a platu. Zahrnuto je i pojednání o odměňování jiné než sjednané práce. Komparativní
metodou je pak pojata kapitola pátá, která analyzuje odměňování zaměstnanců státní služby,
od základních východisek a platového tarifu, přes příplatky k platu ve státní službě, až opět
po odměny, služební pohotovost a průměrný výdělek. Problémům v praxi je věnována
závěrečná kapitola, která se zabývá podrobnějším zkoumáním aktuálních trendů v oblasti
odměňování a jejich úskalími a vyslovuje dílčí návrhy de lege ferenda.
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