Zpravodaj Klubu personalistů ČR, z. s. říjen/2017

NEJBLIŽŠÍ AKCE:
11. 10. od 9.00 do 15.30 Konference TRH PRÁCE aneb VÁLKA O ZAMĚSTNANCE
s náměstkem pro zaměstnanost MPSV JUDr. Jiřím Vaňáskem a specialistou náboru Milanem
Novákem ze společnosti GoodCall.
Místo konání: budova Kooperativy a ČPP, konferenční sál, Pobřežní 21, Praha 8.
Přihlášky na www.klubpersonalistu.cz nebo na info@klubpersonalistu.cz, 773 885 384
2. 11. od 13.00 do 16.00 Seminář GDPR – jak být připraven na novelu o ochraně osobních
údajů s Mgr. Petrem Jenčkem, analytikem a konzultantem ze společnosti Blahovec.cz
specializující se na informační systémy pro agentury práce a personální agentury a Janou
Strnadovou, interim HR manažerkou, mentorkou a konzultantkou (www.drive4hr.cz).
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HR AKTUALITY

Lidé v evidenci Úřadu práci si již na dohodu o provedení práce
přivydělat nemohou
Před novelou zákona o zaměstnanosti platilo, že občané v evidenci na úřadu práce si mohli měsíčně
přivydělat polovinu minimální mzdy, ať už v pracovním poměru nebo na některou z pracovních
dohod. Na dohodu o provedení práce si již však přivydělat nelze. Jaké další změny přinesla daňová
novela zákona o zaměstnanosti?
Účinnost daňové novely nastala 29. července. Jednou
z legislativních změn je omezení práce během evidence na
úřadu práce, tedy takzvaný výkon nekolidujícího zaměstnání.
Lidé vedení v evidenci na úřadu práce si mohou nyní vydělat
stále maximálně polovinu minimální mzdy, ale musejí již
pracovat pouze na pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní
činnosti. V letošním roce si mohou uchazeči o zaměstnání
vedení na úřadu práce vydělat maximálně 5 500 Kč měsíčně,
v roce 2018 to bude z důvodu zvýšení minimální mzdy již
6 100 Kč. Ode dne nabytí účinnosti zákona poběží tříměsíční přechodné období, ve kterém bude
práce na dohodu o provedení práce tolerována všem, kteří dohodu podepsali ještě před 29.
červencem.

Čistý výdělek je nižší
Z dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění zaměstnanec ani
zaměstnavatel, nepřesáhne-li měsíční odměna 10 000 Kč. Většina občanů vedených v evidenci na
úřadu práce si tedy přivydělávala na dohodu o provedení práce, přičemž jim nebylo z hrubé odměny
odvedeno sociální a zdravotní pojištění. Z hrubé mzdy na pracovní smlouvu se sociální a zdravotní
pojištění platí vždy, z hrubé odměny z dohody o pracovní činnosti pak tehdy, je-li měsíční odměna
2 500 Kč a více. Protože si nyní mohou uchazeči o zaměstnání přivydělat pouze na pracovní smlouvu
nebo dohodu o pracovní činnosti, je při stejné hrubé mzdě nebo odměně jejich čistý příjem nižší.
Mzdové náklady zaměstnavatele jsou poté vyšší o 34 %.

Podporu a příjem z nekolidujícího zaměstnání nelze pobírat současně
Během výkonu nekolidujícího zaměstnání nelze pobírat podporu v nezaměstnanosti. V praxi si tedy
touto formou přivydělávají zejména uchazeči o zaměstnání, kteří již na podporu nemají nárok
z důvodu uplynutí podpůrčí doby. Délka nároku na podporu v nezaměstnanosti se liší dle věku,
občané mladší 50 let ji mohou pobírat 5 měsíců, ve věku 50 až 55 let po dobu 8 měsíců a lidé starší 55
let až 11 měsíců. I krátkodobá práce formou nekolidujícího zaměstnání může být přínosná, neboť se
může stát odrazovým můstkem pro získání práce na standardní pracovní poměr na plný úvazek.
Úřadu práce je nutné výkon nekolidujícího zaměstnání oznámit nejpozději v den nástupu do
zaměstnání.
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Lepší podmínky u agenturního zaměstnání
Novela zákona o zaměstnanosti zpřísňuje podmínky pro pracovní agentury, které jsou v konečném
důsledku výhodné zejména pro agenturní zaměstnance a zodpovědné, legislativu dodržující agentury.
Na trhu působí desítky agentur, jež musely nově složit kauci ve výši 500 tisíc Kč, což má pomoci
zlepšit postavení kvalitních agentur na trhu a snížit počet těch neseriózních. Agenturní zaměstnávání
je pro ekonomiku přínosné a někteří zaměstnavatelé si neumějí během objemových výkyvů zakázek
během roku chod firmy bez agenturních zaměstnanců představit. Agenturní zaměstnanci by přitom
dle legislativní novely neměli mít horší pracovní a mzdové podmínky než stálí zaměstnanci. Při volbě
agenturního zaměstnávání lze během relativně krátké doby vyzkoušet více podobných pracovních
pozic ve více firmách a tyto pracovní zkušenosti následně zúročit nejen při výběru zaměstnavatele
pro dlouhodobý pracovní vztah, ale mohou být i důležitým faktorem osobního růstu.
Zdroj: moneymag.cz. Článek byl upraven.

Pracovat mimo kancelář může téměř polovina Čechů
Podíl lidí, kteří musí být kvůli své práci v kanceláři, loni klesl o třetinu na 54 %. Vedle oborů, které
tradičně využívají práci z domova, jako jsou IT, finanční služby či neziskový sektor, umožňují stále
více práci mimo kancelář například i sektory veřejný, stavebnictví, reality a obchod. Vyplývá to
z průzkumu společnosti Microsoft.
Ve veřejném sektoru pravidelně pracuje z domova 29 % respondentů, ve stavebnictví a realitách 27
% a v maloobchodu a velkoobchodu 27 respektive 32 %.
„Rok od roku přibývá lidí, kteří mohou pracovat i mimo
kancelář. Je to důsledek jak rozvoje technologií, které umožňují
flexibilitu i v pozicích, kde jsme si to dříve neuměli představit,
tak měnící se pracovní kultury. Stále více lidí má o flexibilní
pracovní styl zájem a stále více manažerů se nebojí vést lidi i na
dálku, protože chápou, že lidé mohou být výkonní, i když nesedí
u svého stolu v kanceláři. Často i výkonnější,” uvádí průzkum.
Celkem 55 % vedoucích pracovníků důvěřuje svým lidem, že
jsou efektivní i mimo kancelář, další čtvrtina aspoň částečně. Nedůvěru vyjádřilo 6 % manažerů.
V evropském měřítku je celková míra důvěry podobná, 81 % manažerů věří svým zaměstnancům, že
pracují i mimo kancelář, z toho 59 % velmi, naopak 8 % vyjádřilo nedůvěru.

Den spolupráce odkudkoli
Průzkum Microsoftu se uskutečnil v 19 evropských zemích včetně ČR, kde sebral odpovědi od 1000
respondentů. Společnost na čtvrtek 21. září již popáté vyhlásila Den spolupráce odkudkoli. Letošního
ročníku se zúčastnilo v Česku 73 firem. Vedle Microsoftu a Datasysu například O2, Innogy, LMC, IT
Mainstream technologies, AXA ČR, CBRE, Xerox nebo CPI Property Group.
Zdroj: novinky.cz. Článek byl krácen.
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Firmy neumí jednat se zájemci o práci, i když o ně mají nouzi, tvrdí
průzkum
Přestože firmy v posledních dvou letech čelí výraznému nedostatku zaměstnanců, velmi často
nezvládají adekvátně komunikovat se zájemci, kteří jim zasílají své životopisy. U lidí, kteří se již
rozhodli pro změnu zaměstnání, tak váznoucí zpětná vazba snižuje důvěru v úspěšné nalezení
odpovídající práce. Část zájemců dokonce od další snahy o změnu zcela odradí. Vyplývá to z
průzkumu společnosti LMC, která provozuje pracovní portály.
Na svůj životopis nedostane odpověď 68 % těch, kteří o
některou z volných pozic projevili zájem. Odpověď přitom
kandidáti očekávají do týdne (50 %), maximálně do dvou týdnů
(40 %). Pokud personalisté odpoví po delší době, část zájemců
to vnímá, jako by neodpověděli vůbec.


Pokud personalista na zaslaný životopis nereaguje, poškozuje
přitom pověst celé firmy. Na 93 % z ignorovaných kandidátů
vnímá firmu celkově hůře, 91 % dokonce tak, že ve firmu ztratí důvěru. A 86 % lidí svou negativní
zkušenost sdílí se známými.
Personalisté, stejně tak jako ostatní zaměstnanci firmy, jsou nedílnou součástí prezentace
společnosti. V době, kdy lze jakýkoliv dojem či zkušenost sdílet desítkám či stovkám přátel jedním
příspěvkem na sociálních sítích, má pozitivní i negativní zkušenost daleko větší dopad než dřív.

Velké komplikace
Zklamání z průběhu výběrového řízení se navíc přenáší i do dalšího chování lidí na trhu práce. Pokud
kandidáti nedostanou odpověď na svůj zaslaný životopis, v 52 % případů to snižuje chuť do dalšího
hledání práce a 16 % lidí odpovídání na další nabídky úplně vzdá.
Pozdní odpovědi velmi komplikují život 39 % kandidátů, kteří nereagují na další inzeráty, protože
čekají na odpověď na již zaslané životopisy.
Nejčastější příčinou nereagování personalistů je nedostatek času, který se
projevuje v polovině případů. Na 43% personalistů odpovídá pozdě proto,
že čeká na rozhodnutí ve firmě. Necelé třetině je trapná délka celého
procesu a v téměř stejném množství případů uvádějí zdánlivě paradoxně
personalisté jako hlavní důvod velké množství kandidátů na otevřené pozice.
Zpětná vazba se přitom zaměstnavatelům vyplácí. Firmám, o kterých je
známo, že na zaslané životopisy reagují, totiž o pětinu naroste i počet reakcí
na inzerát.
Zdroj:lidovky.cz
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SVĚTEM HR
Přibývá nabídek práce pro absolventy. Poptávka je hlavně po
administrativních pracovnících
Absolventi se mohou radovat. Počet vhodných pracovních pozic, kde mohou začít nabírat pracovní
zkušenosti, narůstá. Největší poptávka po juniorních uchazečích je aktuálně v administrativě, v právu
a v oblasti HR.
Aktuální studie Platový průzkum 2017, který zpracovala společnosti Hays Czech Republic, ukázala
zvýšený zájem tuzemských firem o absolventy. Tento trend je nejvíce viditelný v administrativě, v
oblasti práva a HR (lidských zdrojů). Z průzkumu vyplývá, že v roce 2016 firmy obsazovaly v oblasti
práva a HR zhruba o 15 procent více pozic, v oblasti administrativy se poptávka po absolventech
navýšila dokonce o 20 procent.
„Firmám napříč různými obory se v současnosti ekonomicky daří, proto roste i jejich potřeba
rozšiřovat pracovní týmy. Role a pozice, které zahrnovaly řadu dílčích aktivit, se dnes přerozdělují,
aby byly týmy schopny zvýšený tlak ustát. Právě proto vznikají nová pracovní místa,“ vysvětlila
personalistka Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica.cz, která se specializuje na nábor
technicky zaměřených pracovníků.

Firmy zoufale shánějí pracovníky. Některé nabízejí
desetitisícové náborové příspěvky
Na náborový příspěvek lákají firmy nové zaměstnance. Používají jej především tam, kde je
pracovníků největší nedostatek, tedy ve výrobě a v IT. Firmy se tak nejčastěji snaží nalákat na
pozice dělník, operátor výroby, skladník a programátor.
„Nejčastěji se náborový příspěvek vyplácí po konci zkušení doby, v menším počtu případů po půl roce
nebo po roce. Výjimečně bývá celý či zčásti vyplácen už při nástupu do pracovního poměru. Náborový
příspěvek bývá primárně vázán na pokračování pracovního poměru po zkušební době, někdy také na
docházku a spokojenost s prací zaměstnance. A týká se pouze nových zaměstnanců,“ vysvětluje
Martin Ježek, obchodní ředitel Grafton Recruitment.
Nejnižší náborové příspěvky se pohybují v jednotkách tisíc korun, u odbornějších pozic dosahují
desítek tisíc, někdy mohou dokonce překročit hranici sta tisíc.
Nejméně se náborové příspěvky rozdávají v Praze, ve Středočeském kraji a na Ostravsku, naopak
nejvíce se uplatňují na Jižní Moravě, v Královéhradeckém kraji a na Olomoucku. Z hlediska oborů
vedou výrobní a technické obory, především strojírenství, automobilový průmysl, dále pak informační
technologie a zdravotnictví.

6

Některé firmy jsou opravdu štědré
Na dělnických pozicích se náborový příspěvek pohybuje běžně mezi pěti až deseti tisíci korun, u
kvalifikovanějších profesí osciluje mezi 10 až 20 tisíci korun. U kvalifikovaných a nedostatkových
povolání, typicky v IT, bývá jeho výše běžně 20 až 40 tisíc, přičemž výjimečně mohou tyto pobídky
dosáhnout až na 100 tisíc korun.
„Rekord drží engineeringová společnost, která vloni v Brně obsazovala pozice zkušených
softwarových vývojářů a nabízela statisícové částky nejen za doporučení, tedy pokud stávající
zaměstnanci přivedou nového kolegu, ale zároveň i jako samotný náborový příspěvek, který dostali
tito noví kolegové. Jednalo se pouze o několik pozic a nabídka netrvala dlouho,“ dodává Ježek.
Náborový příspěvek se liší od odměny za doporučení kandidáta. Na náborový příspěvek má nárok
uchazeč po nástupu do firmy a splnění příslušných podmínek. Na odměnu za doporučení kandidáta
má nárok stávající zaměstnanec, jenž jej přivedl.
Zdroj: E15

Účast žen na trhu práce stagnuje. Do budoucna navíc ženy
plánují trávit více času doma
Účast žen na trhu práce stagnuje. V celosvětovém měřítku se jedná pouze o 54 % žen ve srovnání s
81 % mužů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu The Global Gender Gap Report 2016. Do budoucna
navíc ženy plánují trávit více času doma, aby se mohly starat o ostatní, a dokonce i více působit v
rámci dobrovolnictví. Podle personalistů proto budou talenty v budoucnosti směřovat do
společností, které jednají otevřeně a férově. To potvrzuje i letošní mezinárodní průzkum
společnosti ManpowerGroup.
Počet žen v seniorních a manažerských pozicích v ČR rovněž zůstává nízký. V této oblasti se dle
průzku mu The Global Gender Gap Report 2016 Česká republika umístila na 74. místě (z celkem 144
zemí). Z loňského průzkumu navíc vyplývá, že z hlediska mzdové rovnosti za stejnou vykonanou práci
se Česká republika propadla až na 110. místo. Tuzemští zaměstnavatelé proto budou stále častěji pod
drobnohledem, protože změny v organizačních strukturách si žádají vyšší míru otevřenosti a férového
jednání.
Podle personalistů budou mít v budoucnosti dostatek talentů pouze společnosti s kulturou vědomé
inkluze. Ty společnosti, které pomohou ženám dostat se do seniorních pozic, pak budou také
dosahovat nejlepších výsledků. „Flexibilita a schopnost propojit práci s domovem bude i nadále velmi
důležitá, zejména s ohledem na skutečnost, že ženy tradičně stráví denně mezi 90 minutami a
několika hodinami péčí o členy domácnosti, přičemž stárnoucí populace povede k ještě vyšší potřebě
pečovat o starší členy naší společnosti,“ uvedla Gabriela Kodenková, personalistka ze společnosti
Talentica.cz, která se zaměřuje na nábor technických pracovníků.
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To potvrzuje i nejnovější mezinárodní průzkum společnosti
ManpowerGroup mezi příslušníky generace Y. Podle něj ženy do
budoucna plánují strávit více času doma, aby se mohly starat o
ostatní, tedy o děti, starší příbuzné, partnery, a dokonce i více
působit v rámci dobrovolnictví. Talenty budou v budoucnosti
směřovat do společností, které budou zřetelně a otevřeně
jednat, ne pouze vykazovat čísla. „Vrcholoví manažeři musí
přijmout osobní odpovědnost a převzít roli tvůrců změny.
Důležité je, aby budovali důvěru a ukazovali, že formují
budoucnost, a jsou v kontaktu s lidmi, které zaměstnávají, a komunitami, v nichž působí,“ upřesnila
Kodenková.
Zdroj: MoneyMAG.cz

NĚCO STATISTIKY
Kdo si nejvíc polepšil? Nový žebříček ukazuje nejlépe i nejhůře placené práce
v Česku
Mzdy v Česku rekordně rostou. Čerstvá data ukazují, že průměr v prvním pololetí poprvé přesáhl 30
tisíc korun. Dvě třetiny zaměstnanců ale na průměrnou mzdu nedosáhnou.
O téměř čtvrtinu oproti loňskému roku stouply výdělky lidí, kteří se živí jako řídící pracovníci v oblasti
stravovacích služeb. Růst jejich mezd o 22,6 procenta je nejvyšším, který za letošní první pololetí
zaznamenal Informační systém o průměrném výdělku (ISPV).
Jedná se o nejpřesnější statistiku výdělků v České republice, protože do ní povinně přispívají přímo
vybraní zaměstnavatelé v rámci statistického šetření. Spravuje ji ministerstvo práce a sociálních věcí,
data zpracovává společnost Trexima.

Nejvyšší růst mezd oproti stejnému období loňského roku:
Podskupiny/kategorie zaměstnání

Meziroční
růst
mediánu

Medián
v
prvním
pololetí 2017

Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb

22,6 %

22 750 Kč

Řidiči autobusů v dálkové přepravě osob

17,1 %

29 311 Kč

Zdravotničtí asistenti (praktické sestry)

14,7 %

22 527 Kč

Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné 14,6 %
matematiky

50 654 Kč
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Prodavači drogistického zboží, kosmetiky

14,3 %

18 400 Kč

Primáři v oblasti zdravotnictví

14,2 %

98 714 Kč

Ruční baliči, plniči a etiketovači

13,3 %

19 686 Kč

Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají

13 %

29 888 Kč

Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě

12,9 %

26 005 Kč

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

12,4 %

14 807 Kč

Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě 11,9 %
chemického inženýrství)

33 243 Kč

Vrátní

11,8 %

13 446 Kč

Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví

11,8 %

56 971 Kč

Řídící pracovníci cestovních kanceláří, nemovitostí, 11,8 %
opravárenských, osobních a jiných služeb

30 196 Kč

Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v 11,8 %
příbuzných oblastech

60 445 Kč

Sestry pro intenzivní
neonatologie)

a 11,6 %

34 461 Kč

11,5 %

30 120 Kč

péči

(včetně

pediatrie

Odborní pracovníci organizace a řízení

Jde o hrubé mzdy (tedy před zdaněním a povinnými odvody) včetně odměn, příplatků a náhrad. Do údajů o
mzdách se počítají výdělky zejména v podnikatelské sféře, zatímco platy ve veřejné sféře (stát, samospráva,
příspěvkové organizace, školství) byly zpracovány v samostatné statistice.

Nejvyšší růst mezd za pět let (oproti prvnímu pololetí 2012):
Podskupiny/kategorie zaměstnání

Růst
Medián
mediánu prvním
pololetí
2017

v

Nejvyšší představitelé velkých společností a 58,5 %
institucí

146 951 Kč

Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu 49,1 %

64 767 Kč

Montážní dělníci výrobků z kombinovaných 48,7 %
materiálů

24 973 Kč

Keramici a pracovníci v příbuzných oborech

42,6 %

28 061 Kč

Řidiči autobusů v dálkové přepravě osob

41 %

29 311 Kč
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Odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, 41 %
ortotiky a protetiky

27 471 Kč

Správci objektů

40,4 %

22 072 Kč

Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů

40 %

22 444 Kč

Pomocní dělníci ve výrobě

38 %

18 674 Kč

Řídící pracovníci v oblasti obchodu

38 %

60 630 Kč

Vývojáři softwaru

37,5 %

51 154 Kč

Nejméně si i nadále vydělají číšníci a servírky - i přes meziroční růst mediánu o 7,5 % na 12 428 korun měsíčně,
k němuž výrazně přispělo zvýšení minimální mzdy nařízené státem. Ve skutečnosti je ale v tomto oboru typické,
že skutečný výdělek je vyšší, než zaměstnavatelé oficiálně vykazují.

Nejhůře placené práce ve mzdové sféře - první pololetí 2017:
Podskupiny/kategorie zaměstnání

Medián

Číšníci a servírky

12 428 Kč

Vrátní

13 446 Kč

Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech

13 652 Kč

Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické 13 719 Kč
výroby) a skladů
Pomocníci v kuchyni

13 740 Kč

Pracovníci ostrahy, strážní

13 822 Kč

Pomocní kuchaři

13 845 Kč

Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních

14 071 Kč

Dělníci v oblasti výstavby budov

14 251 Kč

Uklízeči veřejných prostranství

14 600 Kč

Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech

14 632 Kč

Kuchaři (kromě šéfkuchařů)

15 097 Kč

Pracovníci pro ruční praní a žehlení

15 677 Kč

Prodavači potravinářského zboží

15 905 Kč

Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků

16 119 Kč

Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek

16 181 Kč
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Naopak nejlépe placené zaměstnání mají - pokud
zůstaneme u mediánu mezd - řídící letového provozu.
Tedy odborníci, kteří komunikují s piloty letadel a
udělují jim pokyny. Ti si v Česku během prvního pololetí
vydělali 163 012 korun hrubého měsíčně. Podle
statistik se takto živí 400 lidí.
Na druhém místě jsou nejvyšší představitelé velkých
společností a institucí. Jejich medián mezd dělá 146
951 korun, ovšem u nejlépe placené desetiny těchto lidí dosahuje na 469 003 korun měsíčně.

Nejlépe placené práce ve mzdové sféře - první pololetí 2017:
Podskupiny/kategorie zaměstnání

Medián

Řídící letového provozu

163 012 Kč

Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí

146 951 Kč

Primáři v oblasti zdravotnictví

98 714 Kč

Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb

97 073 Kč

Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb

85 216 Kč

Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé)

78 420 Kč

Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností

78 064 Kč

Obchodní náměstci (ředitelé)

77 406 Kč

Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě

76 630 Kč

Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů

73 525 Kč

Mzdy letos v Česku rekordně rostou. Medián za všechny obory v Česku v prvním pololetí dosáhl 25
151 korun hrubého. Oproti stejnému období předchozího roku vzrostl o 7,6 procenta. Výrazně více si
vydělají muži (s mediánem 27 421 korun), přestože podle vykazovaných údajů pracují jen o necelé
dvě hodiny měsíčně více než ženy (21 892 korun).
Medián mzdy ukazuje, kolik si vydělá zaměstnanec uprostřed pomyslné řady, pokud bychom všechny
pracovníky seřadili podle výdělku. To znamená, že polovina mezd je nižší a polovina je vyšší než
medián. Tento ukazatel je méně zkreslený případnými extrémně vysokými (či nízkými) hodnotami než
průměr.
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Průměrná hrubá mzda stoupla podle stejného informačního systému v prvním pololetí meziročně o
6,7 procenta a poprvé tak přesáhla 30 tisíc korun - konkrétně dosáhla na 30 317 korun. Na
průměrnou mzdu ale nedosáhnou dvě třetiny (67 procent) zaměstnanců.
Čerstvá statistika také ukazuje, že desetina zaměstnanců v podnikatelské sféře si vydělá méně než 13
367 korun hrubého měsíčně. A naopak jen desetina si za měsíc vydělá více než 48 630 korun.

Hrubá měsíční mzda podle vzdělání:
Nejvyšší
vzdělání

dokončené Medián

Základní a nedokončené

19 612 Kč

Střední bez maturity

22 205 Kč

Střední s maturitou

26 132 Kč

Vyšší
odborné
bakalářské

a 30 018 Kč

Vysokoškolské

39 098 Kč

Zdroj tabulek a grafů: ISPV, Trexima, MPSV
Zdroj článku: aktuálně.cz
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Změna perspektivy: od angažovanosti zaměstnanců k jejich prožitku
Britský specialista na rozvoj a angažovanost zaměstnanců Jason Clark vysvětluje, proč se
organizacím vyplatí vědět, jak se jejich zaměstnanci v práci cítí a jak svou firmu vnímají.
Padesát let prováděly organizace průzkumy, jak jsou jejich pracovníci v práci spokojeni. Koncem 90.
let začaly místo spokojenosti zkoumat jejich angažovanost, míru jejich zapojení do činnosti firmy,
tedy to, co se v anglickém originále nazývá employee engagement.
Toto přehodnocení původního přístupu slibovalo vedení firem lepší směrování pracovníků a jejich
přístupu k požadovaným obchodním výsledkům, což vypadá už na první pohled báječně.

Proč „employee engagement“ ne vždy funguje

Cílem této nové strategie bylo zjistit, jak jsou zaměstnanci na svoji společnost hrdí, zda si přejí v ní
zůstat, a především, zda jsou ochotni v jejím zájmu věnovat nějaké to úsilí navíc.
A jak se hnutí zaměstnanecké angažovanosti postupně vyvíjelo, stalo se zároveň něčím jako
komoditou. Této myšlenky se chytly poradenské společnosti a začaly ji firmám nabízet jako produkt.
Jedná se o jednoduchou myšlenku, kdy se angažovanost zaměstnanců jeví jako aktivita, o níž by
zaměstnavatelé měli přirozeně usilovat a schopní konzultanti jim poradit, ovšem značně omezenými
způsoby, jak na to, aby pomocí ní dosáhli zvýšení prodeje a žádoucích finančních zisků.
Přínos spolupráce firem s těmito poradenskými společnostmi byl však často spíše marginální a
krátkodobý.
Navzdory důrazu na důležitost angažovanosti pracovníků a odborné podpoře tohoto konceptu, z nějž
měli jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci společně profitovat, referovaly výroční zprávy i nadále o
množství zaměstnanců, jimž jsou růst a budoucnost firmy lhostejné a při první vhodné příležitosti
hodlají dát výpověď.
Důvodem je, že současné programy angažovanosti zaměstnanců se nesoustředí na zaměstnance,
nýbrž jsou vytvořeny, dodány a měřeny z pohledu dané organizace, nikoli z pohledu zaměstnanců. A
ti si toho jsou vědomi.
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Jiný pohled
Objevil se však nový přístup k tomu, co se vyplatí u zaměstnanců zjišťovat, a tím je jejich vnímání
života ve firmě, jejich dojem z ní. Nový přístup obrací scénář a soustředí pozornost na to, čím mohou
zaměstnanci k výnosům firmy přispět nikoli z hlediska firmy, nýbrž z jejich hlediska, z perspektivy
zaměstnanců.
Namísto zjišťování zda je či není zaměstnanec na svou firmu hrdý a proč či zda je motivován v ní
setrvat (jelikož to je to, co firma chce), je zaměstnancova zkušenost s firmou, pocit z ní, vnímaná jako
vzájemný dialog vedený ve prospěch jich obou.
Pro tento účel je třeba shromáždit informace o tom, zda zaměstnanci dostávají úkoly, které pociťují
jako výzvu a jestli jsou do činnosti firmy skutečně zapojeni na základě šesti klíčových bodů:


Co zaměstnanci slyší



Co zaměstnanci vidí



Co zaměstnanci říkají a co dělají



V co zaměstnanci věří



Co zaměstnanci chtějí



O čem zaměstnanci pochybují

Mnoho organizací se domnívá, že tyto věci zjistí z anket angažovanosti zaměstnanců, ale není tomu
tak. Podobné průzkumy jsou pouhý začátek. Abychom zjistili odpověď na oněch šest výše
jmenovaných bodů, je třeba začít shromažďovat nový typ informací, jímž jsou zkušenosti
zaměstnanců, neboli „employee experience“ neboli „EX data“ o zaměstnancích a od zaměstnanců.

Co termín EX data přesně znamená?
Většina firem má o svých zaměstnancích k dispozici tzv. operativní údaje, tj. jak dlouho jsou u ní
zaměstnáni, na jaké pozici, počet nově přijatých zaměstnanců apod. O skutečná EX data se však
nejedná. Na rozdíl od údajů získaných z průzkumů angažovanosti zaměstnanců prováděných jednou
či dvakrát do roka, EX data se neustále vyvíjejí a mění stejně, jako se vyvíjejí a mění lidé a situace.
EX data umožňují organizaci lépe porozumět komplexnějším, dynamickým článkům jako je
soudržnost týmu, kvalita vedení a kvalita náboru. Krátce řečeno, jedná se o zkušenosti a dojmy, které
zaměstnanci zažívají v práci každý den.
Vypořádat se s tímto druhem informací je pak samozřejmě výzva, avšak nikoli překážka. K dispozici je
mnoho způsobů jak je získávat, uchovávat a analyzovat.
Tou skutečnou překážkou je však začít chápat data zcela jinak než doposud.
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Proč jsou pocity a prožitky zaměstnanců důležité?
To, jak zaměstnanci prožívají dění ve firmě a jak ji vnímají, má přímý dopad na značku, produkt a
spokojenost zákazníka jakékoli firmy nebo instituce.
Pocit, že to co zaměstnanci vidí a slyší každý den, se liší
od toho, co od nich organizace vyžaduje, vede k jejich
frustraci, pracovnímu útlumu a v nejhorším případě až k
minimální produktivitě.
Pocity a dojmy zaměstnanců poskytují společnostem to,
co jim údaje o jejich angažovanosti a spokojenosti dát
nemohou a to poznání, že každý zaměstnanec má vliv
nejen na to, jak prožije každý den ve firmě on sám, ale i
jak jej prožijí ti ostatní. Z tohoto důvodu je třeba dát
zaměstnancům možnost ovlivňovat svůj život ve firmě a
tím potažmo i firmu samotnou.
Ta tak může v podstatě ihned docílit změn, jelikož skutečná a produktivní angažovanost zaměstnanců
většinou jen málokdy vznikne z pouhého popudu a přání vedení. Možností podstatně ovlivňovat
pracovní prostředí však vedení zaměstnancům automaticky nevzkazuje: jaké si to uděláš, takové to
máš, organizace tím není zproštěna odpovědnosti za to, jak se v ní lidé cítí.
EX data jí mají sloužit k tomu, aby se dozvěděla, jak ji zaměstnanci vnímají, jak docílit toho, aby se
v ní cítili dobře, byli patřičně motivováni a zapojeni, a aby včas poznala, v čem tkví případné
dosavadní překážky a neúspěchy.

Jsou pocity zaměstnanců skutečně tak důležité?
Můžete mít sebelepší zákaznickou strategii, ale pokud zaměstnanci nevnímají vaši organizaci
pozitivně, jak ji mohou zákazníkům účinně zprostředkovat? I to je další zásadní důvod, který se
skutečně nevyplatí podceňovat. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci jsou těmi nejlepšími vyslanci vaší
značky, pak v případě, že o ní nesmýšlejí pozitivně, je naprosto nezbytné zjišťovat a měnit věci právě
podle toho, co nám řeknou výsledky průzkumu oněch šesti uvedených bodů.
Z pohledu teorie Employee experience je totiž všeobecná spokojenost zaměstnanců tím zásadním
poháněčem vašeho byznysu a klíčem k jeho stálému úspěchu.

Teprve pokud se začneme na organizaci dívat
z obrácené perspektivy, tedy z pohledu svých
zaměstnanců, budeme schopni je, tuto svoji
největší „aktivu“, skutečně motivovat a docílit
jejich upřímné angažovanosti.

Zdroj: hrzone.com
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KNIŽNÍ TIPY
GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Nulíček Michal, Donát Josef, Nonnemann František, LIchnovský Bohuslav
544 s.
Walters Kluwer 2017
Kniha přináší na český trh první ucelený komentář k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecnému nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR), které kromě zvýšené ochrany osobních údajů
přináší také mimořádně vysokou míru právní nejistoty a otevírá prostor
pro celou řadu nejasností. V předkládaném komentáři jsou proto srozumitelnou a praktickou formou
vysvětleny všechny pojmy a instituty nového Nařízení.

ÚZ 1209 Ochrana osobních údajů
Kolektiv
112 s.
Sagit 2017
Nové téma edice ÚZ obsahuje soubor právních předpisů upravujících
ochranu osobních údajů, a to z pohledu současnosti i budoucnosti. V
současné době je klíčovým předpisem zákon o ochraně osobních údajů, který
však bude od května 2018 nahrazen evropským nařízením o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je známé pod zkratkou
GDPR. Kromě těchto dvou předpisů jsou v publikaci některé další předpisy nebo jejich výňatky, které
s ochranou osobních údajů souvisejí. Problematika ochrany osobních údajů byla vyčleněna z tématu
"Informace, informatika".

Robot na konci tunelu
Markéta Šichtařová, Vladimír Pikora

NF Distribuce 2017
Dost možná stojíme na prahu nové éry. Vyspělý svět se dal na cestu
multikulturalismu, genderové korektnosti, rozpadu tradičních rodin a
hodnot. Přestože procházíme obdobím historicky největšího
blahobytu, neužíváme si to, naopak. Spotřeba antidepresiv je rekordní,
některé země již vymírají a úbytek původního obyvatelstva kompenzují
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jen díky migraci. Regulace se neustále zvětšuje a svobod dramaticky ubývá.
A jako by dnešní společnost neměla dost problémů sama se sebou, přichází do toho ještě
další rána: Čtvrtá průmyslová revoluce. Šíří se strach, že rostoucí robotizace připraví lidstvo o
práci a že umělá inteligence je pro lidstvo větší hrozbou než války či epidemie…
Známí ekonomové Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora, autoři několika bestsellerů, nositelé
ceny čtenářů Magnesia Litera a popularizátoři světa peněz přichází s výbušnou zprávou o
stavu dnešního světa.
Stojí lidstvo na prahu ráje, anebo naopak pomalu degeneruje a řítí se vstříc svému konci? A
jsme odsouzeni do role pouhých diváků, anebo můžeme o svém osudu rozhodnout sami? Dá
se vůbec v okamžiku těchto dějinných změn najít něco jako svatý grál štěstí? Odpověď na
tuhle otázku vás hodně překvapí…

Nikdy není pozdě na spokojený tým. Model dvojité hvězdy
Ben Furman, Tapani Ahola
112 s.
Portál 2017

Když se Furman a Ahola v devadesátých letech 20. století rozhodli aplikovat
principy krátké terapie zaměřené na řešení v pracovní oblasti, byli v této
oblasti světovými průkopníky. Jejich snaha odvrátit pozornost od problémů
k žádoucímu stavu a cílům se však ukázala jako účinná. Postupně vypracovali velmi přehledný a
srozumitelný model „dvojité hvězdy“, který je určen pro vedoucí i podřízené, členy pracovních týmů i
různých komunit. Autoři zjistili, že největší vliv na to, jsou-li lidé v interpersonálním kontaktu v práci
spokojení, mají čtyři faktory: jestli se jim dostává uznání, jestli zakoušejí úspěch, jestli je o ně
pečováno a jestli se v práci mohou zasmát. To je jedna čtyřcípá hvězda jejich modelu. Čtyři cípy druhé
hvězdy představují náročné pracovní momenty: diskusi o problémech, dávání a přijímání kritiky, práci
s urážkami a způsoby, jak se vyrovnat s nezdary. Každý z těchto osmi faktorů je v knize jasně popsán
za pomoci mnoha tipů, příkladů a otázek. Řada týmů po celém světě si pro práci s knihou založila
studijní týmy, v nichž o jednotlivých tématech diskutuje a tím pracuje na vlastním růstu.

Ben Furman, M. D., je finský psychiatr, terapeut a firemní kouč, jeden z inovátorů v přístupu
zaměřeném na řešení. Ve Finsku často vystupuje v médiích, je mezinárodně uznávaným odborníkem.
Jeho knihy byly přeloženy do mnoha jazyků. V češtině zaujal svou publikací Nikdy není pozdě na
šťastné dětství. Psycholog a kouč Tapani Ahola je již více než třicet let Furmanův spolupracovník se
spoustou zkušeností z firemního prostředí.
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KULINÁŘSKÉ OKÉNKO MILANA BENEŠE
Konečně, po slabším letním období, kdy se vlivem
nedostatečné vláhy nevytvářelo podhoubí hub, začaly
růst všechny letní a podzimní houby prakticky na celém
našem území. Jestliže se výrazně neochladí, můžeme
podzimní houby nacházet až do konce října. Potom by
měly začít růst typické podzimní druhy, ale o nich až
příště.
Dnes jsme pro naši rubriku vybrali několik pokrmů z hub a
jako bonus jsme nakonec přidali recept na zmrzlinu, kterou si doma snadno můžeme vyrobit a kterou
můžeme překvapit zejména milovníky kávy.
A teď tedy slíbené houbové recepty:

Houbový bramborák
Porcí : 3
Doba přípravy: 35 min
Ingredience:
250 g čerstvých hub nebo 25 g sušených hub (nutno předem namočit)
500 g brambor
40 g hladké mouky
1 ks vejce
sádlo, sůl, pepř, majoránka, česnek, kysané zelí
Postup: Houby nasekáme a podusíme na sádle.
Oloupané brambory nastrouháme na jemném struhadle
a přidáme prolisovaný česnek, vejce a mouku. Ochutíme
solí, pepřem a majoránkou. Nakonec přidáme nasekané
houby a pečlivě promícháme. Pečeme na pánvi po obou
stranách.
Houbový bramborák podáváme s kysaným zelím.

Zapečené žampiony
Porcí : 2
Doba přípravy: 45 min
Ingredience:
400 g hub
1 ks cibule
zbytky vepřová pečeně (nejsou-li, možno nahradit na kostičky nakrájenou anglickou slaninou)
50 g sádla
40 g slaniny, kmín, sůl, pepř
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Postup: Očištěné houby podusíme v osolené vodě. Scedíme je,
nakrájíme na větší plátky, přidáme na sádle osmaženou cibulku.
Osolíme, okmínujeme a opepříme. V pekáčku z varného skla
rozškvaříme slaninu, urovnáme na ni připravené houby a povrch
posypeme kostičkami pokrájené vepřové pečeně. Zapečeme.
Zapečené žampiony podáváme s vařenými brambory.

Houbový guláš
Porcí : 4
Doba přípravy: 60 min
Ingredience:
1 kg houby čerstvé
2 ks cibule
4 ks česnek – stroužky
1 lžíce paprika mletá sladká
1 lžíce vegeta, 1 ks masox
200 g točený salám /špekáček/
3 lžíce mouka hladká
1 ks paprika červená nebo feferonka, olej na pečení, sůl, pepř

Postup: Cibuli a česnek oloupeme a jemně posekáme. Houby
očistíme a pokrájíme. Točený salám nakrájíme na kostky.
Rozehřejeme si olej a zpěníme na něm cibuli a česnek. Přidáme
papriku, připravené houby, nakrájený salám a orestujeme.
Podlijeme vývarem z masoxu a dusíme doměkka. Do vývaru
přidáme pár proužků červené papriky, nebo feferonky.
Zahustíme moukou rozkvedlanou ve studené vodě a provaříme
na mírném ohni ještě 10 minut. Dochutíme vegetou, solí a
pepřem podle chuti.
Houbový guláš podáváme s chlebem nebo těstovinami. Může být i houskový knedlík.
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Kávová zmrzlina
Pro milovníky zmrzlin a černé kávy tentokrát uvádíme recept na vyrobení domácí zmrzliny, kterou si
snadno můžeme z běžných surovin vyrobit doma. Vlastníme-li mixer a strojek na výrobu zmrzliny (ten
ale není nutný), je výroba rychlá a snadná. Výsledkem budete určitě mile překvapeni.
Ingredience:
3 vejce*)2
120 g třtinového (nebo bílého) cukru
500 g mascarpone
pár kapek vanilkové esence
2 lžičky mleté kávy
dvojité espresso
Postup:
1. Vejce s cukrem vyšleháme v míse
mixérem nastaveným na vysokou
rychlost do pěny.
2. Přidáme mascarpone, vanilkovou esenci, kávu a vše dále mixujeme do hladka.
3. Poté nalijeme do zmrzlinového strojku *)1, ve kterém zpracováváme zmrzlinový krém až do
správné hustoty – obvykle tak 50 až 60 minut.
4. Podáváme zmrzlinu nejlépe zmrzlinářskou lžící.
5. Zmrzlinu můžete ozdobit nastrouhanou čokoládou, jedlými květy atp.
6. Zbylou zmrzlinu ze strojku přendáme do vhodné nádoby (třeba kelímku od koupené
zmrzliny), vložíme do mrazáku, kde ji pak máme k dispozici pro příležitostnou potřebu.
Poznámky: *)1Nemáme-li k dispozici strojek na výrobu zmrzliny, tak do hladka zpracovanou hmotu (dle
bodu 2) přelijeme do formy, ve které budeme zmrzlinu mrazit v mrazničce. V tomto případě v určitých
intervalech (max. 1 hod) mraženou směs opakovaně promícháme lžicí, aby se netvořila jednolitá
ledová hmota. Po 6 až 8 hodinách zmrazování je zmrzlina připravena k podávání.

*)2

Nechceme-li použít vejce, můžeme je nahradit v bodě 1. postupu třeba Salkem
(kondenzované slazené mléko) a 2 dcl šlehačky, které spolu vyšleháme. Pokračujeme pak bodem 2.
postupu (mascarpone, káva a s vanilková esence (není nutná). V tomto případě již nedáváme cukr.

Dobrou chuť!!!
MB
Ing. Milan Beneš je předsedou dozorčí rady a čestným členem Klubu personalistů
ČR, z. s. Ve volném čase se věnuje vaření, pečení a houbaření. Je členem České
mykologické společnosti.
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