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AKCE V KVĚTNU
21. 5. od 10.00 do 13.00 Zkoušky Personální manažer pořádané pod záštitou Národního
vzdělávacího fondu. Zkouška sestává z písemného testu obsahujícího 95 otázek z oblasti měkkých i
tvrdých dovedností s přihlédnutím k aktuálním změnám v pracovním právu. Úspěšní účastníci získají
certifikát Personální manažer.
30. 5. od 13.00 do 16.00 Přednáška PhDr. Milady Záborcové, Ph.D. Mezigenerační vztahy a
spolupráce. Přednáška je věnována tématu mezigenerační spolupráce v profesních týmech.
Účastníkům budou přiblíženy charakteristiky generací babyboomers, X, Y, Z, budou moci porozumět
specifikům jednotlivých generací a využít poznatky pro zlepšení týmové práce i obecně v mezilidských
vztazích.
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ODBORY
Proběhl sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů
V Česku opět roste zájem o vstup do odborů. Pomohla tomu příznivá ekonomická situace i změna
přístupu samotných odborářů. Pracovní týden by se měl podle odborářů zkrátit na 37,5 hodiny
týdně.
Odboráři začnou tlačit na české firmy, aby zkracovaly pracovní dobu.
"Chceme, aby pracovní týden měl 37,5 hodiny," prohlásil na sjezdu
Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) konaného ve
dnech 27. a 28. dubna v Praze Josef Středula, který byl opět zvolen
předsedou této nejsilnější odborové centrály v Česku.
Odboráři na dvoudenním sjezdu představili ambiciózní plány na další
čtyři roky. "Přáli bychom si, aby minimální mzda vzrostla na 13 700
korun," uvedl jeden z hlavních požadavků Středula. Chce využít současné
silné pozice odborů. Ta je dána příznivou ekonomickou situací. Loňský
růst ekonomiky o 4,5 procenta HDP byl druhým nejsilnějším za posledních deset let. Rekordní je
v Česku také nezaměstnanost. Bez práce bylo v březnu 268 608 lidí, což je nejméně od listopadu
1997.
Situace se obrací
Pro firmy se v posledních letech stali kvalifikovaní pracovníci nedostatkovým zbožím. Právě toho
využily odbory, jimž se v řadě podniků loni podařilo prosadit dvouciferný růst mezd. To podpořilo
i zájem o vstup do odborů. "V roce 2017 k nám vstoupilo 13 532 členů, nově bylo založeno 97
odborových organizací. Trend poklesu členské základny se otáčí," popisuje mluvčí ČMKOS Jana
Kašparová. Podle Středuly je to dáno mimo jiné změnou "image" odborů a úspěšnou kampaní Konec
levné práce, která běží od září 2015. Od doby jejího trvání bylo založeno 202 nových odborových
buněk a do odborů nastoupilo bezmála 27 tisíc nových členů.
Přitom ještě před pěti lety odboráři vymýšleli, jak přilákat nové lidi
a současně přesvědčit veřejnost, že být členem některé z odborových
organizací již není to samé jako být před rokem 1989 členem ROH.
Za změnu ve vnímání odborů může podle odborářů, které HN
na sjezdu oslovily, právě staronový předseda Středula. Ten
i několikrát denně tweetuje o dění v podnicích, píše statusy na
Facebooku a cituje zahraniční zdroje.
ČMKOS má dnes více než 310 tisíc členů. Nové se snaží přilákat
různými způsoby. Například pomocí čísel: v podnicích, kde odboráři
působí, jsou podle zmíněného svazu roční výdělky až o 45 tisíc korun
vyšší než ve firmách bez odborů.
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Kratší pracovní doba a vyšší mzda
Středula připomíná, že firmy samy od sebe výrazně mzdy nenavyšují, a proto budou odbory
i v následujících letech usilovat o výraznější růst. "Mzdová železná opona mezi novými a starými
členskými zeměmi EU je pro nás nepřijatelná. Zneužívání levné práce pro tvorbu zisků vypovídá
mnohé o chování některých nadnárodních korporací," uvedl Středula.
Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) s odborovým předákem souhlasil v tom, že je třeba řešit situaci
v nadnárodních podnicích, které často českým zaměstnancům platí výrazně méně, než kolik berou
jejich zaměstnanci v jiných zemích. Babiš však současně zdůraznil, že výrazný růst mezd nelze
prosadit plošně v celém Česku.
Odboráři chtějí prosadit také zrušení karenční doby při nemocenské. "Setkáváme se s tím, že se
zaměstnanci bojí léčit. Bojí se, že přijdou o peníze. V některých firmách jsou navíc bonusy
za dodržování pracovní doby, někdy je to až 10 procent z celkového platu," uvádí Středula důvody,
proč by měla být zrušena lhůta, při které zaměstnanec první tři dny nemocenské nemá nárok
na žádný finanční příspěvek.
Zdroj: Hospodářské noviny

INZERCE
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NAPŘÍČ GENERACEMI
Mladí lidé se na trhu práce neuplatní, myslí si devět z deseti Čechů
Většina Čechů hodnotí celkovou úroveň vzdělání u nás jako dobrou. Devět z deseti si však myslí, že
mladí nezískají ve škole dost zkušeností pro uplatnění na trhu práce. Odborníci zase za zásadní
problém považují absenci diskuse o spolupráci firem a škol.
Celkem 53 procent respondentů, kteří se účastnili průzkumu ohledně úrovně českého vzdělání, si
myslí, že je vysoká nebo velmi vysoká. Kritičtější názory zastává zejména starší generace, z níž pouze
42 procent tázaných ve věku 55 až 65 let považuje úroveň našeho školství za vysokou. Devět z deseti
Čechů však tvrdí, že mladí lidé nemají dost praxe, než vstoupí na trh práce.
Téměř tři čtvrtiny respondentů odpověděly, že by teorie měla být více doplněna praxí. Ve školách by
měli působit zkušení vyučující, případně další odborníci s praxí. Dvě pětiny dotázaných pak zdůraznily
význam výuky cizích jazyků. Naopak výpočetní techniku a další moderní technologii považuje při
výuce za důležitou jen necelá třetina dotázaných.
V současnosti k posílení praktické stránky vzdělávání na českých školách významně přispívá propojení
škol a firem. „Průzkum však ukázal, že pouze 19 procent dotázaných zná nějakou konkrétní firmu,
která přispívá ke zlepšení úrovně školství v ČR,“ říká Tomáš Macků, ředitel komunikace výzkumné
agentury Ipsos, která výzkum zpracovala pro Byznys pro společnost.
Do výuky by se měly vrátit pozemky a dílny
Lidé si zlepšení praktického vzdělání představují
následně. Lidé by u firem uvítali více možností
praxí, stáží a brigád pro studenty. Celkem 57
procent uvedlo, že by firmy mohly podporovat
vybrané obory, a jen o něco menší počet
respondentů
se
přimlouvá,
aby
firmy
spolupracovaly se školami na tvorbě výukových
programů. Na dalším místě bylo přání, aby
odborníci z firem na školách přímo vyučovali.
Doporučení směřovala také k materiální podpoře
výuky, případně k finanční podpoře studentů ze znevýhodněného prostředí formou stipendií.
Posílit praktické stránky vzdělávání na českých školách se snaží i Rada řemeslných cechů. Do praktické
výuky na základních školách chtějí její členové opět zavést povinné dílny a pozemky. Tato opatření by
měla podle předsedy Asociace malých a středních podniků Karla Havlíčka pomoci vyřešit aktuální
nedostatek kvalifikované pracovní síly.
Svaz průmyslu a dopravy se chce zase spolu s vybranými středními školami pokusit o návrat do
někdejší praxe učňovského školství. Týden ve škole, týden v továrně. Učni by se tak většinou navíc
vzdělávali přímo u svého budoucího zaměstnavatele.
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Malé firmy bojují o zaměstnance. Absolventům však práci nabízejí
váhavě
Trh práce je sice už dlouhou dobu napjatý jako struna, ale pokud jde o absolventy, jsme ostražití,
vzkazují malí podnikatelé. Velký zájem o ně má pouze každý třetí. Dalších devět procent je do své
firmy nabírá jen výjimečně. Plyne to z exkluzivního průzkumu ČSOB pro MF DNES mezi pětistovkou
malých a středních firem.
Liší se mimo jiné představy, kolik lidé za své první plnohodnotné zaměstnání dostanou. Polovina
dotázaných podnikatelů uvádí, že představy absolventů o měsíčním výdělku se nejčastěji pohybují v
rozmezí 20 a 30 tisíc. V průměru je to 23,5 tisíce korun. Firmy ale nabízejí absolventům nejčastěji
mzdy v rozmezí o pět tisíc nižším, tedy 15 až 25 tisíc korun. V průměru se pak jedná o 22 tisíc korun.
I úzce specializované firmy často nabírají lidi bez praxe, jelikož si v současnosti nemohou příliš vybírat.
V řadě oborů však trvá zaškolení několik let.
„Stoupat po kariérním žebříčku je jednodušší než kdy dřív“
Na druhou stranu, pokud se nový zaměstnanec zapracuje, může počítat s tím, že dostane rychle
přidáno. Většina firem si totiž nyní více než dřív dává pozor, aby jim mladí zaměstnanci po zaškolení
neutekli ke konkurenci.
„Současná extrémně nízká nezaměstnanost vede k tomu, že i absolventi bez několikaleté firemní
praxe, zejména z technických oborů, jsou velmi žádaní. A mohou tím pádem velmi rychle stoupat po
mzdovém i kariérním žebříčku,“ tvrdí členka představenstva ČSOB Marcela Suchánková.
Z průzkumu také vyplynulo, že mladí absolventi – bez ohledu na ukončenou úroveň vzdělání – podle
podnikatelů při hledání místa přeceňují své schopnosti. Téměř polovina z nich uvádí, že absolventi si
spíše vybírají místa, kde je požadována vyšší kvalifikace nebo praxe. Na druhou stranu se ukázalo, že
zhruba každý desátý absolvent své schopnosti podceňuje.
Firmy loví nové zaměstnance přímo ve školách
Získat, zaškolit a udržet si kvalitního zaměstnance dnes není vůbec jednoduché. Ani po měsících
školení a investicích do nového pracovníka není nikdy jisté, že spolupráce bude dlouhodobá.
Firmy se proto snaží, aby si mladé vychovaly „k obrazu svému“ už během jejich školní docházky.
Spolupracují se školami a učilišti či zakládají vlastní.
Chybějící zaměstnance nahradí automatizace
Na nedostatek lidí včetně absolventů ukazuje i aktuální průzkum, který provedla Česko-německá
obchodní a průmyslová komora. Ačkoliv je Česko v očích investorů stále nejatraktivnější zemí
regionu, nedostatečná dostupnost kvalifikovaných pracovních sil toto postavení nejvíc oslabuje.
„Nálada mezi podnikateli je lepší než skutečná situace,“ říká šéf Commerzbank v Česku Michael
T.Krüger. „U zaměstnanců navíc klesá ochota k výkonu a firmy v Česku začínají stále víc investovat do
automatizace. Až tyto investice dokončí, může přijít nezaměstnanost,“ varuje.
Zdroj: ihned.cz
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Čeští čtyřicátníci jsou se svou prací spokojeni, každý druhý i s výší
mzdy
Sedm z deseti českých čtyřicátníků je se svou prací spokojeno a neuvažuje
o změně. Pochopitelně výše mzdy, která vyhovuje téměř polovině z nich, ale
i pracovní náplň či pracovní podmínky a prostředí hrají hlavní roli při výběru
zaměstnání. Stěhovat se za prací je však neláká.
Nízká nezaměstnanost, růst mezd i zvyšující se kvalita pracovního prostředí se
podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro společnost Profi Credit
odrážejí ve vysoké míře spokojenosti českých čtyřicátníků se svým zaměstnáním,
kterou potvrdilo 70 procent z nich. Pouze osm ze sta uvedlo, že velmi uvažují
o změně a hledání nové práce.
Hlavní je, kolik budou brát
Když si čtyřicátníci vybírají nové zaměstnání, zajímají se hlavně o to, kolik jim od zaměstnavatele
každý měsíc přistane na účtu. Výše mzdy je totiž nejdůležitější pro 95 procent z nich. Spokojenost s ní
ve stávajícím zaměstnání pak potvrdila téměř polovina (47 procent) dotázaných. Velmi nespokojen je
pouze jeden z deseti.
Mezi další důležité faktory, podle nichž si volí zaměstnání, patří pracovní náplň (89 procent), pracovní
podmínky a prostředí (88 procent), vnitřní uspokojení z práce (85 procent) a pracovní kolektiv (84
procent).
Na druhou stranu jen pro třetinu lidí je důležitá možnost práce z domova, pro čtvrtinu pak možnost
práce na zkrácený úvazek.
Do práce to mají „kousek”
Pro české čtyřicátníky je rovněž velmi důležitá dojezdová vzdálenost od lokality, v níž žijí. Téměř čtyři
pětiny pracují či podnikají v místě svého domova nebo v jeho blízkém okolí.
Krátkou vzdálenost uvedli jako největší výhodu své současné práce tři z deseti respondentů. Více než
polovina z nich totiž dojíždí za prací méně než 30 minut. Necelá čtvrtina dokonce nemusí do práce
dojíždět vůbec, protože bydlí v její bezprostřední blízkosti.
Pouze pět lidí ze sta stráví na cestě do práce více než hodinu.
Stěhovat za prací? To ne
Ochota pracujících čtyřicátníků stěhovat se za prací je velmi nízká. Připustil ji jen každý šestý až
sedmý oslovený, většinou ale jen v rámci České republiky.
„Pracovní mobilita je v Česku ve srovnání se zahraničím dlouhodobě nízká u všech věkových
a sociodemografických skupin. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti a rostoucím platům se
momentálně nedá očekávat, že by se na tomto trendu něco výrazně měnilo,“ uvedl Martin Kašpar
z Profi Creditu.
Každý čtvrtý pracuje přesčas pravidelně
Devět z deseti oslovených uvedlo, že alespoň někdy pracují přesčas. Více než čtvrtina dokonce
připustila, že v práci zůstává déle celkem pravidelně.
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Nejčastější formou kompenzace přesčasů je jejich proplacení (45 procent) nebo možnost vybrat si
náhradní volno (42 procent). Každý osmý pak uvedl, že se jim za přesčasy nedostává žádné
kompenzace. Jedná se většinou o podnikatele či zaměstnance na vyšších manažerských pozicích.
Nosit si práci domů není mezi čtyřicátníky příliš obvyklé. Jen osm ze sta pracuje ještě doma několikrát
týdně. Více než čtyři pětiny zmínily, že si práci domů nikdy nenosí nebo méně často než jednou za
měsíc.
Zdroj: Novinky.cz

Přes 40 procent zaměstnanců se bojí ztráty práce kvůli věku, tvrdí
průzkum
Zhruba 43 procent zaměstnanců v technickém odvětví se bojí ztráty práce kvůli svému vyššímu
věku. Vyplývá to z aktuálního průzkumu portálu Indeed.com, podle kterého se až 36 procent
pracovníků setkalo kvůli věku s diskriminací. Nicméně ostatní zaměstnanci považují své starší
kolegy ve věku nad 40 let za vysoce kvalifikované, 83 procent lidí si cení jejich zkušeností.
Nejnovější průzkum mezi technickými pracovníky na
portálu odhalil, že téměř polovina zaměstnanců se
obává ztráty své práce z důvodu vyššího věku, více než
třetina se alespoň jednou setkala s tím, že je jejich
kolegové a manažeři nebrali vážně kvůli věku.
Starší zaměstnanci mohou firmám nabídnout
vlastnosti,
jako
jsou
rozvážnost,
zkušenost,
soustředěnost, oddanost věci, odpovědnost či dochvilnost.
Podle odborníků jsou postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání starších osob ve věku nad 50 let
rozdílné, v České republice firmy dosud nechtějí či neumějí s lidmi v předdůchodovém věku pracovat.
To dokládají i statistiky na tuzemském pracovním trhu, dle kterých je míra zaměstnanosti starších
pracovníků poměrně nízká – ve skupině 55 až 64 let činí 46,5 procenta.
Malá přizpůsobivost?
„V českých podnicích obecně panuje přesvědčení, že starší osoby
brzdí
rozvoj,
představují
zátěž
a jsou
neproduktivní.
Zaměstnavatelé uvádějí, že se obávají jejich malé pružnosti
a přizpůsobivosti i nedostatečné znalosti jazyků,“ vysvětlila
personalistka Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica,
specializující se na nábor technicky zaměřených pracovníků.
Starší zaměstnanci však mohou podle ní firmám nabídnout vlastnosti, jako jsou rozvážnost,
zkušenost, soustředěnost, oddanost věci, odpovědnost či dochvilnost. Výzkumy navíc prokázaly, že
starší lidé lépe postupují při řešení komplikovaných problémů v důsledku hlubší úrovně chápání,
kterou získali v průběhu kariéry.
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Z jiného průzkumu navíc vyplynulo, že starší lidé si své práce více váží. Stejně tak, že za propouštěním
starších zaměstnanců často stojí spíše předsudky zaměstnavatele než reálné výkony. Starší
zaměstnanci cítí k firmě daleko silnější pouto. Jen velmi malé procento mladých lidí do 35 let
deklaruje, že chce ve firmě zůstat déle než 8–10 let.
Všichni mohou být užiteční
Personalisté se shodují, že je důležité motivovat samotné zaměstnavatele, aby více zohledňovali
různý věk zaměstnanců přímo v rámci své personální politiky. Měli by se tedy zabývat absolventy bez
praxe, ale také staršími pracovníky s bohatou praxí.
„Obě skupiny pracovníků totiž mohou být firmám užitečné. Zatímco u mladých lidí mohou
zaměstnavatelé ocenit jejich inovativnost, energii, zapálení a svěží nápady, u starších zaměstnanců by
měly být oceněny zejména zkušenosti a stabilita,“ upřesnila Kodenková s tím, že zaměstnávání
starších lidí je nezbytné s ohledem na to, že evropská společnost stárne.
K tomu, aby ČR v budoucnu dosáhla hospodářského růstu a stabilizace důchodového systému, bude
muset starší zaměstnance začlenit na trh práce a nabídnout jim vhodná pracovní místa.
Zdroj: Novinky.cz
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ODMĚNY
Firmy musí navýšit a srovnat mzdy, jinak neobstojí, ukázal průzkum
Trh práce je na dně. Firmy, které ještě nezvýšily mzdy, tak budou muset rychle učinit a dorovnat je
svým zaměstnancům na úroveň konkurence. Jinak neobstojí. Nepomůže ani nábor pracovníků ze
zahraničí, který je teď „in“. Vyplývá to z aktuálního průzkumu personální agentury Grafton
Recruitment.
Průzkum realizovaný v prvním čtvrtletí letošního roku porovnával finanční ohodnocení u osmi
segmentů ve 14 regionech České republiky. Závěr je jasný. Loňské rekordně nízké hodnoty
nezaměstnanosti vedly k plošnému růstu mezd a k výrazným změnám na poli zaměstnaneckých
benefitů. Nejvýrazněji, přes 20 procent, si v odměnách za práci polepšili zaměstnanci z výroby, IT,
obchodu a marketingu. Trend přidávání bude pokračovat i letos, odměny dál porostou v jednotkách
procent.
Bude přibývat firem, které v rámci strategie budování značky budou využívat mzdu jako důležitý
nástroj pro získání a udržení talentu. „Budeme svědky nového fenoménu, a to snahy o dorovnání
úrovně mezd mezi jednotlivými zaměstnavateli v rámci regionů. A očekáváme změny i ve struktuře
odměňování, kdy se prémiové bonusy stanou součástí základní mzdy,“ říká obchodní ředitel Grafton
Recruitment Martin Ježek.
Podle něj také trvale vysoká poptávka po kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovnících povede k
růstu vzájemné konkurence mezi zaměstnavateli, kteří budou nuceni zvýšit investice do loajality
svých zaměstnanců. V kontextu často až kritického nedostatku lidí jsou patrné snižující se nároky na
kvalifikaci, a to až na samou hranici možností.
„Pokud má zájemce o pozici správné pracovní návyky, motivaci a zájem učit se nové věci, jsou firmy
připraveny takového pracovníka zaučit či pomoci mu získat příslušnou kvalifikaci,“ říká Martin Ježek a
dodává, že výrazně poroste i zájem zaměstnavatelů o nábor pracovníků ze zahraničí, kde je úroveň
mezd nižší než u nás, tedy například z Bulharska či Rumunska. Tam ale mnozí zaměstnavatelé hlásí
problémy s kvalitou práce těchto cizinců.
Naopak pozitivní zkušenosti mají firmy s lidmi z Ukrajiny, kterých budou moci přijmout letos více díky
rozhodnutí vlády v takzvaném režimu Ukrajina. Výhodu budou mít tedy ty společnosti, které budou
připraveny na zaměstnávání i nečesky hovořících kandidátů.
IT a telekomunikace: nové technologie, nové pozice
Asi největší propast mezi nabídkou a poptávkou panuje v oblasti vývoje softwaru. Firmy také hojně
hledají IT specialisty zaměřené na data, jejich analýzu či administraci a IT bezpečnost. Dynamický
rozvoj technologií dává vzniknout i zcela novým pozicím. Novinkou jsou například specialisté na
ochranu dat v souvislosti s GDPR či na umělou inteligenci.
Výbornou startovní pozici mají v IT absolventi technických univerzit a IT oborů ekonomických škol.
Studenti mají pracovní nabídky ještě před dokončením studia.
V oblasti benefitů vítězí jednoznačně flexibilita. Dávno už přitom nejde jen o flexibilní pracovní dobu
anebo možnost pracovat z domu. Prosazuje se i trend digitálního nomádství, kdy IT pracovníci můžou
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dělat v podstatě odkudkoli. Nabídka takto pružné formy spolupráce dokáže vyvážit i například horší
finanční podmínky.
Příklady mezd:
 Web designér, Jihočeský kraj: 30 až 40 tisíc Kč
 Vedoucí týmu technické podpory, Praha, Středočeský kraj: 65 až 90 tisíc
 SAP konzultant (3 - 5 let praxe), Liberecký kraj: 35 až 45 tisíc
 Vývojář Java/C (3 - 5 let praxe) Královéhradecký kraj: 40 až 60 tisíc
Výroba: firmy automatizují provozy, protože nemají lidi
Tady je nedostatek pracovníků asi nejkritičtější. Česká republika přilákala celou řadu nových
investorů, kteří zde otevírají své provozy a aktivně do nich hledají lidi. Jejich nedostatek a růst
nákladů může vést až k tomu, že firmy nebudou mít dostatek sil na realizaci svých zakázek a dojde ke
zpomalení ekonomického růstu.
Aby tento scénář nenastal, začaly firmy investovat do automatizace, robotizace a strojního a
technického vybavení, neboť to jim pomáhá část pracovní síly ušetřit. K nejžádanějším pozicím patří
konstruktéři, technologové a výrobní inženýři, elektro konstruktéři nebo pracovníci s
elektrotechnickým vzděláním, poptávka roste i po specialistech technického nákupu, kvality a lean
managementu. Masivní nedostatek lidí hlásí firmy i v samotné výrobě. Chybějí svářeči, obráběči,
lakýrníci, elektro údržbáři, operátoři výroby.
Uchazeči se zbavili strachu informovat se o pracovních nabídkách u jiného zaměstnavatele a zjišťují,
jak by byli finančně ohodnoceni v jiných společnostech. Pro firmy tato situace znamená, že musí o
zaměstnance více pečovat, nabízet jim konkurenční mzdy a zajímavé benefity, přičemž k
nejoblíbenějším patří 13. a 14. plat, flexibilní pracovní doba a jazykové kurzy.

Bankovnictví a finanční služby: nové role, nižší nároky
Ve finanční sféře se snížil počet uchazečů, kteří nabízejí praxi a specializaci v oboru a zároveň aktivně
hledají zaměstnání nebo ho jsou ochotni změnit. Snižují se tedy nároky na uchazeče.
Typické pro obor jsou i zvýšené mzdové požadavky absolventů a kandidátů do tří let, způsobené
růstem mezd v posledních letech. Absolventi škol s ekonomickým zaměřením požadují nástupní mzdy
začínající na 30 tisících měsíčně, což je o 3 až 5 tisíc korun více než v předchozím roce.
Příklady mezd:
 Finanční manažer, Jihomoravský kraj: 70 až 120 tisíc Kč
 Auditor (3 a více let praxe), Zlínský kraj: 42 až 60 tisíc Kč
 Specialista pohledávek (3 a více let praxe), Ústecký kraj: 40 až 70 tisíc
 Pracovník na přepážce, Olomoucký kraj: 25 až 32 tisíc Kč
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Nákup a logistika: největší hlad po lidech hlásí střední Čechy
Odvětví nákupu a logistiky zažívá velký rozmach. Je to dáno nejen silnou a stabilní ekonomikou a
rozvojem internetového obchodování, ale i strategickou polohou země v rámci Evropy. Asi největší
hlad je v současnosti po skladnících a koordinátorech přepravy, velký zájem je také o specialisty
zákaznického servisu.
Největší nedostatek lidí hlásí Středočeský kraj. Logistická centra jej řeší jednak náborem ze zahraničí,
jednak navyšováním mezd a přehodnocováním nabídky benefitů. Vzhledem k poloze center patří k
důležitým benefitům příspěvek na dopravu, zaměstnanci z oboru dále preferují flexibilní pracovní
dobu, kvartální odměny a jazykové kurzy.






Příklady mezd:
Specialista nákupu, Praha: 40 až 65 tisíc Kč
Plánovač dodávek, Královéhradecký a Pardubický kraj: 35 až 45 tisíc
Skladník, Liberecký kraj: 21 až 30 tisíc Kč
Řidič nákladního automobilu, Olomoucký kraj: 30 až 40 tisíc Kč
Obchod a marketing: technologie hýbou světem

Dynamická odvětví, která neustále produkují velké množství pracovních příležitostí. Důležitá je
znalost cizích jazyků, vysokoškolské vzdělání už nehraje zásadní roli. Obor ovlivňují technologie.
Marketing dnes totiž není již jen o kreativitě, kandidáti by měli mít i analytické schopnosti a
dovednosti na poli technologií.
Obecně je aktuálně v marketingu velká poptávka po Brand a Trade specialistech, zájem roste také o
uchazeče, kteří umí pojmout marketing komplexně včetně sociálních médií.
Ze strany kandidátů přetrvává pasivní přístup k hledání nových pracovních příležitostí, avšak v
případě atraktivních nabídek jsou připraveni o nich diskutovat. Zaujme je jak zajímavý projekt, tak i
oblíbené benefity, k nimž patří vše, co umožní dobré vyvážení osobního a pracovního života, tedy 5
týdnů dovolené, alespoň částečný home office a flexibilní pracovní doba.
Příklady mezd:
 Specialista telefonického prodeje, Ústecký kraj: 20 až 35 tisíc Kč
 Marketingový analytik, Praha: 25 až 45 tisíc Kč
 Digitální marketingový specialista, Vysočina: 30 až 40 tisíc Kč
 Vedoucí prodejny, Plzeňský kraj: 30 až 45 tisíc Kč
Lidské zdroje a právo: pověst zaměstnavatele rozhoduje
Roste poptávka po personalistech, právnících, hlad je i po administrativních pracovnících. A lze je
ještě relativně dobře najít. Podstatná je zde hlavně znalost českého jazyka, legislativy a poměrů, a
proto zde prakticky neprobíhá nábor ze zahraničí, který je v jiných oborech již zcela běžný.
V personalistice se zvýšila poptávka po zkušených recruiterech, firmy věří, že s jejich pomocí vyřeší
své problémy s nedostatkem pracovníků. Největší motivací pro kandidáty jsou pravomoci a podíl na
rozhodovacích procesech ve firmách. Velmi důležitá je pro ně i pověst společnosti a její postavení na
trhu.
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U právníků je patrný nový fenomén: nadpoloviční většina koncipientů vyhledává menší advokátní
kanceláře, jelikož ty umožňují lepší skloubení soukromého a pracovního života. Nevadí přitom ani
mzda o něco nižší, než jaká je obvyklá u velkých mezinárodních kanceláří.
Příklady mezd:
 Recepční (3 a více let praxe), Vysočina: 20 až 27 tisíc Kč
 Advokát (5 a více let praxe), Olomoucký kraj: 50 až 80 tisíc Kč
 Personalista, Královéhradecký a Pardubický kraj: 25 až 40 tisíc Kč
 HR administrátor (pracovník personálního odd.), Praha: 28 až 40 tisíc Kč
Stavebnictví a reality: kandidáti zvyšují své požadavky
Aktuálně je ve stavebnictví vysoká poptávka po přípravářích, kalkulantech a projektových
manažerech. S příchodem jara roste také zájem o stavbyvedoucí. Vedle odborných dovedností
zůstává u těchto pozic hlavním požadavkem dobrá angličtina, což bývá kámen úrazu - ačkoli stále více
lidí tento jazyk ovládá, jen málo uchazečů s technickými zkušenostmi jej dokáže aktivně používat.
Asi největší nedostatek lidí vládne v Praze, kde mimo jiné chybí i elektro projektanti a odborníci na
vodohospodářské stavby. I přes značný růst mezd v uplynulém roce, kandidáti z tohoto oboru zvyšují
své finanční požadavky a více si vybírají mezi pracovními nabídkami. Mzda je pro ně nejdůležitější,
pokud je příliš nízká, nevyváží ji ani nadstandardní benefity. I v oblasti benefitů přitom zaměstnanci
nejvíce ocení finance, ať už jde o bonusy, odměny anebo 13. plat.

Zdravotnictví a farmacie: mzdy sester jsou příliš nízké
Farmaceutické společnosti začaly kvůli nedostatku uchazečů o práci postupně ustupovat ze svých
požadavků na vzdělání, délku praxe a zkušenosti z oboru a otevírají se i kandidátům mimo obor či
čerstvým absolventům škol.
Zdravotnictví hledá chybějící lidi mezi zájemci ze zahraničí. Personál, zejména zdravotní sestry, k nám
nejčastěji přicházejí z Ukrajiny a dalších zemí východní Evropy. Nabídky českých zdravotnických
zařízení jsou pro ně atraktivní, a to i přesto, že nabízená mzda je nižší než ve výrobě. I za tuto cenu
však preferují práci ve svém oboru.
Příklady mezd:
 Zdravotní sestra, Praha: 25 až 30 tisíc Kč
 Všeobecný praktický lékař, Jihočeský kraj: 70 až 100 tisíc Kč
 Farmaceutický reprezentant, Plzeňský kraj: 35 až 60 tisíc Kč
 Obchodní zástupce, Moravskoslezský kraj: 40 až 60 tisíc Kč
Zdroj: ihned.cz
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Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
V současné době nízké nezaměstnanosti přicházejí zaměstnavatelé se stále novými druhy
zaměstnaneckých benefitů. Na současném trhu práce tak platí, že zaměstnavatel, který svým
zaměstnancům neposkytuje zaměstnanecké benefity, by se měl obávat, aby mu schopného
zaměstnance nebo i skvěle fungující zaměstnanecký tým nepřebrala konkurence, která tyto výhody
zaměstnancům nabídne.
Z pohledu daňového zvýhodnění je pak poskytování některých benefitů výhodnější než samotné
zvýšení mzdy.

Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Ve velké míře k nám přichází novinky v oblasti zaměstnaneckých benefitů ze zahraničí a ze
zahraničních mateřských společností, které přejímají čeští zaměstnavatelé. Vzhledem k tomu, že je
těchto benefitů celá řada, rozdělíme si je do skupin podle toho, jakou pracovněprávní oblast daný
benefit zvýhodňuje.
Benefity spojené s pracovní dobou a dovolenou
Zaměstnavatelé stále častěji umožňují zaměstnancům výkon práce z domova, tzv. homeoffice, kdy
mohou zaměstnanci určité dny v týdnu nebo v měsíci konat práci z domova.
Dalším zajímavým benefitem v oblasti pracovní doby je zavedení pětihodinového pracovního dne při
zachování výše mzdy. Tímto způsobem reagovaly zahraniční společnosti na výsledky výzkumu, v
rámci kterého bylo zjištěno, že zaměstnanci využívají efektivně jen 45 % času stráveného v práci,
ostatní čas tráví např. sledováním sociálních sítí, chatováním apod. Proto v rámci experimentu došlo
ke zkrácení pracovní doby na 5 hodin. Během této doby zaměstnanci pracovali zcela koncentrovaně a
plně využívali pracovní dobu k plnění pracovních úkolů. Na základě výše uvedených výsledků začaly
některé společnosti zavádět uvedený koncept do praxe.
Dalším benefitem, který již čeští zaměstnavatelé v hojné míře užívají, je institut tzv. sick days. Jedná
se zpravidla o 3-5 dnů v roce, které mohou zaměstnanci čerpat v případě krátkodobé nemoci, a pro
kterou nepotřebují žádné potvrzení od lékaře (tzv. neschopenku). Zaměstnancům je zpravidla po
dobu sick days poskytována plná náhrada mzdy nebo platu.
V oblasti dovolené je v některých společnostech využívána možnost tzv. neomezeného čerpání
dovolené (tzv. dovolená 365 dní v roce).
Zaměstnanci si tak mohou vybrat, kdy budou
pracovat a kdy budou čerpat dovolenou (např.
pracují celý rok a pak 2 měsíce ces tují, nebo si
zkrátí týden na 4 pracovní dny). Základním pilířem
tohoto benefitu je však důvěra mezi oběma
stranami pracovněprávního vztahu. V praxi
některých
společností
dokonce
zavedení
neomezené dovolené způsobilo, že zaměstnanci
čerpali dovolenou méně než obvykle, a to pravděpodobně z obav o ztrátu zaměstnání nebo z obav, že
na ně bude pohlíženo jako na zaměstnance, kteří nechtějí pracovat nebo nemají dostatečnou náplň.
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Benefity spojené se vzděláváním zaměstnanců
Ačkoliv považujeme vzdělávání zaměstnanců za tradiční benefit, který již dnes poskytuje řada
zaměstnavatelů, i v této oblasti můžeme najít novinky. V dnešní technologické době převládají
nejrůznější online kurzy a školení, kterými mohou zaměstnanci projít kdykoliv a kdekoliv, např. i v
pohodlí domova. Vyhledávanými kurzy jsou nejen ty, které úzce souvisí s vykonávanou prací
zaměstnance, ale také např. právní a compliance školení nebo školení věnující se etice v zaměstnání,
etiketě a chování ve společnosti. Zaměstnanci také častěji vyhledávají vzdělávací kurzy, jejichž splnění
pro ně bude mít určitou přidanou hodnotu, např. v podobě certifikátu o jeho absolvování apod.
Benefity spojené s budováním kolektivu
Řada zaměstnavatelů v dnešní době dbá o to, aby
spolu zaměstnanci v pracovním kolektivu dobře
vycházeli, snaží se přispět k budování přátelských
vztahů, neboť jsou si vědomi, že jen dobře
fungující pracovní kolektiv může odvádět kvalitní
a efektivní práci. I proto zaměstnavatelé pořádají
pro zaměstnance rodinné výlety, sportovní
turnaje, společenské akce, vánoční večírky nebo
tzv. teambuildingy, které slouží právě k „utužení“
pracovního kolektivu.

Benefity spojené s péčí o zdraví zaměstnanců
Zdraví zaměstnanců by mělo být pro zaměstnavatele jednou z priorit, neboť pouze zdravý
zaměstnanec může na 100 % konat svoji práci. V dnešní uspěchané době, kdy se řada zaměstnanců
stravuje nepravidelně a nezdravě (často např. ve fastfoodech), zavádí zaměstnavatelé pravidelné
občerstvení na pracovišti. Běžně jsou zaměstnancům k dispozici nápoje (káva, čaj, voda) nebo drobné
občerstvení (ovoce, sladké tyčinky, pečivo). Někteří zaměstnavatelé však poskytují svým
zaměstnancům jídlo po celou pracovní dobu. Zaměstnanci tak mají k dispozici občerstvovací bar, kam
mohou kdykoliv během dne přijít (na snídani, oběd, svačinu) a občerstvit se. Tento benefit přispívá
nejen k budování přátelského kolektivu, neboť zaměstnanci se během dne setkávají u jídla, řeší
společně pracovní úkoly, ale také ke zdravému životnímu stylu zaměstnanců.
Tomu přispívá také budování relaxačních zón na pracovišti, které mohou zaměstnanci kdykoliv
během pracovní doby nebo po jejím skončení využít ke krátkému odpočinku. Součástí těchto
relaxačních zón jsou obvykle pohodlná křesla či pohovky, relaxační hudba, ale také hrací prvky
(kulečník, šipky, stolní fotbal apod.), které slouží zaměstnancům k odreagování. Zaměstnavatelé také
často poskytují zaměstnancům služby maséra nebo cvičení jógy na pracovišti.
K benefitům spojeným s péčí o zaměstnance však lze zařadit také preventivní odběry krve přímo na
pracovišti, bezplatné lékařské prohlídky nebo tematicky zaměřené semináře a přednášky v oblasti
zdraví, případně bezplatné odvykací léčby poskytované zaměstnancům - kuřákům.
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Benefity spojené s právní pomocí
Nejen zaměstnavatelé, ale také zaměstnanci se mohou velice snadno dostat do situace, kdy budou
hledat odbornou právní pomoc (např. spor s nájemníkem, spor o pozemek, nevyřízená reklamace,
dědické řízení apod.). Aby zaměstnavatelé ušetřili čas, nervy a peníze svých zaměstnanců, nabízí jim
již dnes jako benefit zajištění konzultace s právníkem či advokátem. Velmi žádanou formou tohoto
benefitu je také sjednání pojištění právní ochrany pro své zaměstnance s možností využití služby
právního poradenství 24 hodin denně 365 dní v roce.
Benefity spojené s rodičovstvím
Mateřství a rodičovství zásadním způsobem ovlivňuje profesní život
zaměstnance. Zaměstnanec musí adekvá tně rozdělit čas mezi práci
a rodinu. I proto zaměstnavatelé často zaměstnancům poskytují
benefity, které jim mohou pomoci vhodně skloubit pracovní a
soukromý život.
V současné době převládá ve společnosti trend, kdy zaměstnanci
nejprve budují kariéru a až poté plánují rodinu. Vzhledem k tomu,
že se však možnost reprodukce s přibývajícím věkem snižuje,
nabízejí někteří zaměstnavatelé svým zaměstnancům jako benefit částečnou nebo úplnou úhradu
nákladů spojených s odběrem a zmrazením vajíček a spermií.
Zaměstnankyním, které se naopak chtějí brzy po porodu, v době, kdy stále kojí, vrátit do práce,
zaměstnavatelé nabízí jako benefit možnost pokrytí nákladů na kurýrní službu, která během
pracovního dne vyzvedne nově odsáté mléko od matky v práci a zaveze ho dítěti.
V souvislosti s péčí o děti a nedostatečnými kapacitami předškolních vzdělávacích zařízení poskytuje
řada zaměstnavatelů svým zaměstnancům možnost využít takzvané firemní školky, dětské skupiny
nebo také příspěvek na školku nebo jesle (tzv. školkovné).
Výběr zajímavých benefitů - rada pro zaměstnavatele
Jak již bylo uvedeno výše, zaměstnavatelé by se vždy před výběrem zaměstnaneckých benefitů měli
zaměřit na zaměstnance jakožto cílovou skupinu, které budou poskytovány. Záleží nejen na tom,
jakou práci zaměstnanci konají, ale také na preferencích samotných zaměstnanců. Zaměstnavatelé by
tak vždy měli aktivně reagovat na momentální zájem zaměstnanců o zaměstnanecké benefity, neboť
jejich nevhodným výběrem mohou naopak zaměstnance demotivovat. Na druhé straně je vhodné
vedle tradičních benefitů poskytnout zaměstnancům také některý méně obvyklý, který však pro ně
bude zajímavý a budou jej využívat. Správná skladba benefitů motivuje zaměstnance a v pozitivním
smyslu slova může odlišit pracovní nabídku zaměstnavatele od jiných nabídek na trhu práce.
Moderním způsobem poskytování zaměstnaneckých benefitů je tzv. cafeteria systém. Tento systém
umožňuje zaměstnancům za předem stanovených podmínek sbírat kredity, body nebo poukázky,
které pak mohou proměnit za benefity dle vlastního výběru z předem určené nabídky (z katalogu
odměn, menu benefitů). V nabídce benefitů pak mohou být vstupenky do divadel, poukázky na
masáže, do aquaparků, fitness, slevy na nákup nejrůznějšího zboží nebo poukázky na dovolenou.
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Poskytované body, kredity nebo poukázky a jejich množství mohou reflektovat pracovní výsledky
zaměstnance, délku jeho zaměstnání u zaměstnavatele apod.
Výhodou cafeteria systému je vysoká individualizace benefitů a efektivní využití prostředků
zaměstnavatele pro motivaci zaměstnanců. Mohou být uspokojeny potřeby zaměstnanců s různými
preferencemi a zaměstnavatel může pružně reagovat na změny v poptávce zaměstnanců po
benefitech. Na druhé straně nevýhodou cafeteria systému může být administrativní náročnost
zavedení tohoto systému pro zaměstnavatele (smluvní úprava podmínek čerpání jednotlivých
benefitů u dodavatelů). Již dnes ale existují společnosti, které pro zaměstnavatele cafeteria systém
zprostředkovávají v plném rozsahu.
Zdroj: práce a mzdy
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BITVA O ZAMĚSTNANCE
Zaměstnanci přestávají respektovat zákoník práce,
zaměstnavatele trápí „predátorské“ praktiky přetahování lidí
Zaměstnavatelé si čím dál více u Hospodářské komory stěžují na to, že jim zaměstnanci bez ohledu
na závazky a případné sankční důsledky nenastoupí na směnu a začnou mnohdy bez podání
výpovědi pracovat jinde. Kvůli vyčerpanému trhu práce bude letos tento jev zesilovat.
Hospodářská komora proto oslovila zaměstnavatele napříč všemi regiony v České republice, obory a
velikostmi, aby zjistila, nakolik je tento problém rozšířený. Ze šetření vyplynulo, že třetina všech firem
se v posledních měsících setkala s „predátorskými“ praktikami při lanaření jejich zaměstnanců.
Podle jejich zkušeností nezřídka dochází k situaci, kdy náboráři před začátkem směn vytipovaným
zaměstnancům nabízejí peníze na ruku, pokud hned půjdou pracovat jinam. Někteří zaměstnanci na
to slyší, a aniž by informovali svého současného zaměstnavatele a podali výpověď či respektovali
výpovědní dobu, nastoupí u jiného zaměstnavatele. Řada zaměstnanců slyší na to, že nemusí
pracovat na směny nebo do práce dojíždět.
Zaměstnavatelé na takové jednání zaměstnance nemají příliš velkou obranu. Pro hrubé porušení
pracovní kázně může být na hodinu propuštěn a případně žalován. Žaloba ale chybějícího
zaměstnance nenahradí, a proto zaměstnavatelé po takovém kroku téměř vůbec nesáhnou.
Největší potíže s přetahováním zaměstnanců se objevují v lokalitách s vyšší koncentrací firem, typicky
jde o průmyslové zóny. V některých lokalitách se kvůli přetahování zaměstnanců roztáčí mzdová
spirála, protože firmy přidávají na mzdách bez ohledu na odvedenou práci jen proto, aby si
zaměstnance udržely. Dochází tak k odtržení vývoje mezd od vývoje produktivity práce, což je pro
ekonomiku riskantní vývoj. Hospodářská komora upozorňuje, že některé firmy kvůli nedostatku lidí
nemohou dále rozšiřovat výrobu a nemohou
přijímat nové zakázky.
Podle
výsledků
šetření
mezi
580
zaměstnavateli museli čelit „predátorským“
praktikám přetahováni zaměstnanců nejen
největší firmy, ale i malé a mikrofirmy. Ná
boráři agresivně přetáhli alespoň jednoho
zaměstnance každé páté mikrofirmě, každé
třetí firmě s maximálně 50 zaměstnanci a u
středních a velkých firem s tím mají
zkušenost více než 4 firmy z 10.
Situace se v tomto směru bude dále zostřovat. Dle poslední Komorové národohospodářské prognózy
ekonomika letos poroste o 4,2 %, nezaměstnanost se bude pohybovat na rekordních 2,4 % dle
metodiky ČSÚ. V roce 2019 se tlak na trhu práce uvolní jen minimálně, Hospodářská komora
předpokládá 2,7% nezaměstnanost. Podle predikce Hospodářské komory nominální růst mezd v
letošním roce neklesne pod 8,6 % a i v příštím roce zůstane nad 8 %.
Zdroj: Hospodářská komora
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Máte špatnou pověst? Pak počítejte s vyššími náklady
na zaměstnance
Firmy se špatnou pověstí mají až o 10 % vyšší náklady na zaměstnance, než jejich konkurenti
s dobrou značkou zaměstnavatele. Společnosti s pozitivní pověstí také dostávají dvakrát více
žádostí o práci. Vyplývá to z nedávného průzkumu zaměstnaneckých preferencí, který zrealizovala
personálně poradenská společnost Randstad. Dle tohoto průzkumu považují zaměstnanci za
nejatraktivnějšího českého zaměstnavatele Microsoft.
Polovina uchazečů o zaměstnání tvrdí, že by nepracovala pro firmy se špatnou pověstí, a to i kdyby
dos távala vyšší plat. „Investice do budování značky zaměstnavatele se
s klesající nezaměstnaností a bojem o talenty stávají pro firmy doslova
nutností. Kdo na své dobré pověsti aktivně nepracuje, kdo nebuduje
přátelskou firemní kulturu, ten nejenže nesežene lidi, ale zároveň mu porostou
náklady. A to jak v oblasti náboru, tak i mezd,“ okomentovala Alžběta
Honsová, marketingová manažerka společnosti Randstad. S tímto názorem
souhlasí již většina českých firem. Dle průzkumu se dokonce 80 % vedoucích
pracovníků shoduje na tom, že značka zaměstnavatele zásadně ovlivňuje jejich schopnost přijmout
vynikající pracovníky.
Jak náboroví pracovníci, tak uchazeči o zaměstnání zároveň uvádějí, že podniková kultura je jedním z
nejdůležitějších faktorů při výběru zaměstnavatele. Zejména uchazeči z generace tzv. Mileniálů
aktivně zkoumají podnikovou kulturu firem, aby zjistili, zda se do firmy hodí. 88 % uchazečů z této
generace souhlasí, že je pro ně opravdu důležité, aby byly součástí správné podnikové kultury. 96 %
uchazečů napříč věkovými kategoriemi pak souhlasí s tím, že sladění osobních hodnot s podnikovou
kulturou je klíčovým faktorem ke spokojenosti v práci. „Pokud uchazeči o zaměstnání na stránkách
firmy či jinde na internetu vidí pozitivní ohlasy zaměstnanců a jiných uchazečů, existuje vyšší
pravděpodobnost, že této firmě zašlou svůj životopis anebo zareagují na její inzerát,“ říká Alžběta
Honsová s tím, že z průzkumu dokonce vyplynulo, že 87 % lidí začalo pracovat pro firmu výhradně na
základě podnikové kultury a 80 % lidí firmu výhradně kvůli její podnikové kultuře opustilo. Informace
o firmě a její kultuře a pověsti přitom uchazeči ve více než 60 % hledají na sociálních sítích.
„Pozitivní pověst a firemní kultura fungují u kandidátů jako první hledisko, dle kterého třídí pracovní
nabídky. O konkrétním zaměstnavateli se pak rozhodují na základě dalších kritérií, z nichž
nejdůležitější představuje stále finanční ohodnocení,“ vysvětluje Alžběta Honsová a dodává, že mzdu
považují čeští kandidáti za důležitější aspekt než jinde v regionu EMEA.
Průzkum zaměstnaneckých preferencí Randstad Employer Brand Research, který globálně probíhá již
17 let, je největším celosvětovým průzkumem úrovně atraktivnosti zaměstnavatelů. Průzkum zkoumá
atraktivitu největších zaměstnavatelů pro potenciální zaměstnance a dále to, co je pro zaměstnance
důležité při výběru zaměstnavatele. V České republice se do průzkumu zapojilo téměř 7500
zaměstnanců, kteří hodnotili atraktivitu 150 největších českých zaměstnavatelů z privátního sektoru.
Celkově je do průzkumu zapojeno 30 zemí a více než 175 000 respondentů a 5755 dotazovaných
firem.
Zdroj: Randstad
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INZERCE
První ročník konference FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2018 startuje
13. 6. 2018 v Praze

Letošní novinkou mezi HR akcemi je konference pro personalisty se zodpovědností za rozvoj a
vzdělávání pracovníků s názvem FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2018, která se uskuteční ve středu 13. 6.
2018 v Praze. Konference otevře řadu aktuálních témat a bude se věnovat nejnovějším trendům ve
firemním vzdělávání.
První částí programu bude několik vystoupení expertů a následná moderovaná diskuse s řečníky
zvučných jmen. Mezi nimi vystoupí Hana Caltová, HR Director z Kofoly ČeskoSlovensko, Klára
Escobar, HR Director z Hello bank!, František Hroník z MotivP, David Koláček, manažer vzdělávání ze
Seznam.cz, dále Klára Marečková, Head of Learning & Development z O2 Czech Republic, Lenka
Murinová, HR Specialist ze společnosti Bekaert, Tomáš Otáhal, Learning & Development Coordinator
ze SAP Services a konečně Marek Premus, HR Director z Alza.cz.
Součástí programu budou i praktické aplikační workshopy téma role vzdělávání v onboardingu
zaměstnanců, gamifikace firemních rozvojových aktivit, proces learning designu, online aplikace pro
podporu rozvoje či narativní přístupy ve vzdělávání. Facilitování workshopů se ujmou Brano Frk, Jiří
Bréda, Mirka Dvořáková, Jan Složil, Marek Velas a Petra Zárubová, specialisté na uvedená témata.
Konference se uskuteční v příjemných prostorách Konferenčního centra Greenpoint v Praze 10,
nedaleko stanic metra A Skalka a Strašnická. Díky poloze je zajištěno i dostatečné parkování pro
účastníky a také příjemné venkovní posezení v případě dobrého počasí.
Hlavním partnerem konference je společnost Image Lab, partnery pak společnost Multisport Benefit,
Top Vision a Channel Crossings. Mediálními partnery se staly společnost MotivP, Klub personalistů
ČR a portály Educity.cz a eVzdelavani.cz.
Realizační tým připravuje i několik překvapení pro všechny účastníky, která postupně zveřejníme na
webu a sociálních sítích. Těšte se! 
Více informací a přihlášky na konferenci na webu https://www.firemnivzdelavani.eu/konference.
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NA PRACOVIŠTI
Potřebujete oživit firmu? Místo investice do technologií zkuste
rituály
Ze zákona vyplývá, že jako zaměstnavatelé byste měli svým zaměstnancům vytvořit prostředí,
které bude podporovat jejich zdraví a bezpečnost. Místo strohého školení BOZP je mnohem
efektivnější vydat se na cestu jednoduché změny, která bude bavit vás i je.

Co nepřináší očekávaný efekt?
Firmy investují nemalé peníze do vybudování moderních tělocvičen se špičkovým vybavením. Někteří
zase svým zaměstnancům nabízejí možnost využít lezeckou stěnu nebo si během pracovní doby
odpočinout při hraní šipek.
Ukazuje se však, že i přes vysoké náklady zaměstnanci využívají příležitost si zasportovat extrémně
málo. Proč? Možná jim chybí prostředí, ve kterém by se mohli opravdu uvolnit. Často jim také
pracovní doba nedovoluje najít si prostor pro delší oddech.
Jak na to jít jinak?
Existuje však i varianta, že volný čas k dispozici mají, a přesto tělocvičnu nevyužijí. Mnohem raději
prokrastinují bezcílným bloumáním na internetu nebo posíláním zpráv.
Díky práci v neziskovém sektoru v rámci rehabilitace jsem měl možnost pochopit, jak funguje lidský
mozek. A ukazuje se, že mozek má přirozenou tendenci uchylovat se k automatismům, neboli dělá to,
na co je zvyklý. Pokud po něm chcete, aby se přesměroval jinam, ze všeho nejdůležitější je dobrá
vnitřní motivace a komunikace. Firmy by se proto neměly bát pečovat o zdraví svých zaměstnanců,
ale měly by zvolit jinou cestu než doposud.
Důležité je dát zaměstnancům příležitost postupně převzít zodpovědnost za své zdraví a bezpečnost.
Buďte iniciátorem změny a nabídněte jim odlehčený zážitkový seminář. Ve skupince maximálně
dvaceti lidí se dozvědí důležité souvislosti ohledně čtyř základních principů, které ovlivňují kvalitu
jejich života – spánku, stravy, stresu a sedu/stoje.
Nepůjde však o zahlcení suchopárnými informacemi, ale o skvělou příležitost propojit teorii s praxí,
díky čemuž bude prožitek o to silnější. Zaměstnanci například pochopí jednoduché kroky, které vedou
ke správnému nastavení židle, na které tráví spoustu hodin u počítače nebo v autě. Začnou si
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uvědomovat, že tajemství zad bez bolestí se neskrývá v nákladech na statisícovou ergonomickou židli
nebo život bez stresu v high-tech výstřelcích, které se brzy omrzí.
A co dál?
Dalším bodem pro podporu zájmu o přirozenější způsob života je implementace vzdělávacího
systému pomocí e-learningového modulu, který zaměstnancům připomene důležitost jejich
rozhodnutí. A poté přichází velmi podstatné vytvoření rituálů a artefaktů, což jsou pomůcky, které
upevní změnu. Není však potřeba za tím hledat žádné složitosti.
Artefakty jsou materiální věci, které mají zaměstnanci v zorném poli, nejlépe na
stole nebo poblíž pracovního místa, ale třeba i na toaletě nebo ve výtahu. Přitahují
jejich pozornost a pravidelně jim připomenou, co si předsevzali. Může jít o
rehabilitační míček, náramek, společně vytvořeného firemního maskota nebo
výzdobu koutku s barelovou vodou.
Rituál je synonymem pravidelné aktivity, která vám pomůže zautomatizovat
změny, pro které jste se rozhodli, třeba v oblasti zdravého spánku. Berete je jako samozřejmou
součást vašeho života. Management firmy poskytne podporu těm zaměstnancům, kteří o změnu stojí
a chtějí například každé ráno věnovat čtvrt hodiny antistresovému cvičení nebo si společně
každý pátek uvařit zdravý oběd a zvolnit během něj svoje tempo. Rituály jsou důležitým krokem
vpřed, proto je potřeba, aby nebyly ve firmě shazovány a označovány za způsob šizení povinností, ale
označeny za vytvoření prostoru pro vydechnutí.
Tím, že vy jako firma jednoduché rituály a využívání artefaktů podpoříte, dáte lidem najevo, že si
vážíte toho, že se starají o své zdraví. Je předem jasné, že se nezapojí všech 100 % zaměstnanců.
Pokud ale změna zasáhne 15 % lidí, začnou se dít změny, které budou mít dlouhodobý efekt. Je
důležité vytvořit krystalizační jádro požadované změny. Ostatní už proběhne skoro samo. U
zaměstnanců automaticky vzroste loajalita vůči firmě, zlepší se jejich zdraví, a především dojde k lepší
náladě ve firmě.
Zdroj: tresnevisne.cz

Porady jsou toxické
Nejhorším typem přerušování v práci jsou porady. Důvodů je hned několik:








Obvykle se točí kolem slov a abstraktních konceptů, ne reálných věcí.
Obvykle přinášejí jen mizerně malé množství informací za minutu.
Sejdou z cesty (či tématu) mnohem snáze než chicagský taxík ve sněhové vánici.
Je k nim třeba důkladná příprava, na kterou nikdo nemá čas.
Často mají tak vágní program jednání, že nikdo neví, jaký je skutečný cíl.
Většinou na nich sedí aspoň jeden idiot, který začne plýtvat časem ostatních a plácat
nesmysly.
Porady se množí jako králíci. Jedna porada plodí druhou, ta vyústí ve třetí…
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Další neštěstí je, že se porady zpravidla plánují jako televizní pořady. Zablokujete si na ni třicet minut
nebo dokonce hodinu, protože tak přece fungují programy pro časové plánování (viděli jste někdy
někoho naplánovat v Outlooku sedmiminutovou poradu?). Moc zlé. Pokud ke splnění cílů porady
stačí jen sedm minut, není důvodu trávit s ní více času. Nenatahujte sedm minut na třicet.
Když se zamyslíte nad skutečnými náklady na poradu, jsou doslova neuvěřitelné. Řekněme, že
naplánujete poradu, která potrvá jednu hodinu, a pozvete na ni deset lidí. To je ve skutečnosti
desetihodinová porada, ne jednohodinová. Koupili jste jednu hodinu času porady za cenu deseti
hodin produktivního času lidí. A nejspíše to bude více než patnáct hodin, protože vznikají ještě
náklady s „mentálním přepínáním“ – to znamená, že lidé musí přerušit svou práci, jít na poradu za
ostatními a poté se opět vrátit a znovu začít.

Může mít vůbec smysl vyměnit deset až patnáct hodin produktivní doby za jednu hodinu porady?
Někdy ano. Ale cena je dost vysoká. Z čistě nákladového hlediska se takto obrovské porady rychle
stávají finančním pasivem, nikoli aktivem. Přemýšlejte, kolik času ve skutečnosti ztrácíte, a zeptejte
se, stojí-li to za to.
Pokud dojdete k absolutnímu přesvědčení, že se sejít musíte, pokuste se poradu proměnit
v produktivně strávený čas, a to pomocí pár jednoduchých pravidel:







Nastavte si časovač nebo minutky. Jakmile zazvoní, porada končí. Tečka.
Pozvěte co nejméně lidí.
Vždy mějte jasně stanovený program.
Začněte konkrétním problémem.
Udělejte poradu přímo na místě problému, ne v zasedačce. Ukazujte na reálné věci a navrhujte
reálné změny.
Poradu skončete vyslovením řešení a dejte někomu za úkol jeho realizaci.
Text pochází z knihy Restart. Průvodce podnikatelským minimalismem autorů Jasona Frieda a Davida Heinemeiera
Hanssona (nakladatelství Jan Melvil 2010).
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INZERCE

NOVINKA VE VZDĚLÁVÁNÍ
A ROZVOJI ZAMĚSTNANCŮ

Jsou pro váš byznys důležité dovednosti v oblastech řešení
problémů, rozhodování, situační analýzy a flexibilního
myšlení?
Máte pocit, že vzdělávací semináře tyto dovednosti plně
nerozvíjí?
Hledáte něco nového, ojedinělého, co by bavilo i toho
největšího odpůrce vzdělávání a rozvoje u vás ve firmě?
Zajímá vás rozvoj v kombinaci semináře a mobilní aplikace?

PŘIJĎTE NA NEZÁVAZNOU PREZENTACI PRODUKTU
ACCELIUM PRO DNE 11. 5. 2018 OD 9:30 DO 11:30
V PROSTORÁCH KANCELÁŘE EUROPROFIS,
VINOHRADSKÁ 29/93, PRAHA 1
Nutná rezervace na info@europrofis.cz
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KNIŽNÍ TIPY
Utopie pro realisty
Rutger Bregman
256 s.
Universum 2017
Nepodmíněný příjem, otevřené hranice a 15 pracovních hodin týdně. Bregman je
zapáleným kritikem technokratické doby bez „velkých vyprávění“, hodnot a ideálů.
Podle autora žijeme ve společnosti, která je bohatší než kdy dříve, a přitom máme
paradoxně stále méně času pro sebe a své koníčky, pracujeme mnohdy na bezesmyslných pozicích, a
sociální nerovnosti se vlivem globalizace prohlubují. Není tedy čas na předefinování toho, co
znamená pokrok moderní společnosti? Autor své teze podporuje množstvím odkazů na historické a
jiné vědecké prameny, neomezuje se pouze na kritiku, nýbrž předkládá i řešení, která by mohla být
vítaným zdrojem informací a podnětem k produktivnímu zamyšlení ohledně řešení nezaměstnanosti
a sociální nerovnosti. Kniha se v Nizozemsku stala bestsellerem a vyvolala širokou veřejnou diskuzi.

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku
Hůrka Petr, Bezouška Petr, Eliáš Karel, Roučková Hana, Schmied Zdeněk
880 s.
Anag 2017
Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s
právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace
zákoníku práce provedené v roce 2017. Právní stav komentáře bude ke II.
čtvrtletí 2018. Bude tedy zahrnovat veškeré legislativní změny, které nabyly nebo nabudou účinnosti
do tohoto data. Srozumitelný komentář předkládá výklad pracovněprávních norem za současné
aplikace obecných ustanovení občanského zákoníku, což se již v souvislosti s přelomovým nálezem
Ústavního soudu ukázalo jako nezbytné a po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku tato
potřeba ještě zesílila.
Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha
Bořivoj Šubrt
576 s.
Anag 2018
Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí
vydání knihy Obsluha mzdy a platu.
Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem
a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Komplexně tedy zahrnuje
problematiku odměňování jak v podnikatelské sféře, tak i ve veřejných službách a správě.
Zabývá se též zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pracovní doby, splatností a výplatou
mzdy, zjišťováním a používáním průměrného výdělku, srážkami ze mzdy podle všech právních
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předpisů, včetně exekucí a insolvence, a rovněž výpočtem úroků z prodlení. Využity jsou i některé
významné soudní judikáty a stanoviska AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a
pracovních vztahů. Kniha reaguje mimo jiné na současný občanský zákoník a podává tak výklad
například k nejasnostem u dohod o srážkách ze mzdy uzavíraných nyní podle něj a dále u exekucí či
tzv. osobního bankrotu (oddlužení).
Autorův výklad, který reaguje na situace i četné chyby z praxe, je doplněn řadou praktických příkladů,
výpočtů a odpovědí na nejčastější dotazy. Rozsah knihy je dán složitostí problematiky – výklad
uvedené problematiky není jednoduchou záležitostí, a to i z důvodu nedokonalosti právní úpravy.
Autor odmítá zásadu práce autorů některých publikací, že „výklad končí tam, kde začíná problém“.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO MILANA BENEŠE
Dnes jsme pro vás připravili kompletní menu – polévku z čirůvek májovek, hlavní sváteční chod,
který na přípravu není zase tak náročný, jako na první pohled vypadá, a recepty na dva moučníky
(první jednoduchý, druhý trochu složitější)

Májovková kulajda
Ingredience:
300 g čirůvek májovek
1 cibule
0,25 l zakysané smetany
1 l zeleninového vývaru
50 g hladké mouky
4 brambory
sůl, kmín, kopr
Postup:
Brambory, májovky a cibuli nakrájíme a přidáme k zeleninovému vývaru. Okořeníme kmínem a
vaříme, dokud nejsou brambory měkké. Přilijeme kyselou smetanu, ve které jsme rozkvedlali mouku.
Krátce povaříme. Přidáme čerstvý nasekaný kopr a polévku dochutíme solí. Jednotlivé porce polévky
je možné ozdobit rozkrojeným vařeným vejcem.

Koncem dubna a v květnu se na zahradách, lukách a v sadech
objevují typické jarní houby, které jsou obvykle velmi hezké a i vhodné
pro kuchyňskou úpravu. Jednou z nich je právě čirůvka májovka
(Calocybe gambosa), která obvykle roste krátkou dobu a často na
jednom místě blízko sebe nebo „v kruzích“.
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Blue Eye Cod s celerem, špenátem, červenou řepou a pancettou
Tento recept pochází z moře – kvalitní ryba s bílým masem by se u nás asi jmenovala modrooká
treska. Podává se se spoustou dušené zeleninky. Prostě moderní australská kuchyně.
Ingredience:
1 celá blue eye cod (může být i treska obecná, treska skvrnitá, plotice, cejn apod.)
4 svazky chřestu
1 červená řepa
1 celer
0,5 l mléka
1 svazek špenátu
Špetka soli
Špetka bílého pepře
Postup:
1. Rybu naporcujeme a ochutíme solí a pepřem. Na rozehřátém oleji ji na pánvi restujeme po obou
stranách asi deset minut. Necháme ještě šest minut dojít v teple, aby se provařila.
2. Chřest uvaříme nad párou nebo ve vařící vodě (podle síly chřestu). Zchladíme ho v ledové vodě a
podáváme s pancettou.
3. Mladou červenou řepu vaříme v páře asi třicet minut. Oloupeme a necháme vychladnout.
4. Celer očistíme, nakrájíme na kostky a v osoleném a okořeněném mléce vaříme asi půl hodiny
doměkka. Rozmixujeme na pyré, podle chuti přidáme máslo na zjemnění.
5. Listy čerstvého špenátu rychle osmažíme na pánvičce na másle nebo oleji.
Rybu podáváme s celerovou kaší a s veškerou zeleninou.

Moučník č. 1: Jahodové želé s jahodovou pěnou
Ingredience:
500 ml horké vody
1 balení želatiny
500 ml jahodové kompotové šťávy
100 g čerstvých pokrájených jahod
na pěnu
250 g čerstvých jahod
65 g práškového cukru
1 bílek
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Postup:
1. Horkou vodou zalijeme želé a zamícháme, aby se rozpustilo. Do roztoku přilijeme jahodovou šťávu
a opět zamícháme. Necháme trošku vychladnout. Do pohárů rozdělíme nakrájené jahody, ovoce
zalijeme želatinou a necháme ustát v chladu alespoň 2 až 3 hodiny.
2. Jahody rozmixujeme na pyré. Bílek s cukrem vymícháme do pěny, přidáme jahody a ještě mícháme
10 až 15 minut ve šlehači.

Moučník č. 2: Čokoládový dort s citrusovým salátem
Ingredience:
270 g hladké mouky
50 g mandlové moučky
100 g práškového cukru
1 vejce
1 žloutek
150 g másla
1 špetka citronové kůry
na čokoládovou náplň
550 ml smetany ke šlehání
1 pomeranč (kůra)
500 g horké čokolády
3 vejce
Postup: (pro dortovou formu o průměru 21 cm):
1. Smícháme všechny suroviny kromě másla. Přidáme máslo a vypracujeme. Přidáme vajíčko a
žloutek, aby se vše spojilo. Těsto zatím příliš nepropracováváme, jen je necháme alespoň třicet minut
odstát. Pak je vyválíme a dáme do dortové formy, kde je necháme chladit další půlhodinu. Pečeme v
mírně vyhřáté troubě asi 15 až 20 minut. Potřeme vajíčkem a vrátíme na pár minut do trouby.
Necháme pomalu vychladnout.
2. Smetanu s kůrou z pomeranče přivedeme k varu a na půl hodiny odstavíme, aby smetana nasákla
chuť pomeranče. Přivedeme znovu k varu a přidáme čokoládu. Dobře promícháme a vklepneme
vajíčka. Nalijeme do předpečeného dortového těsta a pečeme na 160 °C asi deset minut. Dáme
uležet do ledničky.
Dobrou chuť!

Ing. Milan Beneš je předsedou dozorčí rady a čestným členem Klubu personalistů
ČR, z. s., v němž působí od jeho začátků. Ve volném čase se věnuje vaření, pečení
a houbaření. Je členem České mykologické společnosti.
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