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V následujících letech nás v LMC čekají velké 
věci. Hodláme totiž víc těžit z mezinárodní spo-
lupráce, která se nám nabízí prostřednictvím 
mateřské společnosti Alma. První vlaštovkou 
bude spojení našich organizačních jednotek 
v Česku a na Slovensku, chystáme však i nové 
produkty či další změny. 

Alma za námi ostatně stojí už 10 let. Když firmu 
opouštěl náš zakladatel Libor Malý, prodal ji 
právě finské mediální společnosti Alma Media, 
která měla menší divizi věnující se pracovní-
mu trhu. Za tu dobu vyrostla do 10 zemí včet-
ně Slovenska, Polska, Finska, pobaltských nebo 
balkánských států, kde získala velkou skupinu 
job boardů a další služby a produkty související 
s trhem práce. A letos jsme se rozhodli služby 
i zkušenosti navzájem lépe propojovat. 

Krok za hranice každoročně podnikají desítky 
firem a vždy je to tak trochu cesta do nezná-
ma. V letošní ročence se proto věnujeme právě 
mezinárodnosti a tomu, jak se z českého ryb-
níčku posunout někam dál.

Náš nový start se pojí ještě s jednou změnou 
– přestěhovali jsme se do nových kanceláří. Ty 
jsme od začátku navrhovali tak, aby byly urče-
né pro spolupráci. Právě to je jedna z klíčových 
vlastností, bez kterých se nelze rozvíjet. 

I my v LMC jsme ostatně vyrostli jen díky spo-
lupráci se zákazníky, jako jste vy. Dostáváme 
od vás neustále spoustu zajímavých podnětů. 
A věřím, že následující ročenka zase může 
nějaké dát vám. Za vaši spolupráci bych vám 
chtěl tímto poděkovat.

Milan Jasný
generální ředitel LMC
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Letošní rok  
si budeme pamatovat  

díky mnoha lidem.

Lídr. Nikdo jiný nenaplnil v tomto roce význam 
slova tak jako ukrajinský prezident. Ukázal to 
už jeho přerod v politika z komika známého 
především ze seriálu „Sluha národa“. V něm 

ztvárnil učitele, který se stal prezidentem. 
Jako skutečný prezident vede svoji zemi 

ve válce a jeho role nebudí smích, ale respekt. 
Odmítnutím nabídky k úniku do bezpečí 

upevnil pozici nejen svou, ale i celé Ukrajiny. 
Lídrem je pro obyvatele země, spojuje a jejich 
zájmy hájí jako jeden z nich. Jeho chování však 
oceňují světoví experti i státníci, a to přesto, 
že se s nejmocnějšími politiky planety baví 

obvykle v zeleném vojenském tričku. 

Jaderná chemička nastartovala rychlou 
kariéru. Po dokončení Univerzity Karlovy se 
jí podařilo stát se jednou z 18 vyvolených 

ze stovek zájemců, když získala stipendium 
v Heidelbergu. Doktorát tu stihla za méně než 
tři roky a získala ocenění jako nejmladší PhD. 

„s nejvyšší pochvalou“ pro daný rok. Raketovou 
rychlost nabrala také nová metoda pro 

diagnostiku a léčbu rakoviny prostaty, na jejímž 
vývoji se v Německu významně podílela. Už 
14 dní po pokusné myšce dostal lék první 

pacient. Standardně uvedení léku na trh trvá 
několik let, v případě radiofarmaka PSMA 617 
už se ale vše blíží do cíle. Z nemocného, který 
má metastázy po celém těle, dokáže udělat 

„čistého“ člověka. Není divu, že tržní hodnota 
léku se odhaduje v miliardách dolarů. Zásadní 

je jeho hodnota pro nemocné – život.

Skloubit kariéru s mateřstvím není snadné, 
u sportovkyň zvlášť. A udržet se desetiletí 

na výsluní v oblasti, která klade nároky 
na fyzickou kondici, je další velká výzva. 

Oboje se daří světové rekordmance Barboře 
Špotákové. Dvojnásobná máma se ve svých 41 
letech stala nejstarší oštěpařskou medailistkou 

v historii evropských šampionátů. I když 
to během závodu na medaili nevypadalo, 

dvojnásobná olympijská vítězka a trojnásobná 
mistryně světa chtěla potěšit fanoušky, kteří 
mokli na tribuně, a ukázat svým synům, jak 
se bojuje. Při posledním pokusu sebrala síly 
a cinkl bronz. A vlastně i naposledy, necelý 
měsíc po závodě Špotáková svou kariéru 
ukončila. Na stupně vítězů se postavila 

se soupeřkami o generaci mladšími, a to 
symbolicky na Olympijském stadionu 

v Mnichově, tedy na místě, kde před dvaceti 
lety svoji úspěšnou kariéru začínala.

Nikdy nechodila do školy. Na svůj post se 
dostala díky tatínkovi. Opouštěla jednání, 

která ji nudila. Cestovala po světě bez pasu. 
Nepoužívala své pravé příjmení. Nesměla být 
trestně stíhána ani nucena svědčit u soudu. 
Svěřili byste takové osobě důležitou funkci? 

Pokud ano, dobře byste udělali. Královna 
Alžběta II. byla tvrdě pracující žena a všechny 
uvedené příklady mají vysvětlení. Ukazují, jak 

odlišný život vedla, kolika pravidlům se musela 
přizpůsobit a současně kolik jich pomáhala 

měnit. Přes konzervativnost monarchie i svou 
vlastní pokořila mnohé rekordy a hranice. 

Na trůn usedla jako mladá žena v mužském 
světě. Skloubila roli manželky a matky čtyř 
dětí s rolí královny. Pracovala sedm dekád 
až do svých 96 let. Stala se předlohou pro 
stovku filmových postav i panenku Barbie, 

její podoba se objevila na milionech známek 
a bankovek. A i po své smrti zůstává jednou 

z nejvýznamnějších tváří a symbolů země, v níž 
se 81 % obyvatel narodilo až během jejího 

panování.
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Rozšířit své podnikání do ciziny vypadá 
jako odvážné rozhodnutí. Může to však 

být ta nejvýnosnější věc, kterou jste 
kdy udělali. Pokud váš byznys funguje 

doma, má šanci oslovit i lidi za hranicemi. 
Nemusíte být obří globální firma, abyste 

mohli vydělávat na nových trzích. 

Podnikání v zahraničí je dobrodružství. A také 
velká příležitost. Zkušenosti z ciziny se nakonec 
zúročí i doma. Domácí zkušenost zase pomůže 
najít nové příležitosti tam, kde je lokálové ne-
vidí. Řada států navíc příchod byznysu aktivně 
a konkrétně podporuje, můžete tedy získat ne-
zanedbatelné finanční, daňové i jiné výhody.

Vedle širšího trhu a nových příležitostí se vám 
otevře i zcela nový talent pool pro specialis-
ty. Svým nejšikovnějším a nejsamostatnějším 
lidem z domova zase můžete dát šanci uspět 
ve světě. A talenty z ciziny naopak získáte pro 
svou centrálu doma. Prostě to pomůže jim 
i vám.

DVAKRÁT MĚŘTE, JEDNOU ŘEŠTE 

Pro každou úspěšnou strategii expanze je sa-
mozřejmě důležité udělat si dobrou rešerši 
a smysluplný plán. Vyjasněte si, co od rozší-
ření svého geografického pole očekáváte, ja-
kým způsobem toho dosáhnete, co všechno 
je potřeba mít připravené a jak budete měřit 
úspěch. Proveďte si co nejpodrobnější marke-
tingový výzkum a ověřte si, že příležitosti, které 
vidíte, jsou opravdové. Podobná doporučení 
platí pro každou akci, kterou chcete v podni-
kání provést. Vykročení do ciziny vyžaduje však 
i další věci. Proberme je jednu po druhé.

TESTUJTE

Investujte do výzkumu, zda jsou vaše produkty 
či služby na novém trhu žádané, abyste předešli 
neúspěchu. To, že se v konkrétní zemi ještě ne-
pije pivo, neznamená, že tam místní pivo pít bu-
dou. Zjistěte si, co je vaše skutečná konkurence 
– pro pivo to nemusí být víno ani tvrdý alkohol, 
ale třeba čaj nebo jiný nápoj, u kterého jsou lidé 
jiných kultur zvyklí se socializovat. Zjistěte si pro-
to i jejich kulturní návyky, do nichž váš produkt 
má zapadnout. 

NEČEKEJTE, ŽE S VÁMI PŘIJDE ZÁKON

Investovat v dlouhodobě stabilní zemi je bez-
pečnější než ve státě, kde hrozí politické a spo-
lečenské turbulence. Na druhou stranu při 
dobré znalosti prostředí může nestabilní eko-
nomika přinést velké příležitosti. Vždy si nechte 
pečlivě ošetřit právní rámec svého podnikání, 
prověřte si daňové předpisy a od zkušenějších 
se poučte o možných nebezpečích. Na pojiš-
tění a právní ochraně v cizině se každopád-
ně nevyplatí šetřit. Místní nařízení a omezení 
si prostudujte předem a odborníky požádej-
te o výhled, kam se legislativa bude vyvíjet 
v budoucnu. 

PROMYSLETE SI NEJVHODNĚJŠÍ 
FORMU PŘÍCHODU NA CIZÍ TRH

Rozšířit své podnikání za hranice je možné 
mnoha způsoby. Pro každý byznys se může 
hodit jiný, je proto na vás, abyste si správně 
zvolili. Rozhodněte se, zda chcete prostě jen 
exportovat zboží a služby, zakládat licencované 
pobočky či franšízy, vstoupit do strategického 
partnerství s existující cizí firmou, provést cel-
kovou akvizici místní firmy, nebo na zelené lou-
ce vybudovat vlastní místní byznys. 

UDĚLEJTE SI DOMÁCÍ ÚKOL 
Z MATEMATIKY

Při započtení všech potřebných poplatků, mě-
nových rozdílů, cel, daní a dalších nákladů 
byste měli bezpečně vědět, že se vám byznys 
v nové zemi vyplatí. Než se rozhodnete pro 
rozšíření, dobře a realisticky počítejte. Tak jako 
v podnikání vždy. 

V ASII JSME ZPOČÁTKU HODNĚ NARÁŽELI 
NA ROZDÍLNOST KULTUR. NAPŘÍKLAD 
V JIŽNÍ KOREJI JSME MUSELI PŘEHODNOTIT 
HARMONOGRAM PRO SPLNĚNÍ ZAKÁZKY. 
OBVYKLE HO DĚLÁME TAK, ABYCHOM 
MOHLI DODÁNÍ GARANTOVAT A MĚLI 
JEŠTĚ NĚJAKOU REZERVU. KOREJCI TO ALE 
CHTĚLI MÍT VŠE CO NEJRYCHLEJŠÍ. KDYŽ 
SE VŠAK TERMÍNY NEDAŘÍ SPLNIT A MÁ TO 
JASNÉ ODŮVODNĚNÍ, MAJÍ PRO TO VĚTŠÍ 
POCHOPENÍ. CHVÍLI NÁM TRVALO, NEŽ 
JSME SE TOHLE NAUČILI CHÁPAT. 

PAVEL ŠŤASTNÝ, MEOPTA

VYUŽIJTE PODPORU

Existují-li ve vaší cílové zemi podnikatelské po-
bídky, daňové slevy, pomoc s infrastrukturou či 
administrativou, zjistěte si, jak je využít. Není-li 
pro jejich získání potřeba ne adekvátní papíro-
vání nebo korupce, využijte je. Pomoc v byzny-
su se hodí i úspěšným. Pro informace můžete 
oslovit diplomatické zastoupení příslušných 
zemí, obchodní komory a spolky, které pod-
porují vzájemný obchod, nebo zástupce firem, 
kteří už v dané zemi podnikají. Můžete se po-
učit i z příběhů těch, kterým expanze do dané 
země nevyšla, a vyhnout se jejich chybám.

NAJMĚTE SI KULTUROLOGA. 
A KRAJÁNKY

Čím vzdálenější je váš nový trh od kultury, 
na kterou jste zvyklí, tím užitečnější je dobře 
poznat jeho odlišnost. Používat klasický český 
humor při propagaci zboží v Turecku by nej-
spíš nefungovalo tak, jak jste zvyklí, a na Tcha-
j-wanu makové buchty neprodáte. Nechte se 
tedy co nejlépe poučit od znalců obou světů 
a dejte si pozor na místní zvyky a citlivá té-
mata. Není od věci přibrat do týmu lidi, kteří 
v dané zemi už pracovali. Důležité je zajistit si 
dostatek místních kolegů, kteří budou schop-
ni držet váš byznys. Ověřte si, zda v cílové 
zemi není nedostatek těch odborníků, které 
potřebujete.



OPOROU PŘI VSTUPU DO MAĎARSKA 
NÁM KROMĚ NAŠICH VELKOOBCHODNÍCH 
PARTNERŮ BYL I CZECHTRADE NEBO 
ANALÝZY LOKÁLNÍHO TRHU. 

ONDŘEJ RAK, SIKO

PROMYSLETE MÍRU LOKALIZACE

Svůj produkt můžete prodávat jako globálně 
unifikovaný, nebo jako částečně či úplně při-
způsobený místu. Oboje má své klady a zápo-
ry a je dobré mít předem propočítané výho-
dy a nevýhody každé z cest. Máte dostatečně 
schopné textaře a překladatele pro daný jazyk? 
Je místní písmo vhodné pro vaše propagač-
ní materiály? Budete přizpůsobovat i své logo, 
nebo dokonce volit lokální název firmy? 

ZAJISTĚTE SI LOGISTIKU VČETNĚ 
NÁHRADNÍCH ŘEŠENÍ

Ať už váš byznys zahrnuje přepravu zboží, 
nebo jen distribuci služeb, vždy si nachystej-
te záložní infrastrukturu pro situace, kdy ta 
základní přestane fungovat. Na cestách věcí 
i informací se občas vyskytnou překážky – 
události jako stávky na letištích nebo výpad-
ky internetu mohou přijít bez varování. Kdo je 
předvídá, dokáže se s nimi vyrovnat bez zásad-
ního stresu. Prověřte si také konkrétní postu-
py, jako například místně obvyklé způsoby pla-
cení zboží, poskytování úvěrů a podobně.

HLEDEJTE PARTNERY

Jednou z věcí, které můžou příchod na zahra-
niční trh usnadnit nejvíc, jsou spolehliví místní 
partneři. Firmy, které se zapojí do vašeho byz-
nysového řetězce – od dodavatelů po malo-
obchodníky nebo kontraktory. Máte-li v nich 
zázemí a oporu, bude vaše podnikání v cizině 
mnohem bezpečnější. 

STANOVTE SI ZNAČKOVÝ STANDARD

I při vysoké míře lokalizace je dobré určit si, 
jaké atributy svého podnikání chcete na nový 
trh přenést bezpodmínečně. Můžou to být 
standardy zákaznické zkušenosti, kvalita pro-
duktu, péče o zaměstnance, hodnoty a podo-
ba značky, nebo všechno dohromady. Je ale 
dobré vědět, co je pro vás klíčové a přes co 
nejede vlak.

KDYŽ JSME ZAKLÁDALI POBOČKU 
V ANGLII, UDĚLALI JSME TO KOMPLETNĚ 
PŘES LOKÁLNÍHO PARTNERA, KTERÝ NÁM 
POTÉ ZPRACOVÁVAL JEŠTĚ ÚČETNICTVÍ 
I PAYROLL. DÍKY TOMU SE NÁM CELÁ 
SITUACE VÝRAZNĚ USNADNILA.

MARTIN KONOP, PHRASE
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LMC patří do nadnárodní skupiny Alma 
Career již od roku 2012. Strukturu 

skupiny a způsob spolupráce jednotlivých 
zemí čeká v následujícím období řada 

změn. S Milanem Jasným jsme si povídali 
o tom, jakým směrem se naše společnost 

v dohledné budoucnosti bude ubírat.

V následujícím období bychom 
mezinárodní přesahy LMC měli 
pociťovat stále víc. O co vlastně půjde? 

Už dlouho jsme součástí skupiny Alma Career, 
ale teď se dostáváme do bodu, kdy začíná-
me víc a víc spolupracovat. Věříme, že skupi-
na skrývá v mnoha oblastech velký potenciál, 
který dokážeme využít jen při dobré koordi-
naci. V uplynulém roce jsme se tak zaměři-
li na užší integraci a spolupráci jednotlivých 
zemí a jedním z prvních kroků je, že od příští-
ho roku sloučíme firmy, které působily na čes-
kém i slovenském trhu vedle sebe. LMC mělo 
pobočku na Slovensku, kde jsme provozovali 
službu Seduo, a ta se sloučí s naší sesterskou 
firmou Profesia. Obráceně zase v Česku fungu-
je server Profesia.cz, ale ten od začátku roku 
bude provozován pod hlavičkou LMC. Už ne-
dává smysl, abychom v každé zemi měli více 
organizačních složek. Alma Career tak bude 
mít v každé zemi jen jednu entitu a tou dnes 
je v Česku LMC a na Slovensku to je Profe-
sia. Obě firmy však budou řízené jedním ma-
nagementem složeným ze zástupců Česka 
i Slovenska. 

Liší se nějak výrazně český a slovenský 
trh třeba tím, co na nich LMC nabízí?

Na Slovensku je nosným produktem tradiční 
job board Profesia.sk, v tom jsme si podob-
ní. Jobs.cz je u nás také nejvýznamnějším pro-
duktem, ale zdaleka už není jediný a mezi LMC 
a Jobs.cz se už dávno nestaví rovnítko. V Česku 
máme daleko širší produktové portfolio a na-
ším cílem je ho rozšířit i na Slovensko. Na dru-
hou stranu i na Slovensku máme některé velmi 
zajímavé produkty, o kterých si myslíme, že na-
jdou uplatnění i v Česku.

O jaké produkty jde? 

V současnosti je nejblíže spuštění produkt Tulu 
zaměřený na automatizaci HR procesů. Druhý 
v pořadí je Paylab, tedy nástroj na srovnávání 
platových úrovní, který už dnes funguje v něko-
lika zemích působnosti Alma Career. V Česku 
ho známe pod názvem Platy.cz, ale momentál-
ně ho spouštíme i jako mezinárodní brand.

Usnadní vám chystané změny 
nějak expanzi produktů? 

Rozhodně ano, na Slovensku a v Polsku třeba 
už máme Seduo, ale museli jsme si vše udě-
lat sami – založit pobočku, najmout lidi, vyře-
šit spoustu operativních věcí, než jsme začali 
poskytovat služby zákazníkům. To často trvá 
i více než rok. V novém modelu bude spuště-
ní nového produktu daleko jednodušší. První 
vlaštovkou je Techloop, který jsme uvedli na 
Slovensku v polovině roku, v podstatě za pár 
měsíců od rozhodnutí. Tímto způsobem může-
me v budoucnu postupovat i na dalších trzích 
Alma Career, tam to však na nás bude klást 
vyšší nároky ohledně komunikace s naší sest-
erskou společností. 

Kde všude vůbec Alma působí? Ve 
vašem pozadí je už dlouho, ale o jejím 
rozsahu v Česku moc lidí neví. 

Alma je opravdu jméno, které bylo doposud 
známé hlavně ve Finsku. Tam patří Alma Media 
k největším mediálním skupinám se skoro tře-
tinovým podílem na trhu. Skupina má tři hlav-
ní oblasti působení. Alma Talent se službami 
zaměřuje na firmy, Alma Consumer na konco-
vého zákazníka a Alma Career působí v oblas-
ti HR. Právě Alma Career se stala v roce 2012 
stoprocentním vlastníkem LMC. Od té doby 
uskutečnila několik dalších akvizic ve střední 
a východní Evropě, Pobaltí a na Balkánu. Kro-
mě Finska a Česka působí v Litvě, Lotyšsku, 
Estonsku, na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku, 
Slovinsku a v Bosně. V jednotlivých zemích exi-
stují lokální značky pod svými původními jmény 
a doposud si rozhodovaly samy o svých strate-
giích, postupech, vývoji produktů a podobně.

OD ROKU 2023 SLOUČÍME NAŠE 
SLOVENSKÉ A ČESKÉ POBOČKY. 

OBĚ FIRMY BUDOU ŘÍZENÉ 
SPOLEČNĚ.

Chystá se tedy nějaká přeshraniční 
spolupráce i na celoevropské úrovni? 

V rámci užší spolupráce napříč zeměmi chceme 
více koordinovat i produktový vývoj. Aktuálně má-
me nejvíce produktových kapacit v Česku a na 
Slovensku, menší vývojový tým je ještě v Chorvat-
sku. Těžiště produktového vývoje tak zůstane zde 
ve střední Evropě s tím, že v Česku budou kapa-
city asi největší. Ostatně Česká republika je nej-
větším trhem skupiny a společně se Slovenskem 
tvoří více než 75 % jejího byznysu.

PŘE KRA
ČU JE ME 
HRANICE

http://jobs.cz


Bude pro vás výhoda mít na starosti 
velké vývojové centrum? 

Myslím si, že samotný proces vývoje produktů 
pro využití v mezinárodním prostředí je velmi 
cenná zkušenost. Dokázat pochopit rozdílnost 
různých trhů, místních kultur, jejich požadavků 
a potřeb a dokázat je zapracovat do funkčního 
produktu jsou obrovské výzvy, ale i příležitosti, 
jak se posunout kupředu a růst. 

Sdílené mají být všechny produkty? 

Budeme rozlišovat tradiční lokální značky, kte-
ré mají zavedenou silnou pozici na konkrétních 
trzích. Jde o portály pro hledání práce, jako jsou 
Jobs.cz v Česku, Profesia.sk na Slovensku a tak 
dále. Na nich skupina Alma Career stojí a do je-
jich fungování nemá smysl zasahovat ani se je 
snažit přenášet do jiných prostředí. Sdílení se 
bude týkat spíše novějších, neportálových pro-
duktů, které vznikly v posledních zhruba pěti 
letech a které mají potenciál využitelnosti na 
různých trzích. Půjde například o vzdělávací 
platformu Seduo, která už dnes funguje v Čes-
ku, na Slovensku, v Polsku a u které uvažujeme 
o expanzi do dalších zemí. 

V jádru mezinárodní skupiny Alma 
Career tak stále budou lokální srdce? 

Ano. Klienti v žádném případě nepřijdou o své 
zavedené značky a nástroje. Nemáme v úmys-
lu spouštět nějaký globální produkt typu Mon-
ster, LinkedIn nebo Indeed. Nedávalo by to ani 
smysl, protože pracovní trhy jsou ze své po-
vahy velmi lokálního charakteru. Televizor si 
člověk může koupit na německém Amazonu 
a přivezou mu ho možná i dříve než z českého 
e-shopu. Jít do Německa pracovat je však dale-
ko složitější, stejně jako v Německu hledat pra-
covníky do českých firem. Znalost jednotlivých 
regionů je naší největší výhodou oproti glo-
bálním hráčům. Přidaná hodnota nadnárodní 
skupiny bude v identifikaci a vývoji produktů, 
které budou moci využívat všichni jako nad-
stavbu těchto lokálních služeb.

DÍKY PROPOJENÍ SE ZAHRANIČÍM 
SE DŘÍVE DOČKÁME NOVÝCH 

A LEPŠÍCH PRODUKTŮ.

Mění se s větší mezinárodností 
nějak i vize celé společnosti?

Naše nová vize je, že budeme tvořit lepší svět 
práce pro každého. Pro každého znamená jak 
z pohledu uchazečů o práci, ale i personalis-
tů či liniových manažerů, tak zaměstnanců. Asi 
se shodneme na tom, že když si někdo najde 
přes nás práci, tak se mu zlepší situace. Ale my 
můžeme zlepšovat fungování i personalistům 
a manažerům ve firmách, kterým poskytneme 
lepší nástroje pro jejich práci. To je ten posun 
od trhu práce, kde jsme dlouhá léta působili, do 
světa práce, který je daleko širší než nábor. Svět 
práce chápeme jako vše, co se týká HR a karié-
ry – tedy již od zmíněného náboru přes chytré 
HR nástroje a služby pro firmy až po vzdělávání 
zaměstnanců. Druhým rozměrem je, že se sna-
žíme budovat lepší svět práce pro všechny včet-
ně znevýhodněných skupin na trhu práce, jako 
jsou lidé se zdravotním postižením, lidé vyššího 
věku nebo ženy na mateřské. Naše mise míří 
i na ně a chce jim pomáhat. Ostatně v tom-
to duchu jde i náš nový claim: Lepší svět prá-
ce pro každého. Inspirováno lidmi. Poháněno 
technologiemi.

Tu první část o lepším světě práce 
jsme už probrali, ale jak do toho 
zapadají lidé a technologie?

Popisuje to, jakým způsobem produkty děláme. 
Všechny naše produkty děláme na základě em-
patií, výzkumů, rozhovorů s uživateli i zákazníky 
a do tohoto procesu jsou zapojeni i naši zaměst-
nanci. A ty technologie zase říkají, že pro nás 
jsou nástrojem, jak určité služby můžeme škálo-
vat pro celý trh. Pokud chceme někomu pomoci 
najít práci, můžeme si třeba najmout 50 konzul-
tantů a nechat je to vyřešit osobně. Ale můžeme 
využít i technologie a pomocí nich zasáhnout 
mnohem víc lidí. Dobře se ten celý princip dá 
ukázat třeba na Seduu. Tradiční vzdělávání ob-
vykle naráží na to, že lektoři mají nějakou kapa-
citu, kolik lidí můžou efektivně vyškolit za jeden 
den v rámci nějaké učebny. Seduo umožňuje 
daleko širší záběr konkrétní kurz si může pustit 
libovolný počet lidí, nejsme nijak omezeni veli-
kostí učebny nebo fyzickým místem ani časem. 

S integrací Slovenska a další přeshraniční 
spoluprací vás čeká asi spousta práce. 
Díváte se už i dál do budoucna?

Výhoda skupiny Alma Career je, že je soustře-
děna do tří poměrně odlišných regionů. Jeden 
je Finsko a Pobaltí, druhý je střední Evropa 
a třetí balkánské země. Každý z těchto regionů 
má potenciál pro expanzi. My se můžeme na-
příklad soustředit na Maďarsko nebo Rakous-
ko, kolegové ze severu na skandinávské země, 
na jihu je prostor pro expanzi do Bulharska, 
Rumunska a dalších zemí. To je však spíše 
téma vzdálenější budoucnosti.

ZATÍMCO TELEVIZOR 
SI KLIDNĚ KOUPÍTE 

NA NĚMECKÉM AMAZONU, 
SE ZAMĚSTNANCI JE 

TO SLOŽITĚJŠÍ. V JÁDRU 
SKUPINY ALMA CAREER TAK 
VŽDY BUDOU BÍT LOKÁLNÍ 

SRDCE. 

zpět na obsah



GDPR

Vždy když nakládáte s daty fyzických osob, je 
potřeba ošetřit také GDPR. To se týká nejen 
všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online 
služeb, kteří zpracovávají data uživatelů. Ob-
zvlášť si dejte pozor při předávání dat do USA, 
kde je nutné zajistit vhodné záruky ochrany 
odlišné od těch v Evropské unii.

Po analýze příslušného zahraničního 
trhu a strategickém rozhodnutí přichází 
samotná realizace. Abyste se neutopili 

v záplavě cizích paragrafů, připravili 
jsme spolu s experty z Havel & Partners 

shrnutí toho nejdůležitějšího, na co 
byste neměli zapomenout z právního 

a daňového pohledu.

PROVĚRKA

Zjistěte, jaké právní otázky se v dané zemi tý-
kají produktů a služeb, které poskytujete. Jak 
se daní, zda se na ně vztahují nějaká speciál-
ní pravidla a regulace atd. Vše ideálně řešte 
s právními a daňovými poradci, kteří v dané 
zemi působí.

ZAMĚSTNANCI

Nyní můžete hledat místní zaměstnance nebo 
zahájit spolupráci s personální agenturou 
a také uzavírat smlouvy, které už máte připra-
vené v souladu s místními zákony. V souvislosti 
s nimi si dejte pozor především na:

  registraci zaměstnanců u zdravotní pojiš-
ťovny, správy sociálního zabezpečení a dal-
ších úřadů, 

  v případě zahraničních zaměstnanců včas-
né vyřízení příslušných pracovních a poby-
tových oprávnění, včetně jejich nahlášení 
u příslušného úřadu, 

  splnění místních podmínek pro započe-
tí zaměstnávání – jde typicky o povinnost 
uzavřít smlouvu s poskytovatelem pracov-
nělékařských služeb a povinnost pojištění 
zaměstnavatele, 

  nabídku benefitů,

  implementaci základních vnitřních  
předpisů, včetně otázky BOZP.

DANĚ A ODVODY

K nim patří také povinnosti v oblasti sociálního 
zabezpečení a zdravotního pojištění.  Z obvyk-
lých kroků vás bude čekat:

  registrace k dani z příjmu,

  registrace k DPH, 

  odvody za zaměstnance, 

  případná silniční daň apod. 

Jestliže jste se rozhodli v dané zemi založit po-
bočku české společnosti, dejte si zvláštní pozor 
na daňové povinnosti příslušného státu. Může se 
vám stát, že daň z příjmu od vás budou požado-
vat dvě různé země.

REGIONÁLNÍ A OBOROVÉ SPECIALITY

Především jde o smluvní záležitosti spojené 
s předmětem podnikání. Speciální požadavky se 
obvykle vztahují např. na farmaceutické obory, 
zdravotnictví, zbraně či chemikálie, avšak každá 
země má situaci ošetřenou trochu jinak.

VÝBĚR PRÁVNÍ FORMY 

Na výběr máte hned ze dvou možností, může-
te založit pobočku (organizační složku) české 
společnosti, nebo založit samostatnou společ-
nost. Pro každého bude výhodnější něco jiného. 
V obou případech budete potřebovat minimál-
ně následující:

  bankovní účet,

  místo podnikání (včetně kupní či nájemní 
smlouvy),

  oprávnění k podnikání, 

  odpovědné, statutární  
a dozorové zástupce,

  registrace v příslušných rejstřících.

Právní řád dané země vám nad tento základ 
může uložit ještě další povinnosti. Typicky může 
jít o registraci skutečného majitele či povinnosti 
komunikovat se státem prostřednictvím elek-
tronických prostředků s ohledem na digitalizaci 
EU. 

PRACOVNÍ PRÁVO

Stejně jako u předmětu svého podnikání si nej-
dříve zjistěte podstatné pracovněprávní poža-
davky dané země. Zejména vás budou zajímat:

  povinné náležitosti pracovních smluv,

  podmínky výkonu práce, 

  výše minimální mzdy, 

  možnosti ukončení pracovního poměru,

  otázka diskriminace v pracovněprávních 
vztazích.
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PS: Ačkoli jsme tento článek připravovali s právními experty 
z Havel & Partners, jde jen o shrnutí základních kroků, které  
není úplné. Každá země má jiný právní řád, a je vždy nutno  

zohlednit individuální požadavky. Konzultujte proto pokaždé  
svou situaci se specialisty.
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Česko někdy působí jako uzavřené údolí, 
které se stará hlavně o sebe a kde jsou 

i byznysové cíle přiměřené velikosti 
země. Ve skutečnosti mají české firmy 

obrovskou tradici úspěchu za hranicemi. 
Mnohé z nich znal nebo dodnes zná celý 

svět. 

ZÁŘIVÉ PERLY ZE SKLA 

Příběh křišťálového údolí, které se na severu 
Čech vine od Kamenického Šenova až po Tur-
nov, by sám vydal na několik knih o sklářích, 
broušení a bižuterii. Sklo se tu vyrábí už od 16. 
století. Pochází odsud i historie českých skleně-
ných lustrů firmy Preciosa. Začíná u pasíře Jose-
fa Palmeho z Práchně u Kamenického Šenova. 
Ten roku 1724 získal povolení k výrobě skleně-
ných lustrů a založil tak jeden z nejstarších do-
dnes fungujících sklářských provozů ve střední 
Evropě. 
Šenovské lustry svítí na stovkách zámků a dra-
hých sídel včetně královských. Měli je ve Ver-
sailles, byly použity při korunovaci Marie Terezie 
roku 1743 a od roku 1928 mohli diváci královské 
opery v Římě obdivovat tehdy největší skleně-
ný lustr na světě s průměrem 10 metrů. Lustry 
z Preciosy se vyvážejí do celého světa a dodnes 
se také vyrábějí systémem využívajícím principy 
původní manufaktury s výrazným využitím ruční 
práce.

PLYNOVÝ SPORÁK  
Z VÝROBNY HŘEBÍKŮ 

Roku 1861 koupil Ignaz Carl Ma cha nek od baro-
na Roth schilda jeho skomírající železářský závod 
v Mariánském údolí. Spojil ho se svým hamrem 
v Hlubočkách a založil akciovou společnost Mo-
ravia. Nejdřív vyráběla hřebíky, ale brzy se zača-
la zabývat plechovým zbožím a nakonec domá-
cími spotřebiči. Vyráběla jich mnoho a různých 
druhů včetně kamen a mlýnků na maso. Když 
na přelomu století došly v USA mlýnky na kukuři-
ci, Machanek neváhal a začal je tam dovážet. Po-
stupem let došlo i na strojky na zmrzlinu, prač-
ky, ledničky či průtokové ohřívače vody. A kotle 
a sporáky z Mariánského údolí se staly legendár-
ními v mnoha zemích. Značka Mora, kterou si 
Machanek nechal zaregistrovat roku 1890, fun-
guje dodnes.

BOTY, AUTA, SKLO, 
ALE JEŠTĚ MNOHEM VÍC. ČESKÉ 
VÝROBKY SI PODMANILY SVĚT.

KOH-I-NOOR 1: TUŽKY 

Joseph Hardmuth byl vyučený truhlář. Praco-
val však jako architekt a při práci spotřeboval 
spoustu tužek. Ty se na přelomu 18. a 19. sto-
letí dovážely z Anglie. Už proto byly drahé, 
a navíc se vyráběly složitě, takže i zkušenému 
profesionálovi trvala výroba jedné tužky tři až 
čtyři hodiny. A k tomu se grafit v nich neustále 
lámal 
Joseph Hardmuth si roku 1802 podal patent 
na výrobu tuhy ze směsi grafitu a jílu. Tužky za-
čal vyrábět ve velkém a roku 1848 přenesl jeho 
syn Carl továrnu do Českých Budějovic. Carlův 
syn Franz po roce 1881 výrobu tužek zmoder-
nizoval a vymyslel i dodnes platnou stupnici 
tvrdosti. Jméno Koh-i-noor podle největšího 
diamantu světa dal své proslulé žluté tužce, 
za kterou dostal roku 1888 cenu na jubilejní 
výstavě ve Vídni. Nakonec ji připsal i do názvu 
celé společnosti, která se od té doby nazývala 
Koh-i-noor Hardmuth. A ta tužka se prodává 
dodnes. Roku 1910 byla jejich firma největší 
světovou tužkárnou se zastoupením ve 32 stá-
tech a do světa vyváží dodnes. A to včetně poz-
dějšího vynálezu známého jako versatilka.

BOTY PRO KAŽDÉHO 

Možná nejproslulejší příběh českého úspěchu 
začal roku 1894 ve Zlíně. Tomáš Baťa byl šev-
cem ve čtvrté generaci – boty šil už jeho pradě-
deček. S bratrem a sestrou založil firmu, která 
chtěla vyrábět obuv tak, aby byla rychle hotová 
a levná. Už roku 1904 se Baťa rozjel do Spoje-
ných států, kde se inspiroval úspěchem Henry-
ho Forda. Zaujala ho pásová výroba i malé děl-
nické domky pro zaměstnance.   
Za první světové války se stal armádním doda-
vatelem, během první republiky vytvořil legen-
du. Baťovské ceny končící devítkou a heslo „náš 
zákazník, náš pán“ vstoupily do dějin podnikání. 
Ve 30. letech se stal největším exportérem obuvi 
na světě. Tomáš a po jeho smrti bratr Jan Anto-
nín stavěli továrny v USA, Anglii, Německu, Švý-
carsku, Francii, Jugoslávii, Nizozemsku i v Indii. Za-
městnávali tisíce lidí a poskytovali jim i v té době 
nevídané sociální zabezpečení. Před druhou svě-
tovou válkou emi groval Jan Antonín do Ameriky. 
Nakonec se natrvalo usadil v Brazílii a založil tam 
pět měst. Syn Tomáše Bati Tomáš mladší rozvíjel 
odkaz firmy v Kanadě. Společnost dodnes pro-
dává boty ve více než 70 zemích.



ZDALEKA TO NENÍ VŠECHNO 

Bývalých i současných značek je v historii na-
šeho průmyslu mnohem víc. Připomenout 
můžeme třeba pneumatiky Barum, ocelárny 
Poldi, Schichtovo jádrové mýdlo, strojírny ČKD, 
traktory Zetor, sirky ze Sušic, výbušninu Sem-
tex, domácí spotřebiče ETA, trumpety a další 
dechové nástroje Amati, klavíry Petrof, fotofil-
my a fotopapíry Foma, popelnice z roudnické 
Mevy, klobouky Tonak, botasky, gramodesky 
z Loděnice, optiku z Meopty a obroučky z Oku-
ly, dřevěné hračky Detoa, židle Thonet, porce-
lán Thun, kočárky Liberta, kola Favorit, auto-
busy Karosa, kosmetiku Dermacol, zámky FAB 
nebo hodinky Prim. A samozřejmě Škodovku, 
minerálky Mattoni či Magnesia nebo Prazdroj 
s Budvarem. 
Dobrou zprávou je, že dnes za slavnou historií 
nezaostáváme. Řada nových českých značek 
proniká do světa a v leckterých oborech mají 
nepřehlédnutelné jméno. Ať už jde o antivirový 
systém Avast, 3D tiskárny od Průši, nemocniční 
lehátka Linet, strojírny Wikov, outdoorové ob-
lečení Bushman, kuchyňské vybavení Tescoma, 
vyhledávač letenek Kiwi.com, kola Festka, au-
todíly Brano (které dříve zavíralo dveře samo), 
hokejové puky Gufex či Rubena, léky ze Zentivy 
– a mohli bychom pokračovat ještě dlouho.

KOH-I-NOOR 2: PATENTKY 

Jindřichu Waldesovi se říkalo knoflíkový král. 
Začal jako spolumajitel malé dílny, v níž s me-
chanikem Hynkem Pucem vyráběli knoflíky 
na šlapacím soustruhu. Poté, co Puc výrobu za-
utomatizoval, stoupla produkce dílny několikrát 
a nakonec společníci výrobu roku 1907 přesu-
nuli do továrny Koh-i-noor Waldes ve Vršovicích.

Ta už vyráběla i přezky, sponky a zipy a postup-
ně otevřela pobočky v Drážďanech, ve Varšavě, 
v Paříži, v New Yorku a ve Vídni. Nejúspěšnějším 
výrobkem firmy se stal patentní spínací knoflík, 
kterému začali říkat podle diamantu Koh-i-noor. 
Waldes vsázel vedle moderních strojů také 
na spokojené zaměstnance, kterým podobně 
jako Baťa dával na svou dobu nevídané sociální 
výhody. Například příspěvek při narození dítěte 
nebo za vylepšení procesu výroby.

BRM BRM BRRRRRRRM 

František Janeček byl činorodý od mládí. Po stu-
diu strojírenství a elektrotechniky se chytil 
u Emila Kolbena, kde se už v 28 letech stal šé-
fem všech továrních dílen. Ale nestačilo mu to. 
Cestoval, sestavoval letadla a kluzáky nebo vy-
lepšil obloukovou lampu. Koupil také licenci 
na motocykly Wanderer, značku Janeček-Wan-
derer zkrátil na Jawa a založil tak jednu z motor-
kářských legend. Jawa má podobně jako Tatra 
dodnes skvělou pověst třeba v zemích třetího 
světa, v Asii i Africe.

PUNČOŠKY  
Z VARNSDORFU 

Paní Maria Worm pletla na přelomu 19. a 20. 
století ve Varnsdorfu punčochy. Byly tak ob-
líbené, že si roku 1907 koupila druhý stávek 
a založila živnost. Finančně ji podpořil její muž 
Josef Kunert a postupně vybudovali továr-
nu a začali prodávat za hranice do Německa. 
V roce 1924 měli 18 zaměstnanců, za pět let 
už osm set. Josef Kunert experimentoval s ma-
teriály a vyráběl mimo jiné i z tehdy napros-
to novátorského umělého vlákna. Při hospo-
dářské krizi se rodinná firma přeorientovala 
na Skandinávii a Anglii. Tam spolupracovala 
s firmou Marks and Spencer, u nás s Baťou, 
v jehož obchodech šly Kunertovy punčochy 
na dračku. A vyvážely se i za oceán. Ve své 
době byl Kunert největším evropským výrob-
cem punčoch.

AŤ TO TEČE

Historie světově proslulých pump a čerpadel 
Sigma Lutín se začala psát roku 1863. Mladý 
Ludvík Sigmund se přiženil do Lutína a začal 
pomáhat místnímu studnaři. Studny se tehdy 
kopaly ručně a voda se z nich tahala pomocí 
jednoduchých dřevěných pump. Ty Sigmund 
a hlavně jeho synové postupně zdokonalovali 
tak, že je od 30. let 20. století mohli začít vyvá-
žet do celé Evropy. Mnoho jejich výrobků včet-
ně domácích vodáren Darling se stalo v oboru 
legendami. A značka s trojzubcem má dodnes 
v mnoha zemích dobrý zvuk.

I DNES MÁME DESÍTKY 
FIREM, KTERÉ JSOU VE SVĚTĚ 

MIMOŘÁDNĚ ÚSPĚŠNÉ. 

zpět na obsah



TOLIK ODHADEM ČÍTALA POPULACE  
KRÁLÍKŮ V AUSTRÁLII NA PŘELOMU 

70. A 80. LET 19. STOLETÍ. FARMÁŘ JMÉNEM 
THOMAS AUSTIN JICH V ROCE 1859 

DO ZEMĚ PŘIVEZL JEN 24. JDE TEDY O JEDNU 
Z NEJRYCHLEJŠÍCH ZVÍŘECÍCH EXPANZÍ.

zpět na obsah



VINOHRADSKÁ 12 

Zpravodajské podcasty už frčí několik let a je-
den z prvních, který na tuto vlnu naskočil 
i u nás, byl Český rozhlas. Každý den ráno se 
tak ve Vinohradské 12 během půlhodiny dozví-
te to nejdůležitější o jednom tématu, které ak-
tuálně hýbe děním v Česku nebo ve světě.   

Na světovém internetu běží přes dva 
miliony podcastů, na tom českém zhruba 
tři tisíce a stále jich přibývá. Zkusili jsme 

pro vás z té záplavy vylovit pár tipů, které 
vám můžou rozšířit obzory nebo si u nich 

jen tak odpočinete. 

NAHRÁVKY A HRNEK DO UŠÍ

V LMC také děláme podcasty. První se jmenu-
je naHRávky a zveme si do něj zajímavé hosty, 
kteří mají co říct k dění v personalistice a pra-
covním světě. V druhém, HRnku do uší, přináší-
me klíčové novinky a inspiraci z našeho oboru. 

TRENDSPOTTING 

Vydavatelství Economia je v produkci podcas-
tů velmi aktivní. Trendspotting They Kučero-
vé a Pavlíny Louženské mezi kolegy vyniká ši-
rokým rozstřelem témat (společnost, byznys, 
kultura i popkultura, jídlo, design, cestování 
i biohacking) i jejich odlehčeným zpracová-
ním. Samy autorky svůj styl charakterizují titul-
kem „Od krevet ze zkumavky přes tenisky až 
po 15minutové město“.

PROTI PROUDU 

V záhlaví tohoto podcastu je napsáno, že jde 
o rozhovory s lidmi, kteří jdou proti proudu 
a boří stereotypy. Autorem a moderátorem je 
odborník na podcastovou scénu Dan Tržil. Ho-
dinové rozhovory se točí kolem motivace, zvy-
ků, zásad a životních pravidel a jdou často hod-
ně do hloubky. 

HOLKY DRZÝ NEJEN O HR 

Podcast Oti Tůmové a Veroniky Práškové pa-
tří k těm vůbec nejlépe hodnoceným na byz-
nysová témata. Obě autorky za sebou mají 
dlouholetou praxi v HR odděleních velkých 
firem, což jim umožňuje mluvit s nadsáz-
kou a humorem o tématech, která jsou často 
„na hraně“.

MEGHAN MARKLE’S ARCHETYPES 

Pořad, který letos nejvíce rozvířil vody světové-
ho podcastingu. Hned první epizoda totiž se-
sadila z trůnu nejposlouchanějších pořadů sa-
motného velkého šéfa Joea Rogana. Aby také 
ne, když si Meghan k mikrofonu pozvala Sere-
nu Williams, která se rozpovídala o ambicích, 
nadějích i zklamáních ve světě žen a sportu. 
No a v jeden moment přišel do studia pozdra-
vit princ Harry. 

PSYCHOLOGIE.CZ 

Populární psychologický portál vypustil do svě-
ta hned tři podcastové řady nazvané „V sobě“, 
„Uvolněte se“ a „Vrtání“. Diskutuje se v nich o ži-
votě, práci, vztazích, emocích, vesmíru a vůbec. 
Za mikrofon si sedají psychologové, psychiatři 
a psychoterapeuti s dlouholetou praxí.

INSIDER

Rozhovory jsou ideální formát pro podcasty 
a jedny z těch nejzajímavějších uvádí dvojice 
Tomáš Jirsa a Michal Půr. Obvykle si zvou hned 
dvojici hostů, kteří mají odlišný pohled na věc, 
a poslouchat tak můžete třeba o minulosti či 
budoucnosti Prahy, státním rozpočtu, digita-
lizaci, ale občas i o řadě dalších témat, včetně 
některých odlehčených. 

AFTER HOURS

Jak souvisí aktuální události s byznysem a kul-
turou? Tomu se pravidelně dívají na zoubek 
dva profesoři z Harvardu a přinášejí zasvěce-
nou konverzaci a úhly pohledu, které většinu 
lidí ani nenapadnou. Od velké rezignace přes 
#MeToo až třeba po konec globalizace.

zpět na obsah

https://open.spotify.com/show/33LSRwxS4NYoo5D9PX8TAT
https://open.spotify.com/show/4B60vXgtso52rkK4i5EXGL?si=1654a71a10f14b44&nd=1
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Zatímco českému pracovnímu 
trhu dominuje LMC, na Slovensku 
si podobnou pozici vydobyl portál 

Profesia.sk.S šéfkou Profesie Ivanou 
Molnárovou jsme si povídali o rozdílech 

i podobnostech obou trhů a o tom, 
co nového přinese větší propojení se 

skupinou Alma Career.

Dal by se nějak stručně a výstižně 
popsat pracovní trh na Slovensku? 
Má nějaká specifika, zvláštnosti?

Náš trh je jedinečný tím, že je z velké části 
navázaný na oblast automotive. V současnos-
ti působí na našem území čtyři velké automo-
bilky a na východním Slovensku k nim brzy 
přibude pátá – Volvo. S tím se pojí další vel-
ké specifikum trhu, a to regionálnost. Na vý-
chodě republiky je velká nabídka pracovních 
míst ve výrobě, soustřeďují se zde převážně 
pracovníci s nižším vzděláním a pozice s vyš-
ší požadovanou kvalifikací je složité obsazo-
vat. Na západě je situace zcela jiná. Kvalifiko-
vaných uchazečů je zde poměrně dostatek 
a firmy, které zde působí, si mohou dovolit 
nasadit požadavky vyšší. Dalším specifikem 
je, že v porovnání s českým pracovním tr-
hem se u nás například drží stabilní, poměr-
ně vysoká 6–7% nezaměstnanost. Je velmi 
složité s tím cokoli dělat, přestože je na trhu 
volných míst dostatek. Některé skupiny oby-
vatel jsou u nás dlouhodobě nezaměst-
nané a v současném nastavení trhu práce 
v podstatě i nezaměstnatelné. A progra-
mů na jejich integrování máme málo a příliš 
nefungují. 

UŽ DÁVNO NEJSME ZDROJEM 
LEVNÉ PRACOVNÍ SÍLY. MZDY 

JSOU NA PODOBNÉ ÚROVNI JAKO  
V POLSKU NEBO ČESKU.

SLOVÁCI NEJČASTĚJI HLEDAJÍ 
PRÁCI PŘES ZNÁMÉ. V ZÁVĚSU ZA 
ZNÁMÝMI JSOU ONLINE PORTÁLY.

Na východním Slovensku tedy 
vládne průmyslová výroba. 
Co se děje na západě?

To je vlastně další specifikum slovenského 
trhu. Na to, jak jsme malá země, u nás půso-
bí velké množství nadnárodních center sdí-
lených služeb (shared services center). Ta 
zajišťují pro nadnárodní firmy služby, jako je 
administrativa, správa financí, analytika, tech-
nická podpora a podobně. Šest největších za-
městnává 55–60 tisíc lidí. Přestože jsou poža-
davky – hlavně jazykové vybavení – poměrně 
náročné, daří se centrům volné pozice bez 
větších problémů obsazovat. Uchází se o ně 
hlavně čerství absolventi, kteří práci v cent-
rech berou jako dobrý start pracovní kariéry, 
kde dostanou slušný plat a načerpají zkuše-
nosti z mezinárodního prostředí.

Jak si na slovenském trhu 
stojí starší ročníky?

S těmi bude trochu problém. Po revolu-
ci v roce 1989 nám de facto „vypadla“ jedna 
generace. Jak budou silné ročníky naroze-
né v 70. letech odcházet do důchodu, bude 
na trhu práce chybět čím dál více lidí. Odha-
dujeme, že v segmentu pracovníků do čtyřice-
ti let půjde až o 420 tisíc lidí. 

Vidíte způsob, jak je nahradit?

Bude to složité, hlavně kvůli dalšímu specifiku 
našeho trhu, kterým je jeho velká uzavřenost. 
Panuje u nás obrovská neochota zaměstná-
vat lidi z cizích zemí. Je to trend, který panuje 
doslova na všech úrovních. Od malých firem 
až po politiku vlády, která přes naše naléhá-
ní stále nejeví ochotu zjednodušit udělování 
pracovních víz a otevřít slovenský trh zaměst-
nancům z cizích zemí mimo EU.

Ve kterých segmentech se 
to nejvíce projevuje?

Je to vidět napříč celým trhem práce. Velká po-
ptávka existuje například v kvalifikovaných po-
zicích v automotive, mnoho lidí chybí v oblasti 
IT a informačních technologií, ale i v cestovním 
ruchu, pohostinství a celém segmentu HORE-
CA. Dělali jsme nedávno průzkum, kde se uká-
zalo, jak neblaze se v těchto oborech projevila 
situace za pandemie. Řada pracovníků z HO-
RECA nevydržela čekat, až se situace zlepší. 
Našli si jiné, stálé zaměstnání a již se nehodlají 
vracet do oboru, kde nemají jistý měsíční pří-
jem. Hodně o tom vypovídá výsledek ankety 
o nejlepšího zaměstnavatele na Slovensku, kte-
rou již desátým rokem pořádáme. Jako nejdů-
ležitější aspekt dobrého zaměstnavatele volili 
pracovníci spolehlivost a stálost. 

Jak si na Slovensku lidé 
typicky hledají práci?

Z našich průzkumů vyplývá, že za nejspoleh-
livější zdroj nové práce jsou u nás považova-
ní známí a kamarádi. Na druhém místě, hned 
v závěsu, jsou to online pracovní portály. Pro-
fesia.sk je mezi nimi dominantní, povědomí 
o ní má kolem 80 % všech uchazečů o práci. 

Jakou pozici má na Slovensku LMC?

Zastřešující značka LMC u nás není moc zná-
má, jediný produkt, který u nás funguje, je Se-
duo. Portály jako Jobs.cz u nás ale lidé znají, 
přestože slovenských firem, které by v Česku 
hledaly pracovníky, není mnoho. Většinou je 
situace opačná, tedy že české firmy hledají za-
městnance u nás, a inzerují tudíž na Profesii.

V Česku panuje obecné povědomí, 
že sem hodně Slováků přijíždí 
studovat nebo pracovat. Existují 
o tom nějaká konkrétní data?

Podle údajů statistického úřadu pracuje 
v Česku 300–400 tisíc Slováků. Stojí za tím 
řada faktorů. Především jazyková blízkost 
obou zemí a také velký počet slovenských stu-
dentů, kteří dojíždí za vzděláním do Česka. 
Hlavně tedy do Brna, kam kaž dý rok směřu-
je kolem 30–40 tisíc studentů a které v žertu 
označujeme za největší slovenské univerzitní 
město. Podle toho, co mi říkali zástupci Ma-
sarykovy univerzity, je to pro školu výhodné, 
protože vyšší počet uchazečů zvyšuje kvali-
tu studentů. Pro nás je ovšem problém, že si 
velké množství absolventů podchytí české fir-
my, a na Slovensko se tedy nevrací. Podobné 
je to i s lidmi, kteří se například z východního 
Slovenska stěhují za prací nebo dojíždí na za-
kázky. Pro ně už není takový rozdíl jet místo 
na západ Slovenska rovnou do Česka, protože 
jsou již tak jako tak daleko od rodiny a vyplatí 
se jim využít lepších platových podmínek. 
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Jak ovlivňuje Slovensko dění 
v EU a v zahraničí obecně?

Myslím si, že jsme kvůli velké otevřenosti eko-
nomiky na globální vlivy o dost citlivější než 
Česko. V roce 2019, kdy v mezinárodním pro-
středí panovala atmosféra očekávání finanční 
krize, náš trh stagnoval, kdežto v Česku ros-
tl. LMC dokázala růst i během prvního roku 
pandemie. Profesia naopak zaznamenala bě-
hem prvních tří měsíců výrazný propad a trh 
se začal vzpamatovávat až během září. V roce 
2021, kdy už se nepřistupovalo k lockdow-
nům, náš trh najednou poskočil o celých 100 
tisíc pracovních míst vzhůru. V letošním roce 
je na pracovním trhu každý měsíc 36 tisíc no-
vých pozic, což je na jeho velikost doslova 
obrovské číslo. Zkrátka, když se daří, děláme 
kvantové skoky vzhůru, když nastane krize, za-
znamenáváme rychlý propad.

Jak se na slovenském trhu 
projevila válka na Ukrajině?

Předpokládali jsme, že bude mít daleko větší 
dopad, a očekávali jsme příliv pracovních sil. 
Z Ukrajiny k nám totiž přicházelo více pracov-
níků již před válkou. Ve velmi krátkém čase 
jsme proto připravili ukrajinskou verzi našeho 
portálu, zajistili tlumočníky a podporu v ukra-
jinštině na našem call centru. Ukrajinští muži 
ale nemůžou opustit zemi a ženy často utíka-
jí před válkou s dětmi či rodiči a musí se o ně 
starat. Není pro ně také dostatek kvalifikova-
ných pozic, po skončení války proto očeká-
váme, že se budou vracet domů. Slovenské-
mu pracovnímu trhu by pravděpodobně víc 
pomohlo, kdybychom otevřeli hranice Bělo-
rusům a Rusům, kteří odchází kvůli válce ze 
země a kteří by byli ochotní u nás zůstat pra-
covat dlouhodobě. U nich je ale prakticky nu-
lová šance vyřízení pracovního povolení. 

Je ještě nějaká země, odkud přichází 
na Slovensko větší počet pracovníků?

Ze zemí EU jsou to hlavně pracovníci z Ru-
munska, Česka, Maďarska, Polska, Bulharska 
či Chorvatska. Z dalších to jsou kromě Ukra-
jiny ještě Srbové, Vietnamci, Gruzínci ane-
bo například Filipínci, kteří přicházejí hlavně 
do služeb a do oboru HORECA, kde mají s Fili-
pínci velmi dobré zkušenosti. 

Jak je to z druhého pohledu? Co když 
na Slovensko přichází zahraniční 
zaměstnavatel? Co by měl vědět 
a na co by si měl dát pozor?

Měl by si dát velký pozor hlavně na to, do kte-
rého regionu směřuje. Pokud potřebuje lidi 
s vyšším vzděláním a kvalifikací, měl by zamířit 
spíše na západ a navázat spolupráci s místními 
školami. Pokud hledá pracovníky do manuální 
výroby, uplatní se spíše na východě, zvlášť když 
podniká v oblasti automotive nebo v dodava-
telských řetězcích. V každém případě bych ka-
ždému doporučila provést důkladnou analýzu 
platových poměrů, protože už dávno neplatí, 
že Slovensko je zdroj levné pracovní síly. Naše 
platy jsou na velmi podobných úrovních, jako 
je tomu například v Polsku, Maďarsku nebo 
v Česku.

Mění se na Slovensku s platovou úrovní 
i nároky na nefinanční benefity? 

Během pandemie se začal ve velkém používat 
systém home office a stal se velmi populární. 
Mnoho firem už o návratu do běžného fun-
gování neuvažuje a z firem, které práci z do-
mova neumožňují, naopak pracovníci často 
odcházejí jinam. Pandemie také do firemních 
slovníků dostala pojmy, jako je péče o dušev-
ní zdraví, wellbeing nebo rovnováha mezi pra-
cí a osobním životem. U mnoha pracovníků se 
na přední pozice požadavků na zaměstnava-
tele dostala smysluplnost práce. Často vidíme 
ochotu zaměstnanců opustit dobře placené 
místo v korporátu a jít pracovat do malé firmy 
za podstatně nižší peníze jen proto, že je prá-
ce baví a že cítí, že jejím výsledkem bude něco 
smysluplného. 

Jaké změny přinese do vašeho 
fungování připravovaná fúze 
s Alma Career do skupiny, 
kam bude patřit i LMC?

V současnosti pracujeme na tom, abychom 
byli schopni fúzi co nejlépe zužitkovat. Co 
určitě zůstane zachováno, je portál Profe-
sia.sk. Nástroje, které zná a používá napros-
tá většina trhu, nemá smysl měnit. Díky fúzi 
s LMC budeme mít k dispozici brandové 
služby zaměřené na velkou korporátní kli-
entelu a s nimi i velký a zkušený sales tým. 
V nich vidíme také potenciál růstu a na oplát-
ku chceme LMC poskytnout naše zkušenosti 
s e-commerce a efektivním obsluhováním vel-
kého počtu klientů, a to pouze online. Hodně 
si také slibujeme od propojení služeb do jed-
noho návazného portfolia. 

Co do něj Profesia přinese?

Samozřejmě náš portál Profesia.sk, který je 
na slovenském trhu naprosto dominantní. 
Dále produkt pro malé firmy Roster, nástroj 
na zpracování dokumentace Tulu nebo Paylab 
pro porovnávání a analýzu platů. Velmi aktiv-
ní jsme v oblasti CSR. Angažujeme se ve vzdě-
lávání pedagogů a ředitelů škol v rámci naší 
akademie a podporujeme nábor do školství 
na bezplatném portálu Edujobs.sk. Velmi hrdí 
jsme na program Výpomoc se srdcem, který je 
zaměřený na zapojování lidí se zdravotním po-
stižením do pracovního trhu. 

Snažíte se tedy na trhu nejenom 
působit, ale také ho kultivovat?

My na slovenském trhu působíme více než 25 
let. Dalo by se tedy říct, že jsme jakýmsi jeho 
barometrem a zároveň trendsetterem. Jsme 
členy Republikové unie zaměstnavatelů, pů-
sobíme v různých nadacích a náš názor je re-
spektovaný na nejvyšších místech slovenské 
správy. Já sama působím jako poradkyně slo-
venského premiéra.



Mezinárodní kolektiv přináší mnoho 
výhod – různorodé zkušenosti, vzájemně 

se obohacující kolegy, ale ve výsledku 
i firmu, kde pracují. Navíc můžete ty 

nejlepší specialisty hledat mezi kandidáty 
po celém světě. Jak to však ukočírovat, 

abyste z nich dostali to nejlepší?

MYSLETE OPRAVDU NA VŠECHNY

Někteří členové týmu se mohou cítit vyřazeni 
třeba kvůli své slabší jazykové kompetenci, ne-
dostatku přátel či kvůli tomu, že svou národ-
nost, náboženství  či etnikum zastupují v týmu 
jen oni.

 Pomozte kolegům s jazykovou či kulturní ba-
riérou. Domluvte jim jazykové kurzy nebo třeba 
buddyho, který jim umožní procvičovat konver-
zaci a zapojí je do dění ve firmě i mimo ni. 

 Sami zapracujte na tom, aby kole-
ga do týmu zapadl. Ptejte se na jeho ná-
zor a nech te ho třeba zorganizovat akci pro 
ostatní. 

Pracuje-li váš mezinárodní tým v jednom cen-
tru a setkává se osobně, řada problémů se 
řeší sama. Přesto je dobré věnovat pozornost 
možným třecím plochám a klást důraz na vzá-
jemné vztahy.  
Týmy kolegů z různých částí světa bývají dyna-
mické a tvůrčí. Jejich vedení však vyžaduje nové 
zkušenosti a postupy, aby se výhody nepromě-
nily v trable. Kulturní, jazykové i názorové roz-
díly můžou být oživujícím prvkem vnitrofirem-
ní debaty, jestliže se je daří dobře řídit. Vedení 
mezinárodního týmu má proto vedle zásad, 
které platí pro vedení každého společenství, 
i svá vlastní pravidla.

ZAVEĎTE INTENZIVNĚJŠÍ KOMUNIKACI

Kolegové z různých částí světa mají pravděpo-
dobně různé pracovní návyky, způsoby řešení 
problémů i styl chování. Klíčové proto je pod-
porovat otevřenou komunikaci v týmu a obec-
ně platí, že čím větší je diverzita, tím víc je po-
třeba vzájemná komunikace. 

 Naplánujte pravidelná setkání, kde bude-
te řešit i to, co se netýká konkrétních projektů. 
Vyjasňujte si vzájemná očekávání a řešte i malá 
nedorozumění, aby se nerozrostla. Společně 
dokážete řešení najít lépe než jen z pohledu 
jedné strany. 

 Nastavte v týmu otevřenou atmosféru, kde 
se nic nenechává pod pokličkou. Podporujte 
neformální setkávání v kuchyňkách, relaxač-
ních prostorech i mimo práci. 

 Starejte se o to, aby nikdo nezůstával dlou-
hodobě mimo tým a jeho aktivity. 

 Vyhraďte si čas na osobní komunikaci s ka-
ždým ze členů týmu tak, aby mohl pojmenovat 
pracovní, ale i osobní či komunikační úskalí, se 
kterými se potýká. 

VYJASNĚTE SI SVÉ ROLE A OČEKÁVÁNÍ

Různé kultury mohou odlišně pracovat s mocí, 
jejími projevy a požadavky. Jako manažer musíte 
mít s kolegy vyjasněné, co očekávaji oni od vás 
a vy od nich. 

 S každým kolegou proberte, jakou očeká-
váte míru samostatnosti, co chcete schvalovat 
a řídit a co necháte na jeho rozhodování. 

 Seznamte ho předem se způsoby hodno-
cení, chvály i kritiky a vyjasněte si, co zname-
nají a neznamenají. Třeba že upomínací e-mail 
s prosbou o zapomenutou tabulku není před-
stupněm k vyhazovu.

PODPORUJTE RESPEKT A EMPATII

Globální tým jste postavili proto, že má výho-
dy. Stůjte pevně za názorem, že odlišnost obo-
hacuje, a povzbuzujte hrdost kolegů na jejich 
kulturu. 

 Nesnažte se zbytečně uni fi ko vat pracovní 
zvyky všech lidí v týmu. Domluvte se s každým, 
jak mu vyhovuje pracovat a co lze a nelze re-
spektovat vzhledem ke spolupracovníkům. Uži-
tečné zvyky můžete adaptovat pro celý tým.

 Podporujte vzájemné poznávání. Uspořá-
dejte ochutnávky různých kuchyní nebo spo-
lečný poslech hudby z regionu, odkud kole-
gové přicházejí. Nikoho však do podobných 
aktivit nenuťte a nechte je na dobrovolné bázi. 

PRACUJTE S OHLEDEM NA ZVÝŠENOU 
MOŽNOST NEDOROZUMĚNÍ

Různé kultury, online komunikace, časové roz-
díly, to vše přispívá k vyšší možné míře omylů, 
vzájemného nepochopení a zbytečné ztráty 
času. 

 Vyhněte se nedorozuměním maximálním 
zjednodušením komunikace. Stanovte si jas-
né, jednoduché cíle a postupy, a pokud to není 
možné, rozdělte komplexní zadání na jednotli-
vé kroky. 

 Vyžadujte od kolegů, aby vždy shrnuli vaši 
společnou komunikaci vlastními slovy, abyste 
se ujistili o vzájemném pochopení. 

 Totéž jim doporučte, když komunikují mezi 
sebou. 

VŠICHNI NA JEDNOM 
MÍSTĚ

STŮJTE PEVNĚ ZA NÁZOREM,  
ŽE ODLIŠNOST OBOHACUJE.



VYUŽIJTE KAŽDOU 
PŘÍLEŽITOST  

NA UDRŽENÍ TÝMOVÉHO 
DUCHA.

POZOR NA ČASOVÁ PÁSMA

Kolegové rozmístění po celé planetě můžou 
mít vůči sobě časový posun mnoho hodin. 
Okamžik, který je pro někoho příjemným do-
polednem, bude pro druhého hluboká noc. 

 Najděte si vhodnou online časomíru (na-
příklad stránku timeanddate.com) a nastavte 
si v ní místa, kde kolegové pracují. Kdykoli pak 
můžete vidět, kolik je u nich zrovna hodin.

 Stanovte si pravidelné společné schůzky. 
Naplánujte je na čas, který můžou všichni ak-
ceptovat. Domluvte se s ostatními, co zvládnou 
a co jim vyhovuje – někdo se bez problémů 
připojí v jedenáct večer, jiný raději v šest ráno. 

 Při vzájemných hovorech berte v úvahu 
čas, ve kterém se zrovna spolupracovníci na-
cházejí. Mluvíte-li s někým během jeho siesty 
v zemi nedaleko rovníku, pravděpodobně ne-
bude tak čilý jako jindy.

 Hlídejte si vlastní odpočinek. Jako vedoucí 
komunikujete pravděpodobně se všemi. I vy 
ale potřebujete čas, kdy žádné schůzky nemá-
te, přestože kolega v jiném časovém pásmu by 
vás zrovna potřeboval vidět.

Máte-li tým rozmístěný v různých zemích, nebo 
dokonce světadílech, je situace v něčem snaz-
ší a v něčem náročnější. Nemusíte se obvykle 
potýkat s osobními třenicemi, které pramení 
z odlišných pracovních či společenských zvyků. 
Online komunikace však přináší své vlastní vý-
zvy. Co si je tedy dobré pohlídat, zvlášť při prá-
ci na dálku?

OHLÍDEJTE SI PRACOVNÍ PRÁVO

V různých zemích platí různé zákony. Prověřte 
si s vaším právním oddělením, jaká legislativní 
pravidla pro vaše kolegy platí, a dbejte na jejich 
dodržování. 

 Identifikujte největší rozdíly mezi tím, na co 
jste v pracovním právu zvyklí, a tím, co platí pro 
vaše kolegy v jejich zemích. 

 Předem si domluvte jasná pravidla v pro-
blémových oblastech. 

 Vždy se řiďte příslušnými zákony.

RESPEKTUJTE SVÁTKY

Náboženské, společenské a kulturní zvyky v ze-
mích kolegů můžou narušovat vaše běžné 
workflow. Proto je dobré mít o nich přehled 
a počítat s nimi předem. 

 Poproste spolupracovníky o seznam svátků 
a volných dnů, které jsou v jejich zemi obvyklé. 

 Poskytněte jim i svůj vlastní rozpis, platný 
u vás. 

 Domluvte se, které ze svátečních dnů bu-
dete či nebudete dodržovat, případně si sta-
novte zvláštní sváteční režim. 

DBEJTE NA UTUŽOVÁNÍ VZTAHŮ

Vaši spolupracovníci se možná nikdy osob-
ně nesetkají. Tím důležitější, ale i složitější je 
na dálku udržovat týmového ducha. Využijte 
k tomu kaž dou příležitost. 

 Organizujte i neformální online schůzky. 
Zajímejte se o osobní život kolegů, gratulujte 
jim k narozeninám či jiným významným příleži-
tostem. Sdílejte spolu zážitky z dovolené. 

 Využijte příležitosti, jako jsou slavnosti a svát-
ky zemí, kde kolegové pracují. Požádejte je, aby 
vám řekli něco o své vlasti či její kultuře.

 Pořádejte společné soutěže, turnaje či ko-
laborativní výzvy. Vymyslete si dobročinný pro-
jekt, kterého se můžete všichni zúčastnit nebo 
ke kterému se můžete přidat. 

 Jestliže to situace umožňuje, snažte se ales-
poň jednou za rok zorganizovat offline setkání. 

ZVOLTE JEDNOTNÉ A JEDNODUCHÉ 
NÁSTROJE SPOLUPRÁCE

Někdo je zvyklý na Teamsy, jiný na Google. Ně-
kdo píše spíš e-maily, jiný zprávy na WhatsAppu. 
V jedné zemi je rozšířenější Jira, v jiné Trello. Co 
s tím? 

 Zjistěte si, které komunikační a pracovní ná-
stroje používá nejvíc kolegů a které se nejlépe 
hodí právě pro vaše projekty. 

 Potom určete pro každý účel (online schůz-
ky, zprávy, kalendář, společnou práci na doku-
mentech...) jeden závazný nástroj a vyžadujte 
jeho využívání. Dejte pozor na to, aby tyto ná-
stroje byly pro každého z kolegů dostupné. 

 Klíčové schůzky a briefingy pokud možno 
nahrávejte, ať se k nim můžete po čase vrá-
tit nebo je předat nováčkům, kteří do projektu 
přicházejí. 

 Neomezujte se v komunikaci jen na psaný 
projev a sem tam nějaký call. Zvuk a video toho 
vždy řeknou víc než stovky slov, využívejte tedy 
i video vzkazy nebo hlasové zprávy.

KOLEGOVÉ  
Z OBRAZOVKY

zpět na obsah



Určitě jste to už někdy zažili. Je 
odpoledne, v kanceláři 

vydýcháno, hlava vám padá, oči se 
zavírají a v hlavě máte prázdno. Než 

vykročíte ke kávovaru, zkuste pár tipů, jak 
energetický sešup vyrovnat citlivěji.

ZAČNĚTE PREVENCÍ 

V boji proti energetickým propadákům je zá-
kladním kamenem všeho dostatečný spánek. 
O něm koluje éterem spousta pověr. Lidé se 
rozdělují podle typů spánkových cyklů na med-
vědy a delfíny, připisují se jim výkonnostní cyk-
ly. Ve skutečnosti však člověk spánku potřebu-
je ideál ně 8–9 hodin denně. Když jeho délka 
spadne pod sedm hodin, prokazatelně se to 
podepíše na vašem fungování. Jak upozorňu-
je přední světový odborník na spánek, neuro-
log Matthew Walker, nevěřte, že patříte spolu 
s Napoleonem, Nicolou Teslou a Lady Gaga 
k lidem, kterým stačí spát tři hodiny. Sice se ta-
kové výjimky vyskytují, ale v populaci jich je mi-
zivé procento.

JÍDLO 

Správně sestavený a načasovaný jídelníček je 
pro udržení energie stejně zásadní jako dosta-
tečný spánek. Pro optimální výkonnost během 
dne je ideální vydatnější snídaně s obsahem 
komplexních sacharidů (cereálie, celozrnné 
pečivo), které budou uvolňovat energii během 
celého dne. Oběd je naopak lepší nepřehánět, 
abyste předešli otupělému stavu způsobené-
mu odlivem krve z mozku do trávicího traktu. 
Takový útlum zpravidla zkoušíme zahnat ká-
vou. Té se mimochodem nemusíte bát. Podle 
studií jde o zdraví prospěšný nápoj, pokud to 
s ním ovšem nebudete přehánět. Místo třetího 
šálku se během dne radši nakopněte ořechy, 
ovocem (i sušeným), a když jde do tuhého, tak 
kouskem kvalitní čokolády, která kromě kalorií 
dodá i trochu kofeinu.  

PITÍ 

Plechovka energy drinku vytočí cukrem, kofei-
nem a taurinem na okamžik mozek do vyso-
kých otáček, ale stejně rychle pak následuje 
pád do ještě hlubšího otupění. Namísto toho 
radši popíjejte zelený čaj, a pokud si zvykne-
te na zvláštní chuť a konzistenci, tak matchu – 
na rozdíl od kávy se tein v ní obsažený uvolňu-
je postupně během 4–6 hodin.  

DOPŘEJTE SI ŠLOFÍČKA 

Až si zvyknete pořádně spát v noci, můžete vy-
zkoušet i „power nap“. Krátký, 10–20 minut tr-
vající spánek, který vám dodá energii na zbytek 
odpoledne, si pravidelně dopřával například 
Albert Einstein, Winston Churchill nebo John F. 
Kennedy. Ideální je zdřímnout si ihned po vy-
pití kávy. Kofein v ní obsažený potřebuje právě 
asi 20 minut, aby začal působit, a jeho povzbu-
zující efekt se tedy spojí s osvěžením ze spán-
ku. Jestli nemáte v kanceláři kanape, existuje 
i řada dalších způsobů, jak zrestartovat tělo 
a mysl. Patří k nim například dechová cvičení, 
meditace, ale i něco tak přirozeného, jako je 
smích.  

zpět na obsah



Cestu do zahraničí každoročně podnikají 
desítky českých firem. Pro řadu z nich jde 
tak trochu o krok do neznáma. Abychom 

tuto tajemnou část podnikání odhalili, 
podívali jsme se pod ruce několika 

úspěšným českým manažerům, HRistům 
i facilitátorům. Jak na to jdou firmy SIKO, 

Notino, Phrase, Meopta nebo naši 
kolegové ze Seduo?

LEKCE 1:  

TROCHA TEORIE  
NA ÚVOD

… NAJDETE NICHE

Niche neboli nika je původně italské slovo, kte-
ré znamenalo výklenek. Tedy malý prostor, kte-
rý je v zásadě nenápadný, ale schováte do něj 
spoustu věcí. V přeneseném významu se uplat-
ňuje i v teorii tržního hospodářství, kde zname-
ná úzký segment trhu. To znamená, že máte 
produkt, který není masový, ale pro určitou 
skupinu velmi zajímavý. A zajímavé na takovém 
segmentu je, že může postupně růst a nabobt-
návat. Může přitom jít o nějaké nedostatko-
vé zboží, něco netypického, specializovaného. 
Společným jmenovatelem však vždy bývá, že 
se zabýváte konkrétní problematikou a máte 
už na ni konkrétní řešení.

Váháte, jestli do zahraničí se svou firmou jít, 
nebo nejít? A jestli ano, jak s tím vůbec začít? 
Ján Uriga se už mnoho let zabývá zákaznickou 
zkušeností, řízením změn a inovacemi. Za více 
než 16 let radil s expanzí mnoha firmám. Spe-
cializuje se na byznys modely a transformace 
a jako na konzultanta se na něj občas obrací-
me i my v LMC. Společně si povíme, v jakých si-
tuacích má smysl o expanzi uvažovat. 

… NA TO MÁTE SILNOU SÍŤ PARTNERŮ

V životě firmy si vždy vytváříte síť kontak-
tů, ať už to jsou vaši dodavatelé, odběratelé, 
nebo další spolupracující subjekty. Můžou to 
být i zahraniční spolupracovníci, známí va-
šich známých, prostě kdokoli ve spontánní síti 
utkané kolem vaší firmy, na kterou má smy-
sl se napojit. Pokud totiž takového lokálního 
partnera najdete, v ideálním případě i s do-
statečnou bází zákazníků, má smysl spojit síly. 
Dost často se takové expanze dějí na úrov-
ni, že se přidáte třeba do portfolia sortimen-
tu daného prodejce, i to však může být první 
skvělý krok k cestě ven.

JDĚTE VEN, JEN KDYŽ…

JÁN URIGA
konzultant
specialista na CX, změny a inovace

… VÁS MÍSTNÍ TRH  JEŠTĚ POJME 

Nasycenost trhu je obecně věc, kterou není 
lehké odhadnout a často ji ukáže až realita. 
Avšak pokud tam prostor je, proč ho nevy-
užít. Jen jako nový hráč budete potřebovat 
specifickou strategii. Vždy se tedy nejdříve 
soustřeďte na tzv. handicapovanou cílovou 
skupinu. Stávající konkurence se totiž zpravi-
dla bude soustředit už na movitější zákazní-
ky, na nadstandardní služby, které jim mohou 
poskytovat. A to otevírá vrátka pro někoho, 
kdo znovu nabídne skvělou základní službu. 
Často pak i jako nový hráč dokáže pracovat 
efektivněji, což se projeví na výhodnějších ře-
šeních pro zákazníky.

LIFESTYLOVÁ STUDIE

To je taková povinná jízda. Jde o dokument, 
který obyvatele daného státu rozliší do několi-
ka archetypů osobností. Řekne vám třeba, ko-
lik lidí se rozhoduje na základě reklamy, jaké je 
jejich nákupní chování, co místní upřednostňují 
a hlavně na co jsou zvyklí. Při jakémkoli vstu-
pu na nový trh totiž potřebujete vědět, nakolik 
váš produkt nebo služba zapadají do životní-
ho stylu daného archetypu, a potom si zjistit, 
kolik takových lidí ve společnosti je. S takovými 
informacemi si snadněji dáte dohromady, zda 
je daný trh perspektivní, či nikoli. Studii si buď 
můžete udělat sami, vyžaduje to ovšem zkuše-
nosti s průzkumy trhu. Nebo ji můžete objed-
nat od lokálních agentur.

CO BY VÁM  
NEMĚLO CHYBĚT?

AŤ V TOM NEUTOPÍTE MOC PENĚZ

U rychle rostoucích firem se často stává, že na 
expanzi mají dostatek prostředků. V průběhu 
se tak často přestanou chovat jako dobří hos-
podáři a začnou utrácet vysoké částky za kro-
ky, které ani nejsou potřeba a nevedou ke kon-
krétním zjištěním. Přistupujte proto k expanzi 
jako ke standardnímu projektu s určitým har-
monogramem, plánem a jasně definovanými 
rolemi. 

NA ŠPATNÉ NAČASOVÁNÍ

Příprava produktu na trh nějakou dobu trvá, 
vyplatí se netlačit to na poslední chvíli. Jestliže 
totiž chcete prodávat nanuky, a v létě to ne-
stihnete, dostanete další šanci zase až za rok. 
Načasování se přitom nemusí týkat jen ročního 
období, ale může souviset i s kulturními odliš-
nostmi. Například ve Španělsku jsou lidé zvyklí 
nakupovat až večer, obvykle mezi osmou a de-
sátou. Na tu dobu tedy musíte být připravení 
a mít k dispozici i dostatek personálu.

NA FALEŠNOU VÍRU V PRODUKT

Často si firmy myslí, že mají skvělý produkt 
a ten jen stačí na novém trhu uvést. Pocit, že 
se to prodá samo, je však obvykle zavádějící. 
Lidi totiž už moc nezajímají značky, ale spíš je-
jich dopad. Nemluvte tedy tolik o sobě, ale spíš 
o tom, co daná věc znamená pro zákazníka. 
Když například do Česka expandovala jedna 
nejmenovaná značka brýlí, neuvědomila si, že 
tu lidi moc nezajímá. Na festivalech nám účast-
níci spíš řekli, kolik jejich brýle stojí, než co je to 
za výrobce. Výlohu obchodu jsme tak nakonec 
udělali raději plnou cenovek. Opusťte tedy mý-
tus značek.

NA NEOVĚŘENÉ EXPERTY

Lokální trh byste vždy měli svěřit do dobrých 
rukou. Nenechte se proto ošálit nabitými CV 
a zkušenostmi napsanými papíře a vždy si 
držte nad expanzí kontrolu. Nikdy by to to-
tiž neměla být záležitost jednoho člověka, do 
kterého vložíte vysoká očekávání. V ideálním 
případě k expanzi chcete mít více lidí – alespoň 
jednoho, který sleduje data, někoho, kdo ro-
zumí marketingu, produktu a CX, a člověka na 
datovou architekturu, který zajistí, že vše mezi 
zúčastněnými stranami poběží hladce.

NA CO SI DÁT POZOR?

VÝZKUM 
ORIENTOVANÝ 
NA PRODUKT

Druhá část výzkumu by se měla soustředit už 
na detaily vašeho produktu či služby. Chce-
te zjistit, co lidi v souvislosti s nimi znervóz-
ňuje, co naopak máte silnější než konkuren-
ce. Lidská psychika má tendenci porovnávat 
a potřebujete vědět, kam váš produkt zapadá 
v aktuální nabídce dané země. Například když 
si budete dělat výzkum na nový bankovní pro-
dukt, můžete zjistit, že místní musí absolvo-
vat docela dost kroků k získání půjčky, něko-
lik osobních schůzek a k tomu ještě povinné 
administrativní kolečko. Jakmile toto dokážete 
zkrátit a k tomu víte, že lidé budou v následují-
cích letech peníze potřebovat, máte v podsta-
tě vyhráno. Nemusí jít však vždy jen o proces-
ní záležitosti. Z mnoha výzkumů totiž víme, že 
75 % zákazníků je ochotno zaplatit až o 16 % 
víc za stejný produkt, pokud dostanou lepší zá-
kaznickou zkušenost. Když tedy nabídnete zá-
kazníkům lepší zážitek s produktem, máte také 
nakročeno k úspěchu.



MUSÍTE PŘISPÍVAT NA STRAVNÉ

Zatímco v Česku bereme stravenky jako be-
nefit, na Slovensku existuje ze zákona povin-
nost zaměstnancům na stravu přispívat. Mu-
síte mít tedy k dispozici možnost firemního 
stravování, nebo jim dát stravenky. Naopak 
zajímavá už tam začíná být cafeterie, která se 
nedaní. Slováci o ni tedy mají větší zájem než 
dřív.

DOVOLENÉ SE POČÍTAJÍ TROCHU JINAK

Ačkoli je základní výměra dovolené stejná jako 
u nás, jakmile zaměstnanec na Slovensku dovr-
ší 33 let, má k dispozici jeden týden dovolené 
navíc. V tu chvíli musíte i trochu jinak navenek 
operovat s benefity, protože část lidí má pros-
tě na pět týdnů nárok už v základu. 

LEKCE 2:  

NEPODCEŇUJTE 
SLOVENSKO
SIKO patří mezi nejúspěšnější české rodinné 
firmy. V Česku dnes mají 38 poboček, od roku 
2008 jich vyrostlo 13 i na Slovensku, odkud po-
stupně pronikají i na maďarský trh. V portfoliu 
mají i švýcarského výrobce Swiss Aqua Tech-
nologies nebo francouzský e-shop Livea. Spolu 
s ředitelem HR Ondřejem Rakem se podíváme 
na zahraniční trh, kde se už úspěšně etablovali 
a který je sice tomu našemu podobný, ne však 
ve všem stejný. Slovensko, geograficky i kultur-
ně nejbližší země, se pro Siko jevilo jako logic-
ká volba k rozšíření českých aktivit. Základní 
procesy už po více než 10 letech mají v malí-
ku a Ondřej Rak se tak s námi podělil o něko-
lik zvláštností především z oblasti pracovního 
práva.

O NOČNÍ NENÍ ZÁJEM
Co se týče náboru, jsou si podle Ondřeje trhy 
velmi podobné. SIKO na Slovensku hodně sází 
na osobní doporučení v kombinaci s portály, 
kariérkami, ale i lokálním tiskem a rádii. „Vy-
pozorovali jsme, že zatímco v Česku existuje 
dostatek lidí, kterým nevadí pracovat na noční 
směny, na Slovensku to tak není. Lidé tam čas-
to neradi dělají noční a přesčasy a chtějí praco-
vat ideálně co nejblíže domova, popř. chtějí mít 
dopravu zajištěnou,“ vysvětluje Rak. 

DOBRÝ VÝCHOZÍ BOD PRO 
MAĎARSKO
Po 10 letech velkoobchodního působe-
ní v Maďarsku se tam SIKO rozhodlo otevřít 
vlastní e-shop, který operuje právě ze Sloven-
ska. Na jeho řízení a správu najalo tamní slo-
venské Maďary, kteří mají znalost obou trhů, 
a tak to celé firmě výrazně usnadňují.

ONDŘEJ RAK
HR ředitel
SIKO Koupelny & Kuchyně

LEKCE 3:  

ANI DALŠÍ SOUSEDY

VŠECHNO JE MNOHEM DÁL

Na první pohled je to jasná věc, ale samotná 
velikost země vás nutí přemýšlet trochu jinak 
i o prodeji, tedy jestli to budete dělat jenom 
online, nebo také za klienty jezdit. Polsko je to-
tiž obrovské. Zatímco náš český nebo morav-
ský tým za klientem snadno vyjede, tam musíte 
vzdálenosti počítat krát čtyři. I proto jsme muse-
li zvažovat, jak klien ty obsluhovat. Nahrává nám 
pocovidová doba, kdy si klienti zvykli na virtuální 
meetingy. A také je pro nás v budoucnu nevy-
hnutelné elektronické řešení, kde se klient „ob-
slouží“ sám přímo na webu. Velikost země měla 
přesah i do produkce obsahu. Zatímco u nás 
do studia v Praze dostaneme skoro kohokoli, 
v Polsku jsme si pronajali raději dvě – ve Varša-
vě a ve Vratislavi. Zároveň vzhledem k dopravě 
mezi studii nebo velkými městy využíváme té-
měř vždy leteckou dopravu, což v Česku nebo 
na Slovensku nebylo téměř nutné.

NOVÉ ROLE A PRINCIPY

Zatímco v Česku obvykle s lektory komuniku-
jeme napřímo, zjistili jsme, že v Polsku to ne-
dokážeme, a než se k dotyčnému dostaneme, 
trvá to trochu déle. Skoro kaž dá, i menší hvěz-
da totiž má v zemi svého agenta. Je to logické, 
trh je výrazně větší a nabídek jim chodí asi ná-
sobně více, ale chvíli nám trvalo se s nimi na-
učit jednat. Museli jsme i přehodnotit způsob 
jejich odměňování a celkově jsme museli zno-
vu přijít na to, jak to vlastně dělat.

PARTNERY ZAJÍMAJÍ JINÉ VĚCI 

Při jednání s novými partnery se nám občas 
objevují i otázky na politiku, na což jsme nebyli 
v Česku zvyklí. Je to v Polsku daleko větší téma 
než u nás, proto je občas zajímá, na jakých 
kanálech a médiích bude naše služba a kur-
zy promované a s čím bude nebo nebude Se-
duo spojováno. Hodně si lidé hlídají, aby nebyli 
spojovaní s něčím, s čím tak zcela nesouzní. 
Ačkoli my jsme v LMC apolitičtí, toto téma jsme 
museli řešit, protože bylo klíčové pro naše 
lektory. 

NEBOJTE SE PŘIZVAT KLIENTY 
UŽ V PRVNÍ FÁZI

U Seduo.cz sice víme, jaká témata v korporátní 
sféře rezonují, ale produkt jsme v Polsku spou-
štěli v beta fázi jen s 25 kurzy a hodně nám 
pomohlo, že klienty jsme získali už od začátku. 
Podařilo se nám totiž využít synergie, kdy jsme 
dokázali prodat kurzy firmě, která už působila 
v Česku, ale měla pobočku i v Polsku. 

CO SE NÁM OSVĚDČILO?
Jednoznačně výběr spolupracovníků. Insigh-
ty o vzdělávání z místního trhu jsme totiž na-
brali i přes lokální tým složený z bývalých in-
terních školitelů. Honza k tomu přidává ještě 
jeden tip: „Hrozně dobře se mi osvědčilo, že 
šéf týmu je napůl Polák a napůl Čech. Odpadá 
tím spousta zbytečných překladů, dokumen-
tací, ale hlavně zapadne jak do českého, tak 
i do místního týmu. Dokáže se totiž vcítit do 
obou kultur,“ vysvětluje. 

Zároveň je v mezinárodní organizaci, jako je 
Alma, velmi důležité vyjasnit si, jak je daná 
země vlastně řízená. Kdo je komu nadřízený, 
kdo co reportuje a kde je pobočka usazená ve 
firemní struktuře. „Musíte vědět, jestli count-
ry manažer odpovídá přímo CEO, nebo něko-
mu jinému, jestli obsahový manažer je pode 
mnou, nebo pod člověkem z Polska. Řízení je 
opravdu nutné nastavit na začátku a nedou-
fat, že to nějak samo vykrystalizuje,“ uzavírá 
Honza Nehasil.

JAN NEHASIL
head of product
Seduo.cz

Už při vzniku vzdělávací platformy Seduo.cz 
jsme věděli, že s ní budeme chtít jít do zahra-
ničí. Že takovému produktu se bude nejlépe 
dařit, když bude hnaný expanzí. Poté, co jsme 
viděli, jak funguje v Česku, jsme ho posunuli 
o krok dál na Slovensko. K němu jsme ale letos 
přidali i Polsko se všemi jeho specifiky, která 
stále objevujeme. Sice jsme v zemi už měli zá-
zemí, uživatele, obchodní tým a provozujeme 
tam i několik svých produktů, přesto nás sou-
sedé v mnohém překvapili. Jak? To si řekneme 
se šéfem naší vzdělávací platformy Honzou 
Nehasilem. 



PEČLIVÁ ANALÝZA JE ZÁKLAD

Otevření nové země u nás vždy má dvě fáze. 
Nejdříve tu analytickou, kdy vyhodnocujeme, 
do které země vstoupit. Snažíme se posoudit 
veškeré aspekty – od socioekonomických přes 
počet obyvatel, HDP po dostupnost interne-
tu, infrastrukturu, používání mobilních zařízení, 
platebních metod a karet a podobně. Zajímají 
nás právní a finanční záležitosti – podstatné je 
pro nás přitom spotřebitelské právo, ochrana 
osobních údajů atd. Díváme se ale i na lokální 
měnu a její stabilitu, které jazyky se v zemi po-
užívají, jaká je konkurence a její cenová politika. 
A také na standardy v oblasti doručování – tedy 
jací se využívají kurýři, jak jsou lidé zvyklí pla-
tit a jak funguje vracení zboží. Druhá fáze už je 
operativní, tedy co reálně ke vstupu do dané 
země potřebujeme.

TRHY SE LIŠÍ V DŮLEŽITÝCH DETAILECH

Velké rozdíly pozorujeme například ve využívá-
ní platebních metod. Někde se primárně vyu-
žívá dobírka, jinde zas převažují platby kartou. 
V dalších zemích, obzvlášť na východě Evropy, 
jsme zase narazili na to, že lidé hodně volají na 
zákaznickou péči. Chtějí si nechat věci vysvětlo-
vat, povídat si o účincích produktů i o věcech, 
které třeba máme standardně popsané na 
webu. U nich je ale běžné, že to raději probírají 
osobně. Také nás však překvapilo, že lidé na vý-
chodě Evropy očekávají technologické inovace. 
Jakmile v zemích, jako je Rumunsko, Bulharsko 
nebo Chorvatsko, nasadíme nějakou novinku, 
lidé ji začnou hned zkoušet a obvykle si na ni 
velmi rychle zvyknou.

DISTRIBUČNÍ CENTRUM VE ZKRATCE

Zatímco otevřít e-shop zvládneme z centrály, 
s distribučním centrem už je to složitější. Mu-
síme být totiž přítomni při výběru skladu, ale 
i zaměstnanců nebo nastavování procesů. Celý 
proces je poměrně dlouhý a organizujeme si 
ho sami za pomoci lokálních partnerů. Díváme 
se na věci, jako je výběr místa, výše pronájmu, 
podmínky, ale také naše požadavky na sklado-
vé prostory. Zároveň musíme hlídat dostup-
nost zaměstnanců, zda a jak fungují odbory, 
výši mezd v lokalitě nebo co naopak říká legisla-
tiva v oblastech, jako je bezpečnost práce nebo 
benefity. Prvními zaměstnanci obvykle bývá 
právě HR oddělení, které zahajuje nábor, ještě 
než máme podepsanou smlouvu na pronájem 
skladu – už tou dobou ale vybírá lokální man-
agement nebo řadové operátory.

LEKCE 4:  

KDYŽ ESHOP 
EXPANDUJE VE 
VELKÉM
Online parfumerie Notino je rozhodně pozoru-
hodný úkaz české e-commerce. Z Brna expan-
dovala na 28 evropských trhů, v sedmi zemích 
má vlastní pobočky. A vzhledem k rozsahu byz-
nysu musela kvůli logistice zřídit i tři distribuční 
centra – jedno u Brna, druhé v Bukurešti a tře-
tí v Bergamu. S otevíráním e-shopu s celým 
ekosystémem kolem něj má Notino zkušenos-
tí jako málokdo. Co všechno otevírání nových 
zemí obnáší, nám vysvětlil Michal Daniel, který 
je zodpovědný za expanze.

PRÁVNÍ ŠPEKY
Některé země pro založení e-shopu či zare-
gistrování internetové domény vyžadují lokál-
ní entitu. Především jde o země mimo Evrop-
skou unii, v případě Notina třeba o Turecko 
nebo Maroko, tedy trhy, které v posledních le-
tech analyzovali. 

Lokální entita se obecně hodí v zemích mimo 
EU, třeba ve Švýcarsku nebo v Srbsku, kvůli 
importu zboží. Pokud se totiž proclí mezi dvě-
ma právními entitami, odpadá celní povinnost 
zákazníkovi. 

Liší se i úroveň ochrany spotřebitele. Principy 
jsou sice v EU v zásadě stejné, každý stát se 
však zaměřuje na něco trochu jiného. Speci-
alitou jsou například vratky – někde totiž mají 
uzákoněno, že v případě vrácení zboží platí 
dopravné prodejce, jinde to zase můžete ne-
chat na spotřebiteli. 

Jako legislativně velmi náročné se ukázalo na-
příklad Rumunsko. Lokální zákony totiž jdou 
často nad úroveň evropských předpisů, napří-
klad u označování kosmetických produktů je 
nutné mít na všem vlastní štítek, kde je uve-
deno, o jaký jde produkt.

MICHAL DANIEL
chief people & legal officer
Notino

TECHNIKA DO SVĚTA
Nabírat na dálku 10 až 12 lidí globálně už 
Phrase donutilo dát dohromady vlastní tým, 
který se věnuje technickým záležitostem při 
onboardingu, řeší nákupy nového vybavení 
nebo přístup k interním systémům. Od začát-
ku je totiž potřeba, aby zaměstnanec měl ke  
všemu přístup a mohl rovnou začít praco-
vat. „Máme na to jednoho manažera v Čes-
ku a jednoho kolegu v USA – víme totiž, že 
v Americe budeme růst, a chceme obsloužit  
oba naše hlavní trhy,“ vysvětluje Martin 
Konop. 

JAK TO CELÉ UŘÍDIT?
E-mail už je minulost, ten v Phrase využívají 
jen na komunikaci s externími partnery, jinak 
interně řeší vše ve Slacku. Velké zastoupe-
ní mají Google dokumenty, pro interní doku-
mentaci je tu Confluence, s meetingy na dálku 
zase pomáhá Fellow.app a k tomu mají dal-
ších zhruba 200 nástrojů. Pro jednoduchost 
je naprostá většina z nich v cloudu.

Kombinace umělé inteligence a tradičních 
technologií posouvá překlady rychle vpřed a je-
den z předních nástrojů, který pomáhá s lokali-
zací produktů, je původně český Phrase. Vzhle-
dem ke svému zaměření produkt od začátku 
vznikal jako globální a po celém světě působí 
i jeho zaměstnanci. Centrály sice jsou v Praze 
a v Německu, ale část týmu funguje remote, 
a tak na rozšiřování svého působiště jdou tro-
chu jinak než tradiční firmy. Jak? To nám pro-
zradil CFO Martin Konop.

ZÁLEŽÍ TO PRIMÁRNĚ NA LIDECH

Novou organizační jednotku obvykle zakládá-
me ve chvíli, kdy v nějakém regionu máme více 
lidí a potřebujeme ho komerčně obsáhnout. 
Vývoj stále probíhá především v Česku a v Ně-
mecku, ale například pobočku v Anglii jsme 
otevřeli ve chvíli, kdy jsme najali nového šéfa 
globálního obchodu. Byl to Angličan a dohodli 
jsme se, že založíme lokální entitu, aby měl ná-
rok na lokální penzi, mohl přispívat do sociální-
ho systému a abychom mu usnadnili adminis-
trativu. Za 15 měsíců, co tam působíme, jsme 
v Anglii nabrali už 25 lidí. 

I PARTNEŘI MAJÍ SVÉ LIMITY

V Anglii nám celý servis poskytl lokální partner, 
který nám vyřešil účetnictví a payroll. My jsme 
v jednu chvíli potřebovali entitu s právní for-
mou, adresou a dalšími náležitostmi a s lokál-
ním partnerem a právní kanceláří jsme to dali 
dohromady. Jediné, co jsme nedomysleli, bylo, 
jak rychle je dokážeme přerůst. Začínali jsme 
totiž s jedním člověkem, dnes jich máme v An-
glii 25 a na to nám kapacity partnera nestačí. 
Agendu jsme tak museli vzít zpět pod svá křídla 
a začít fungovat s určitou infrastrukturou a pro-
vozním týmem, abychom si nezavařili na další 
problém v budoucnu.

ZAŘÍDIT ÚČET TRVALO

Velkým problémem pro nás ještě byl bankov-
ní účet. Žádná banka v Anglii nám ho nechtěla 
založit. Buď jsme pro ně byli moc malí, protože 
jsme nedělali dostatečný obrat na úrovni lokál-
ní dceřiné společnosti, což nás diskvalifikovalo 
u globálních bank. Na ty malé lokální jsme zase 
byli moc velcí nebo komplikovaní kvůli naší ak-
cionářské struktuře a nezapadali jsme do jejich 
běžných procesů a schémat. Hodně dlouho 
jsme tedy řešili takhle základní věc, která je pro 
fungování nutná.

POVINNÁ ANGLICKÁ PENZE 

Poměrně těžké bylo vyřešit i lokální penzi. Za-
městnavatel má povinnost zaměstnance do 
penzijního programu zahrnout, nicméně ten se 
jí může zřeknout. Plus tam funguje určitá úro-
veň variability toho, kolik obě strany přispíva-
jí, a je k tomu nutné vést formální komunikaci 
a dokumentaci. Když ještě máte obchodní tým 
s variabilními provizemi, mění se i způsob re-
portování vůči státu. Celá ta agenda je velmi 
náročná, takže jsme museli nasmlouvat zkuše-
ného lokálního člověka, aby nám s tím pomohl. 
Specifik v různých státech, kde našich 280 za-
městnanců působí, ale je tolik, že se tomu musí 
věnovat náš People team, který má dva lidi na 
operativu. Krom nich v něm je ještě osm inter-
ních recruiterů a jeden člověk na vzdělávání.

MARTIN KONOP
CFO
Phrase

LEKCE 5:  

KDYŽ MÁTE GLOBÁLNÍ 
PRODUKT



NA CESTU VEN STAČÍ PÁR LIDÍ

Hlavní trhy máme v Evropské unii, Americe, Asii 
a na jednotlivých místech působíme v různých 
právních formách. Na správu přitom nepotře-
bujeme moc lidí, obvykle jde o jednoho až dva, 
kteří se kromě Meopty zpravidla věnují i dal-
ším firmám z oboru. Daný člověk se nám sta-
rá o technický sales development, my z Česka, 
kde máme 1 850 zaměstnanců, tvoříme nabíd-
ky, komunikujeme o ceně nebo procesujeme 
objednávky. Právně to obvykle řešíme tak, že si 
člověk ve své zemi založí firmu, skrze niž si vy-
řeší daně i zdravotní pojištění. Děláme to tak 
ani ne kvůli financím, ale proto, že je to výrazně 
procesně jednodušší.

POMOCI MŮŽE I STÁT

Vždy nás zajímají trhy, kde jsou špičkové tech-
nologie jako doma. Do Japonska a Jižní Koreje 
jsme tedy chtěli už dříve a poprvé jsme se tam 
dostali s pomocí vládní delegace. Ta sice byla 
hodně obecná, ale na trhu jsme neměli žádné 
aktivity ani kontakty, a tak šlo aspoň o nějaký 
výchozí bod. Poté jsme hledali místního zá-
stupce se znalostí lokálního trhu, s patřičným 
vzděláním a s ním jsme chtěli co nejrychleji po-
depsat smlouvu. Jakmile se nám to povedlo, 
předali jsme si seznam potenciálních zákazní-
ků a začali na tom pracovat. Celý proces až do 
prvního projektu trval poměrně dlouho, v na-
šem případě asi čtyři roky. Dnes už tam pracu-
jeme i na vývojových projektech, máme tržby 
v řádu desítek milionů a jsme připraveni i na 
sériovou výrobu.

OBOROVÉ AKCE SE VYPLATÍ

Naši zaměstnanci na dálku jsou velmi speciali-
zovaní. Většinou je nacházíme na výstavách už 
při konkrétních diskusích a jde zpravidla o lidi 
se zázemím v optice nebo fyzice. Vlastně ne-
jde o čistý obchod, spíš o technický sales deve-
lopment, kdy díky úzkému zaměření lze rychle 
vidět, jestli něco funguje, či ne. Tihle lidé tedy 
nejsou řízení jako klasičtí zaměstnanci, máme 
však spolu jasně dané cíle, ať už jde o počet 
zákazníků, nebo projektů. Na týdenní či měsíč-
ní bázi si jen předáváme informace a domlou-
váme se na dalších krocích. Zaměstnanec má 
jasný fix a k tomu velmi zajímavé variabilní bo-
nusy, které ho motivují.

LEKCE 6:  

RŮST FORMOU 
OBCHODNÍHO 
ZASTOUPENÍ
Meopta kdysi vyráběla foťáky, kamery, geode-
tické přístroje, v novodobé historii však prošla 
znovuzrozením a dnes dodává sofistikovaná 
řešení pro optoelektronické systémy, lasero-
vé aplikace nebo vyrábí pozorovací a sportovní 
optiku. Protože jde o velmi specifický obor, už 
z principu působí na globálním trhu, byť výroba 
a zázemí společnosti nadále zůstávají v Česku. 
Jak se proniká do zahraničí, na to se podíváme 
s obchodním ředitelem Pavlem Šťastným. 

PÁR POZNATKŮ  
O KULTUŘE V ASII
Na co v Meoptě narazili při pronikání do Ja-
ponska a Jižní Koreje, bylo naprosto odlišné 
jednání. Každá země v regionu totiž má úplně 
jinou kulturu, přestože zvenčí mohou působit 
podobně. A liší se přístup třeba i v očekává-
ních od zakázek. „Například v Jižní Koreji chtěli 
harmonogram a náklady v těch nejrychlejších 
možných termínech. Když tohle děláme na 
Západě, obvykle si necháváme delší mezeru 
a nepočítáme, že vše půjde podle plánu,“ vy-
světluje Pavel Šťastný. „Korejská kultura je ale 
v tomhle trochu jiná. Chtějí to nejlepší, nej-
rychlejší a na základě toho porovnávají. Když 
se ale něco nepodaří a má to třeba technic-
ký důvod, jsou chápavější. Zato my v Evropě, 
když si dáme termín, počítáme, že do něj to 
doručíme, ať se děje cokoli,“ uzavírá. 

PAVEL ŠŤASTNÝ
obchodní ředitel 
Meopta

zpět na obsah



TOLIKA LET SE V PRŮMĚRU  
DOŽIJE BĚŽNÁ JABLOŇ

Často vyroste z jednoduché myšlenky, 
nápadu a postupem času, pokud k tomu 
bude mít vhodné podmínky a náležitou 
péči, může přerůst až do něčeho 
nepřehlédnutelného. Projděme si spolu 
jednotlivé fáze, které můžou každou 
firmu potkat.

Na začátku bývá nápad, kte-
rý může být podložený fan-
tazií, potřebou, nadšením 
nebo zkušeností. Ale jen to 
nestačí. Stejně jako každý 
strom potřebuje vhodné 
prostředí s dostatkem slun-
ce i živin, neobejde se bez 
nich ani firma. 

Jakmile se semínko či sa-
zenice uchytí, je potřeba 
obvykle ta největší péče. 
Zpočátku rostlinka často 
potřebuje dostávat mno-
hem víc, než sama dává. 
Ale slib, který v ní je, už 
obsahuje naději, že se to 
změní.

První měsíce znamenají zá-
pas o přežití. Nebezpečí je 
mnoho a vytrvat musí jak 
kmínek firmy, tak jeho pěsti-
telé. Objevují se dětské ne-
moci, silnější stromy zame-
zují v přístupu ke zdrojům. 

1 Dobré místo 

2 První krůčky

3 Boj o přežití

Chvílí, která si zaslouží osla-
vu, je sklizeň prvních plodů. 
Možná ještě nedorostly tak, 
jak byste si představovali. 
Ale stromek prokázal, že je 
schopný plodit.  Vybojoval si 
už své místo na slunci a stín, 
který vrhá, se zvětšuje. 

4 Fáze rozpuku

Strom už v téhle fázi do-
cela dobře roste a dá se z 
něj sklízet. Aby však neza-
čal sám sebe dusit, je v jisté 
chvíli potřeba větve proře-
zat. Výběr je mnohdy bo-
lestivý, ale dobrý průřez 
vede k ještě lepšímu zdraví 
stromu. A obvykle i k větší 
sklizni. 

5 Zaměřeno na plody

Přichází fáze, na kterou jste 
celou dobu čekali. Strom 
dosáhl ideální velikosti, kte-
rá je u každého druhu jiná, 
pravidelně plodí a vy už víte, 
co je pro jeho růst potřeba. 
Nyní už se těšíte z plodů své 
práce.

6 Pravidelná sklizeň

Plodů máte víc, než dokáže-
te sami užít, a tak se rozhlí-
žíte, jak byste je mohli vrá-
tit společnosti. Může to být 
druhotný produkt, vysázení 
dalších stromů nebo coko-
li dalšího. Tohle už je jen 
na vás!

7 Zpracování

NESTAČÍ JEN STROM VYSADIT.  
ABYSTE MOHLI SKLÍZET OVOCE, 
BUDE NUTNÉ O NĚJ I PEČOVAT. 

zpět na obsah



I v těžkých situacích, které uplynulý rok 
přinesl, se ukázalo, že český pracovní trh 

je velmi odolný. Nezaměstnanost se 
držela velmi nízko, počty nabízených pozic 
 trhaly rekordy a mzdy pozvolna stoupaly. 

Bohužel však ne tak rychle jako inflace.  
Co byste měli o situaci na trhu 

v uplynulém roce vědět? 

287 209
unikátních obsazovaných pozic  
ve službách LMC 

3 732 653
reakcí kandidátů na pozice

490 056 
unikátních kandidátů

* DATA JSOU ZA OBDOBÍ LEDEN AŽ ZÁŘÍ 2022

Rok 2022 byl z pohledu pracovního trhu 
v mnohém nestandardní. Jakmile se situace ve 
firmách v těžkém pocovidovém období ustá-
lila a začalo docházet k dalšímu růstu, o čemž 
svědčí i rekordní poptávka po zaměstnancích 
v první polovině roku, přišla v únoru hned dal-
ší zásadní událost – válka na Ukrajině. Ta pro 
Česko znamenala příliv nové pracovní síly na 
trh, která představovala až téměř čtvrt milionu 
lidí v ekonomicky aktivním věku, ale v důsledku 
i rostoucí inflaci, se kterou se musí potýkat češ-
tí zaměstnavatelé i samotní zaměstnanci.

REKORDNÍ ZAMĚSTNANOST

Dobrá zpráva je, že přestože globální si tuace 
má do ideální velmi daleko, český pracovní trh je 
proti okolním vlivům poměrně odolný. Ke konci 
června totiž hlásil rekordní zaměstnanost ve výši 
75,2 %. I přes tato čísla však celkový počet lidí 
na pracovním trhu mírně klesl. Naše populace 
totiž stárne a více lidí tak odchází do důchodu, 
než přichází na trh. Pozitivní je ještě jeden fakt – 
o dva procentní body stoupl podíl zaměstna-
ných žen. Nedostatek lidí v různých oborech tak 
má za následek mimo jiné to, že si zaměstnava-
telé začínají všímat dříve znevýhodněných sku-
pin a rozdíl v zastoupení pohlaví se po malých 
krůčcích stírá.

82,1 %
mužů ve věku  
15 až 64 let pracuje

68,1 %
žen ve věku  
15 až 64 let pracuje

STÁLE JE KDE BRÁT

Na našich portálech jsme sice v první polovi-
ně roku 2022 pozorovali poklesy počtu reakcí 
a vypadá to, že doba, kdy si personalisté mohli 
vybírat z desítek životopisů, je nenávratně pryč. 
Přesto není nutno při hledání zaměstnanců 
zoufat – český trh má stále své rezervy. Je na 
něm dostatek žen s dětmi, studentů nebo star-
ších lidí ve věku nad 50 let, kteří jsou ochotní 
pracovat, jen bývali donedávna zástupci firem 
přehlíženi. Vyžadují při náboru sice trochu jiný 
přístup, potřebují lépe skloubit osobní a pracov-
ní život kvůli rodině či studiu a zpravidla vyžadují 
částečné úvazky. Vyplatí se jim je ale nabídnout. 
V Česku je totiž až čtvrt milionu takových lidí 
nejrůznějších kvalifikací, kteří mohou nabídnout 
své zkušenosti, a zatím je nemají kde uplatnit.

3,4 %
PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH V ČR:

5 160 200 
lidí v ČR pracuje

13 %
podnikatelé bez 
zaměstnanců

84 %
zaměstnanci

2,5 %
podnikatelé  
se zaměstnanci

0,5 %
pomáhající rodinní  
příslušníci

JAK ČEŠI PRACUJÍ:

11 100
jich meziročně ubylo, 
především z důvodu  
odchodu do důchodu

TRH SE POVEDLO ROZHÝBAT

Dlouhodobě sledujeme vývoj počtu nabízených 
a obsazovaných pozic a ukazuje se, že vývoj na 
portálech Jobs.cz a Prace.cz je velmi dobrým 
obrazem o pohybu na celém českém pracov-
ním trhu. Naše data totiž v posledních letech 
ukazují stejné tendence jako nejdůležitější pře-
hledy Českého statistického úřadu, mimo jiné  
to, že počet volných pracovních míst narážel 
na svůj rekord na jaře 2022. V první polovině 
roku 2022 bylo podle dat ČSÚ firmami reálně 
obsazováno bezmála 100 tisíc pracovních míst 
za každý kvartál. Skrze služby LMC to od počát-
ku ledna do září bylo 287 209 unikátních pozic. 
V druhé polovině roku navíc postupně rost-
ly také počty unikátních kandidátů – jen v září 
2022 jich na pozice reagovalo 116 480, což bylo 
o 6,3 % více než v uplynulém roce. Počet za-
slaných životopisů ve stejném období dosáhl 
472 777, což znamenalo nárůst o 5,1 %. 

MZDY ROSTOU, INFLACE 
VŠAK MNOHEM RYCHLEJI

Ačkoli průměrná mzda ke konci června 2022 
meziročně vzrostla o 4,4 % na průměrnou 
částku 40 086 Kč hrubého, reálně klesla v dů-
sledku inflace o 9,8 %. Jde tak o poměrně 
unikátní situaci – v posledních letech totiž 
měly mzdy tendenci spíš růst. Výjimkou byl 
jen začátek pandemie covidu-19 na přelomu 
let 2019 a 2020. Předchozí velký pokles byl 
v době velké ekonomické krize, která u nás 
měla nejtvrdší dopady mezi lety 2009 a 2013. 
Ani tehdy však reálné mzdy neklesly tak výraz-
ně jako letos. 

To, že jde o zásadní situaci pro české domác-
nosti, jasně ukazují i údaje o tom, jak místní 
zaměstnanci vycházejí se svými přijmy. Ce-
lých 52 % zaměstnanců totiž hlásí, že se svou 
mzdou vychází jen s obtížemi. Alarmující je, že 
celých 19 % hlásí potíže velké. Tuto situaci by 
neměli přehlížet ani zaměstnavatelé. Když to-
tiž lidi bude trápit nedostatek financí, začne se 
to zákonitě negativně promítat i do jejich pra-
covních výkonů.

18 %  
 velmi snadno

33 % 
s menšími obtížemi

19 %  
s velkými obtížemi

JAK LIDÉ VYCHÁZEJÍ S PŘÍJMEM:

AŽ ČTVRT MILIONU MAMINEK,  
STUDENTŮ A LIDÍ 50+ CHCE 

PRACOVAT, ALE NEMAJÍ  
PRO TO VHODNÉ PODMÍNKY.

* JOBSINDEX ZÁŘÍ 2022, ČSÚ VŠPS 2022

30 % 
docela snadno

zpět na obsah

30 966 KČ 
ZEMĚDĚLSTVÍ,  
RYBÁŘSTVÍ A LESNICTVÍ

28 475 KČ 
ADMINISTRATIVNÍ
ČINNOSTI

34 534 KČ 
STAVEBNICTVÍ

35 727 KČ 
DOPRAVA  
A SKLADOVÁNÍ

35 342 KČ 
KULTURA, REKREACE

23 586 KČ
UBYTOVÁNÍ
A POHOSTINSTVÍ

40 036 KČ 
VZDĚLÁVÁNÍ

42 724 KČ 
VEŘEJNÁ SPRÁVA  
A OBRANA 

48 984 KČ 
VĚDECKÉ 
A TECHNICKÉ ČINNOSTI

69 721 KČ 
PENĚŽNICTVÍ
A POJIŠŤOVNICTVÍ

69 854 KČ 
IT A TELEKOMUNIKACE 

36 421 KČ 
OBLAST NEMOVITOSTÍ

37 265 KČ 
VELKOOBCHOD 
A MALOOBCHOD

43 595 KČ 
ZDRAVOTNÍ 
A SOCIÁLNÍ PÉČE

39 488 KČ
ZPRACOVATELSKÝ  
PRŮMYSL 

54 942 KČ 
VÝROBA A ROZVOD  
ELEKTŘINY, PLYNU A TEPLA

42 807 KČ
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

35 811 KČ 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  
A ODPADNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

VÝŠE PRŮMĚRNÝCH MEZD  
V ČESKU PODLE HLAVNÍCH ODVĚTVÍ:

40 086 Kč
průměrná hrubá mzda 
v roce 2022

38 390 Kč
průměrná hrubá mzda loni

* ČSÚ 2. ČTVRTLETÍ 2022



Asi nejvíce fascinující snímky roku jsou ty 
z Webbova teleskopu. Ten nám umožnil po-
hlédnout doslova za horizont běžného uva-
žování a odhalil, jak vypadají nejstarší galaxie 
nebo jak se v mlhovinách rodí nové hvězdy. 
Je to tak trochu i stroj času – zachycuje totiž, 
jak vypadal vesmír před miliony let. A navíc 
tak ostře, jak to dosud žádný přístroj nedoká-
zal. Teleskop byl po letech příprav a komplika-
cí vypuštěn na konci roku 2021 a podílely se 
na něm ty nejchytřejší hlavy planety. Práce na 
něm byla koordinovaná mezi americkou NASA, 
Evropskou vesmírnou agenturou ESA a kanad-
skou CSA. A dokázali ho prý udělat tak citlivě, 
že zaznamená tepelnou stopu čmeláka na sta-
tisíce kilometrů. Jestli tam někde ve vesmíru 
čmelák poletuje, teleskop ho najde.

Pravidelná výměna v předsednictví Rady Ev-
ropské unie dává možnost blýsknout se i se 
mnohému přiučit. Hlavně však představuje 
hromadu práce a odpovědnosti. Předsednická 
role vyžaduje schopnosti diplomata pro dosa-
žení shody a jednoty. Krizového manažera pro 
zvládnutí aktuálních výzev. Výkonné asistentky 
pro organizaci summitů a jednání. Ekonoma, 
jenž uhlídá předsednický rozpočet. I kormidel-
níka, který dokáže pevně držet směr a neztra-
tit se na rozbouřeném moři. Na jedné lodi se 
tu s námi plaví téměř půl miliardy lidí.

Obvykle to trvá roky a pro většinu firem je do-
sažení statusu tzv. jednorožce spíš nereálnou 
metou. Po bájném tvorovi jsou pojmenová-
ny startupy v soukromých rukou, jejichž hod-
nota přeroste miliardu dolarů. A mezi ně se 
letos v únoru zařadila online platforma Pro-
ductboard, která manažerům pomáhá řídit vý-
voj produktů. Po nesnadných začátcích, osmi 
letech rychlého růstu a investicích několika 
významných fondů se stala vůbec nejhodnot-
nějším českým startupem. Svojí hodnotou 
Productboard překonal i historicky prvního 
tuzemského jednorožce, online supermarket 
Rohlík.cz. Softwarová firma má velké plány a fi-
nance od investorů chce využít k vybudování 
silné globální společnosti.

Lávka v Králickém Sněžníku se pyšní titulem 
nejdelší visutý most na světě pro pěší. Délkou 
721 metrů se chlubí už ve svém jméně. Když 
si přidáme další parametr – výšku až 95 metrů 
nad zemí, je jasné, že návštěvníky čeká pěkné 
polechtání žaludku, ale také parádní výhledy 
a unikátní zážitek. Americký časopis Time do-
konce v roce 2022 stavbu zařadil mezi 50 nej-
lepších míst světa, která můžete navštívit. 
V silné konkurenci se probojovala až na titulní 
stranu slavného magazínu. A v silném větru se 
snadno stane místem, na jehož návštěvu ni-
kdy nezapomenete.

zpět na obsah



AŽ O TOLIK MŮŽE VYRŮST BAMBUS  
ZA JEDEN DEN. V ROSTLINNÉ ŘÍŠI JDE  

O NEPŘEKONATELNÉHO 
REKORDMANA. ŽÁDNÁ ROSTLINA 

NEROSTE RYCHLEJI.

zpět na obsah



Usnadněte si to s Tulu. Nový přírůstek v naší rodině produktů je takový malý HR 
systém, který vám pomůže s digitalizací veškerých údajů o vašich zaměstnancích. 

Od pracovní smlouvy přes kontaktní údaje až třeba po informaci o velikosti pracovní 
obuvi. To vše můžete mít na jednom místě. 

CO VŠECHNO UMÍ?

Princip Tulu je poměrně jednoduchý. Jakmile 
naberete nového zaměstnance, necháte ho vy-
plnit údaje přes online dotazník a systém mu za 
vás vytvoří dokumenty, které mu můžete poslat 
online a které zároveň nováček digitálně i pode-
píše. Vy je pak máte všechny přehledně k dispo-
zici a podle potřeby je můžete exportovat, nahlí-
žet do jejich historie nebo je snadno upravovat. 
Jde tedy o skvělého pomocníka, když potřebuje-
te tvořit větší množství smluv, aktua lizovat údaje 
o zaměstnancích, nebo jen najít či zkontrolovat 
potřebné smlouvy.

UŽ TO NEMUSÍTE DĚLAT RUČNĚ

Největší úsporu díky Tulu pocítíte na čase. Vše 
potřebné k fungování v organizaci totiž sys-
tém sesbírá za vás online dotazníkem. Kromě 
povinných údajů do smluv si od zaměstnanců 
můžete vyžádat v podstatě cokoli – třeba veli-
kost pracovního oblečení, e-mailovou adresu 
atd. Navíc všechny informace můžete od za-
městnanců vyžádat hromadně a stejně tak je 
i společně upravovat. Vytvořit dodatek smlou-
vy třeba pro 200 lidí tak je v Tulu otázka něko-
lika minut. 

ZAUTOMATIZUJTE SI HR PROCES

Tulu nejdříve potřebné informace sesbírá, ale 
nakonec v něm dokumenty můžete i podepsat 
a tím ušetřit další čas. Je v něm totiž integro-
vaný systém pro ověřené elektronické podpi-
sy, který vám umožní podepisovat dokumenty 
rychle a bezpečně. Navíc je všechny můžete 
dát do svých předpřipravených šablon. A kdy-
byste vlastní smlouvy neměli, můžete využít ty 
od nás, které jsme připravili spolu s právníky 
podle platné legislativy. Pravidelně je také ak-
tualizujeme, aby byly vždy aktuální.

Podívejte se zde

zpět na obsah
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Doba se mění, s dobou se mění generace 
a s generacemi se mění otázky, které 

uchazeči o práci bezelstně kladou během 
pohovoru. Vychytali jsme pro vás několik 

zásadních, se kterými se setkáváme  
stále častěji.

MÁTE  
FIREMNÍ TIKTOK 

PROFIL?

KOLIK 
SE NÁS 

BUDE STŘÍDAT 
U JEDNOHO 

STOLU?

POŽADOVANOU 
PRAXI NEMÁM, 

ALE RÁDA FOTÍM 
A MÁM OSMNÁCT SET 

FOLLOWERŮ NA INSTA. 
POČÍTÁ SE TO?

KOLEGOVÉ 
DOSTALI AIRPODY, 

BUDETE JE MÍT 
I PRO MĚ?

KDYŽ PRACOVNÍ 
DOBA ZAČÍNÁ 

V DEVĚT, V KOLIK 
HODIN TADY MUSÍM 

PŘESNĚ BÝT?

JAK U VÁS 
FUNGUJE 

NEOMEZENÁ 
DOVOLENÁ?

JAK 
POZNÁTE, 

JESTLI OPRAVDU 
PRACUJI NA HOME 

OFFICE? BUDETE MĚ 
KONTROLOVAT 
PŘES KAMERU?

MÁTE VLASTNÍ 
KOMPOST, NEBO 

JEN TŘÍDÍTE 
BIOODPAD?

KDYŽ SI PŘINESU 
VLASTNÍ GRAFICKOU 

KARTU, MŮŽU 
PŘI PRÁCI TĚŽIT 

BITCOINY?

A BUDU SEM 
VÁŽNĚ MUSET 

CHODIT?

MÁTE 
V KANTÝNĚ 
VEGANSKÉ 

MENU?

MĚŘÍTE 
UHLÍKOVOU 

STOPU 
KANCELÁŘE?

KDYŽ SI 
NESEDNU SE 

ŠÉFEM, MŮŽEME 
HO NĚJAK 
VYMĚNIT?

FIREMNÍ 
ŠKOLKU MÁTE, 

NEBO PŘISPÍVÁTE 
ALESPOŇ NA 

HLÍDÁNÍ?

MÁTE NĚJAKÁ 
PRAVIDLA, CO SE 
TÝKÁ TETOVÁNÍ?

Kompost

Jarmila

zpět na obsah



V září jsme spustili dlouho očekávanou 
novinku – nové Teamio. To přichází 

nejen s novým designem, ale také jsme 
ho navrhli tak, aby se přizpůsobilo 

náborovému procesu vaší firmy. Ať už 
nabíráte na pracovních portálech, webu, 
nebo profesních sítích, v Teamiu budou 

vaši kandidáti jako doma.

Teamio má i aplikaci, která posílá  
notifikace o kandidátech nebo pozná,  
kdo z nich vám volá.

Naše produkty před uvedením na trh pečlivě 
testujeme, a jelikož nové Teamio je ze všech 
našich nástrojů nejkomplexnější, prošlo v po-
sledním roce důkladnou prověrkou. Na jeho 
vývoji s námi spolupracovalo 50 personalistů 
z různých malých i velkých firem, kteří měli za 
úkol se s každou novinkou poprat jako první 
a dát nám na ni upřímný feedback. V druhé 
vlně jsme k nim přibrali dalších 50 a ladili ho 
do posledního detailu. Můžeme tedy s klidem 
na srdci říct, že bylo otestováno v praxi ještě 
před uvedením na trh.

CO VŠECHNO JE V TEAMIU NOVÉ?
Jestli Teamio aktivně využíváte, nebude to pro 
vás asi žádná novinka. Ale těch funkcí je po-
měrně hodně, ať už jde o drobnosti jako rych-
lé vyhledání uchazeče, lepší práci s uchazeči, 
nebo o možnost nastavit si všechny fáze vý-
běrového řízení podle sebe. Pojeďme si je ale 
jednu pro druhé:

1. KARIÉRNÍ STRÁNKY PRO KAŽDÉHO
Při náboru téměř jakékoli pozice už je dnes po-
třeba ukázat firmu v dobrém světle a k tomu 
skvěle poslouží kariérní stránky. Jejich tvorba 
však může být někdy oříšek, a tak pro všech-
ny, kteří nepotřebují komplexní řešení, jsme 
přidali možnost vytvořit si jednoduchou strán-
ku s výpisem pozic a základními informace-
mi o firmě. Tu si přímo personalisté mohou 
sami spravovat, bez nutnosti ladit vše s IT 
oddělením.

2. PŘIZPŮSOBÍ SE VAŠEMU NÁBORU
Nové Teamio jsme od začátku dělali tak, aby 
bylo co nejjednodušší na použití a zároveň se 
plně přizpůsobilo vašim potřebám. Nově tak 
máte možnost kandidáty organizovat ve sloup-
covém pohledu na uchazeče, kdy na jednom 
místě snadno uvidíte, kdo se zrovna nachází 
v jaké fázi výběrka. Můžete si navolit sloupeč-
ky pro kandidáty podle vlastní potřeby – třeba 
pro uchazeče, kteří zrovna vypracovávají úkol, 
přijdou k vám na den na zkoušku, nebo je ješ-
tě bude čekat pohovor s ředitelem. Každý do-
tyčný pak bude vypadat jako kartička, kterou 
si mezi jednotlivými fázemi můžete přesouvat 
podle toho, jak postupuje výběrovým řízením. 
Klidně ale můžete použít i klasický výpis kandi-
dátů pod sebou, nové Teamio umožňuje více 
druhů zobrazení, a jaké vám vyhovuje, je jen 
na vás.

Vyzkoušejte si náš nový  
efektivní náborový proces.

Fáze náboru  
si přizpůsobíte  
podle potřeby.

Nové Teamio 
si zamilujete.

3. MOBILNÍ APLIKACE 
VŠECHNO URYCHLÍ
Velkou novinkou je mobilní aplikace. Tea-
mio už dříve mělo mobilní zobrazení webu, 
ale aplikace přichází s funkcemi, které mají 
celý nábor výrazně urychlit. Jak personalisté, 
tak manažeři se můžou do aplikace přihlásit 
a nechat si posílat notifikace o nových kandi-
dátech. Také si díky ní můžete prohlédnout 
kandidátův životopis rovnou v telefonu, tře-
ba při cestě tramvají. A kdyby vám náhodou 
dotyčný volal, spáruje vám aplikace číslo vo-
lajícího s vaší databází kandidátů. Rovnou 
tedy uvidíte, že neznámé číslo není nějaký 
telemarketing, ale naopak člověk, o kterého 
jste hodně stáli. V náboru je totiž nutné jed-
nat rychle, obzlášť u žádaných kandidátů.

4. STVOŘENO PRO SPOLUPRÁCI
Jestli na něčem personalisté tratí nejvíce času, 
je to obvykle uhánění manažerů k posouzení 
kandidátů a sladění se na dalších krocích výbě-
rového řízení. Teamio je proto od základu na-
vržené tak, aby do něj mohli přistupovat nejen 
náboráři, ale i linioví manažeři a mohli kandidá-
ty jednoduše posoudit palcem dolů, nebo na-
horu, a případně i dodatečným komentářem. 
Jestli na náboru spolupracujete i s pracovními 
agenturami, pomocí jednoduchého formulá-
ře je můžete také přidat doslova na pár kliků 
a celý náborový proces spravovat v jednom 
prostředí. 

5. NOVÉ PORTÁLY V PORTFOLIU!
K našim dlouhodobě úspěšným značkám jako 
Jobs.cz, Prace.cz, Atmoskop.cz nebo aplikace 
Práce za rohem máte k dispozici i další. Auto-
maticky lze totiž exportovat pozice také na náš 
partnerský slovenský server Profesia.sk, který 
je suverénní jedničkou mezi slovenskými pra-
covními portály. A ani tam nekončíme – už brzy 
vám také zpřístupníme největší český portál 
pro nábor IT specialistů Techloop, který je zase 
jedničkou v náboru na IT pozice. Do budouc-
na počítáme i se zpřístupněním velkého zdro-
je kandidátů v dalších zemích, například v Po-
baltí nebo na Balkáně. Platní zaměstnanci se 
totiž dají nacházet opravdu kdekoli. A Teamio 
vám chce práci s nimi usnadnit, ať už budou 
odkudkoli.

zpět na obsah



DATA PŘÍMO OD LIDÍ

Platy.cz vycházejí z průzkumu u desetitisíců 
českých i slovenských zaměstnanců. Ti nám 
poskytují informace o hrubé i čisté mzdě, le-
tech praxe, velikosti firmy, re gionu nebo o roz-
sahu finančních i nefinančních benefitů. Data 
sbíráme již od roku 2007 a máme je k dispozici 
už pro téměř 700 různých pozic v Česku a na 
Slovensku, ale i z dalších trhů, kde Alma Career 
působí. A kvartálně je pro vás aktualizujeme 
a ověřujeme, že jsou od reálných uživatelů. Zís-
kat je můžete buď pro konkrétní pozici, nebo 
si zakoupit přístup do všech reportů na dobu 
jednoho roku. 

OD GRÓNSKA AŽ PO JAR

Působí vaše firma na více trzích a potřebu-
jete data k více zemím? Pro platy.cz to není 
problém. Dlouhodobě sbíráme informace 
o mzdách z více než 140 zemí světa. Nedoká-
žeme u nich sice jít na úroveň konkrétních re-
gionů, v zahraničí zpravidla pracujeme s kva-
lifikovanými odhady na základě velikosti a síly 
ekonomiky země. Přesto jsme ale schopni vel-
mi přesně dodat, kolik bere třeba instalatér 
na Kubě nebo skladník v Japonsku. V případě, 
že byste potřebovali vědět ještě mnohem víc, 
dokážeme vám všechna potřebná data sdílet 
i přes API. 

PROČ SE INFORMACE  
O MZDÁCH VYPLATÍ

Lidé nejčastěji z firem odchází za lepším fi-
nančním ohodnocením, proto se vyplatí vě-
dět, jak si vedete z hlediska regionální i obo-
rové konkurence. Přesné datové podklady 
se však hodí i ve chvíli, kdy obsazujete novou 
pracovní pozici, se kterou ještě nemáte tolik 
zkušeností, nebo před hodnoticími pohovory 
se zaměstnanci, kde se zpravidla řeší i mzda. 
Dalším častým případem, kdy jsou reálná data 
z trhu neocenitelná, je situace, že vaše firma 
roste a musíte do mezd vnést jednou provždy 
pořádek.

A kolik zase Java programátor v Bratislavě? 
 Na všechny otázky odpoví náš datový produkt Platy.cz.  

Máme v něm sesbírané informace o mzdách už od 
desetitisíců českých i slovenských zaměstnanců. A známe 

i výše mezd v zahraničí.

zpět na obsah
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Z nepřeberných polic motivační a self-
help literatury jsme do této ročenky 

vybrali pět svazků, které oceňujeme pro 
jejich užitečnost, stručnost a čtivost. 

Každý je o něčem trochu jiném, ale každý 
vás může v životě i v kariéře posunout, ať 

už se nacházíte v kterékoli jejich fázi.

GRACE BEVERLEYOVÁ:  
WORKING HARD, HARDLY WORKING  
(PRACUJTE TVRDĚ A NEDĚLEJTE 
SKORO NIC)

Vtipná a nápaditá knížka instagramové influen-
cerky popisuje tlak, kterému je dneska vystaven 
skoro každý. Grace Beverleyová doporučuje de-
vět pomůcek k tomu, jak zvyšovat svůj výkon a 
zároveň více relaxovat:

1. Uvědomte si, jak dlouho trvají věci, které dě-
láte. Týden se pozorujte a zapisujte si, kolik času 
vám reálně zabere vyřizování e-mailů, kreativ-
ní práce, vaření – všechny opakované činnosti. 
Když to budete jasně vědět, dokážete čas lépe 
plánovat. 

2. Dávejte si pauzy. Vyzkoušejte si na pravidel-
ných úkolech, jak dlouho udržíte pozornost. 
Máte-li zrovna pohodovou životní fázi, bude to 
déle. Pokud ne, budete se koncentrovat kratší 
dobu. Podle toho si naplánujte přestávky. 

3. Víkend je svatý. Bezpodmínečně. O víkendu 
nepracujte. 

4. Stanovte si vlastní deadliny. Uzávěrky mají 
sklony sdružovat se na konec týdne či měsí-
ce. Když se vám sejdou na jeden den, stanovte 
si své vlastní uzávěrky. Samozřejmě před těmi 
skutečnými.

5. Ukliďte si stůl. Organizované pracovní místo 
vám pomůže udržet čistou hlavu. 

6. Používejte 2minutové pravidlo. Každou věc, 
která jde stihnout do dvou minut, udělejte 
hned. Nebudete ji muset držet v hlavě.

7. Zefektivněte schůzky. Když si dobře připraví-
te agendu, případně si na cizí meeting přichys-
táte otázky předem, může vám schůzka ušetřit 
spoustu budoucího času. 

8. Aplikace vám pomůžou udržet fokus. V době 
vyrušování se může hodit utišení telefonu. Au-
torka doporučuje třeba aplikace Forest, Flora 
nebo Focus Pomodoro Timer a pro počítače 
Freedom nebo Serene. 

9. Vypněte si oznámení a notifikace. Podle vý-
zkumů trvá 23 minut, než znovu získáte koncen-
traci poté, co vás něco vyrušilo. 

Hlavní a nejobecnější rada každopádně je, abys-
te si svou time managementovou metodu našli 
a uspořádali podle sebe a ne podle příruček. 

Pro angličtináře:

JAMES NESTOR:  
DECH  
(BREATH)

V jednom z hitů posledních měsíců jeho autor 
jednoduše řečeno bojuje za to, aby lidé západ-
ní civilizace znovu začali lépe dýchat. Zní to ba-
nálně, ale Nestor pro to uvádí spoustu velmi 
přesvědčivých důkazů.

1. Jsme nejhorší dýchači mezi živočichy. Ze 
všech zvířat na světě vykazují lidé největší pro-
cento předkusů, zákusů, dalších čelistních 
problémů, zkažených zubů, rýmy a podobně. 
S příchodem vařeného jídla jsme přestali po-
řádně žvýkat a začali jsme dýchat pusou. Při-
neslo to spoustu problémů. 

2. Objevme znovu umění dýchat. Uvnitř nosu 
je velmi citlivá sliznice, a když ji pravidelně čis-
tíme dýcháním, tak je efektivní i v naší ochraně 
a v tom, že se při jejím používání cítíme dobře. 
Dýcháme-li především nosem, dýcháme hlou-
běji, naše tělo se lépe ohřívá a dokáže snáz 
kontrolovat třeba i krevní tlak. Cítíme se rela-
xovanější a v noci méně chrápeme. Když bude-
me dýchat nosem a pár chvil denně věnujeme 
vědomému, hlubokému, pomalému dýchání, 
můžeme výrazně zvýšit svou obranyschopnost 
a prodloužit si život. 

3. Žvýkejme. Žvýkání nám samozřejmě pomá-
há lépe strávit jídlo, cvičí čelisti a je prevencí 
proti jejich problémům. Naši předkové žvýkali 
po miliony let syrové maso celé hodiny. Čím víc 
budeme své jídlo žvýkat, tím víc budeme dý-
chat nosem. 

V knížce, která už stihla vyjít i česky, najdete 
i spoustu dalších tipů. A tak jako další podob-
né bestsellery (Proč spíme? Cirkadiánní kód 
atd.) vám dodržování jejích doporučení výrazně 
zlepší každý den. 

Pro milovníky čerstvých  
bestsellerů v češtině:

JAMES CLEAR:  
ATOMOVÉ NÁVYKY (ATOMIC HABITS)

Bestseller Jamese Cleara staví na našich kaž-
dodenních návycích a na drobném vylepšová-
ní. Jsme tím, co opakovaně děláme. A když se 
každý den zlepšíme třeba jen o procento, za-
nedlouho bude náš pokrok extrémně zřetelný. 
Při budování nových návyků přitom autor zdů-
razňuje čtyři fáze:

1. Podnět bychom měli učinit zřetelnějším. 
Chceme-li například jíst ráno místo koláče ovo-
ce, je dobré si to napsat a dát na ledničku. Mů-
žeme také nový návyk jíst ovoce spojit se star-
ším zvykem, který už nám funguje – třeba jíst 
ovoce vždycky před ranním čištěním zubů. 

2. Touhu můžeme zesílit. Kupujeme si své ovo-
ce tak čerstvé a šťavnaté, jak je to jen možné. 
Pustíme si k němu svoji oblíbenou písničku.

3. Reakci k návyku bychom si měli co nejvíc 
usnadnit. Mít v ledničce vždycky dost ovoce. 
Nachystat si ovoce na talířek na stůl místo su-
šenek. Klíčové je nechystat se na zvyk příliš 
dlouho.

4. A konečně odměnu za návyk bychom měli 
co nejvíc zvýšit. Vyfotit si ovoce na instagram 
a sbírat lajky. Za odměnu si po snídani zahrát 
oblíbenou hru.

Když budeme své návyky budovat tímto způso-
bem, podaří se nám je ukotvit mnohem snáze 
a dlouhodoběji.

Pro ctitele 
motivační klasiky:



KRISTEN HADEEDOVÁ:  
PERMISSION TO SCREW UP: HOW 
I LEARNED TO LEAD  
BY DOING (ALMOST) EVERYTHING 
WRONG 
POVOLENÍ TO PODĚLAT: JAK JSEM 
SE NAUČILA VÉST LIDI TÍM, ŽE JSEM 
UDĚLALA (SKORO) VŠECHNO ŠPATNĚ

Kristen Hadeedová vlastnila úklidovou firmu se 
45 zaměstnanci. A jeden den jí všichni najed-
nou dali výpověď. Tahle lekce Kristen posunula 
k tomu, že se musí naučit být lepší lídr. A tak 
nabízí sedm hlavních zásad, které se ze své ži-
votní lekce naučila:

1. Vaši lidé by vždycky měli přesně vědět, co se 
od nich čeká. 

2. Lidé chtějí skutečně slyšet, jak si vedou 
v práci. Nemusíte jim lhát. Dobře míněnou 
upřímnost ocení. 

3. Starejte se o to, aby se lidé díky práci s vámi 
a u vás stávali lepšími osobnostmi, nejen lepší-
mi zaměstnanci. 

4. Vnímejte emoce. Práce ovlivňuje vše oko-
lo zaměstnanců, včetně jejich vztahů, dětí atd.  
Berte na to ohled. 

5. Čím lépe budete své lidi znát, tím více o ně 
budete mít starost a tím lépe je můžete vést. 
Nejde jen o to, vědět o nich hodně informací. 
Spíš je poznat do hloubky jako osobnosti. 

6. Nestyďte se za to, že jste člověk. Klidně uka-
zujte, že nejste dokonalí. 

7. Sdílejte se svými podřízenými sny – o je-
jich i vaší budoucnosti a o budoucnosti vaší 
společnosti.

Pro milovníky přírody:

Pro lidi, kteří chtějí  
vést (v angličtině):

PETER WOHLLEBEN:  
TAJNÝ ŽIVOT STROMŮ 
(THE HIDDEN LIFE OF TREES) 

Občas je dobré podívat se na věci z jiného 
úhlu pohledu, a když se bavíme o růstu, může-
me se mnohé naučit od stromů. Milovník pří-
rody a bývalý lesník Peter Wohlleben nám jas-
ně ukazuje, že ačkoli les vnímáme jako místo 
klidu a meditace, děje se toho pod jeho povr-
chem spousta zajímavého. V průběhu evoluce 
si stromy dokázaly vyvinout několik schopností, 
o nichž nikdo dříve moc nevěděl: 

1. Mají vlastní osobnost. Po mnohaletých po-
zorováních se ukázalo, že stromy mají paměť 
a dokážou se poučit z minulých chyb. Když 
tedy jednou shodil listí po prvním mrazíku 
a pak se znovu vrátilo slunce a lepší teploty, 
obvykle už znovu stejnou chybu neudělá.  

2. Stromy tvoří komunity, které se o sebe na-
vzájem starají. Nejsou to tedy samotáři, jak 
jsme si dříve mysleli. Jestliže například jeden 
člen lesa nedokáže získat dostatek energie fo-
tosyntézou, nebo ho napadnou škůdci, umí 
mu ostatní pomoci a poslat vlastní výživové lát-
ky přes složitý, vzájemně provázaný kořenový 
systém. 

3. O týmové práci toho často vědí víc než my. 
Stromy si moc dobře uvědomují, že altruis-
mus a vzájemná podpora celého společenství 
je mnohonásobně výhodnější, než kdyby si 
jely takříkajíc samy na sebe. Život ve společen-
ství je totiž dokáže lépe chránit před bouřkami 
nebo dalšími přírodními živly. Zároveň posky-
tuje mnohem lepší mikroklima pro každého 
z nich.

zpět na obsah



Dávno pryč jsou časy, kdy zaměstnanecký 
průzkum musel mít několik stran 

a zpracovával se půl roku napříč několika 
odděleními pod dohledem HR. Naopak 

doba si žádá rychlé, efektivní řešení 
a čím dál větší smysl tak dává sbírat 

feedback i na úrovni týmu. I proto jsme 
konverzačního robota Arnolda upravili 

tak, by ho mohla využívat nejen HR 
oddělení, ale i týmoví manažeři.

Manažeři už tu dávno nejsou jen od toho, aby 
hlídali výkon. Je to sice stále jejich práce, ale 
v posledních letech se od důrazu na výsledky 
jejich role posouvá i k tomu, aby k výkonům 
dokázali vytvořit vhodnou atmosféru. Tedy aby 
se dokázali bavit o motivaci zaměstnanců, pra-
covních podmínkách nebo o tom, jak lidem 
práci co nejvíce usnadnit. Moderní manažer 
už nesleduje jen to, co potřebuje firma, ale 
i jak to cítí samotní zaměstnanci, a je průsečí-
kem mezi oběma stranami.

CELÁ PALETA TÉMAT NA PÁR KLIKŮ

Čím dál více firem si zaměstnanecké průzkumy 
dělá i na úrovni týmů. Už to není jen HR, které 
si sbírá data pro celou firmu, ale i teamleadeři, 
které zajímá, jak se jejich oddělení daří, nebo 
naopak jestli jednotlivým členům týmu něco 
k práci chybí. Díky tomu mohou být průzkumy 
velmi specifické a na požadavky týmu se dá 
rychle reagovat. 

I proto jsme se rozhodli Arnolda výrazně pře-
kopat, a to nikoli na úrovni toho, co umí, ale 
jakým způsobem s ním lze ve firmě pracovat. 
Zatímco dříve jsme zpřístupňovali jednotlivé 
moduly podle toho, co firma aktuálně potře-
bovala, nově dáváme k dispozici všechna té-
mata konverzací. A jak je využijete, už je jen 
na vás. Můžete s ním ověřovat vlastní teze 
(Stojíme vůbec o lepší kafe v kanceláři?), sbírat 
feedback ke změnám ve firmě (Jak vám vyho-
vuje práce na dálku?), zjišťovat atmosféru na 
pracovišti (Co vám nejvíce bere energii?), ale 
ještě mnohem víc. 

OD NÁSTUPU PO ROZLOUČENÍ. 
ARNOLD MAPUJE CELÝ ŽIVOTNÍ 

CYKLUS ZAMĚSTNANCE.

3
Prověří 
spokojenost.

4
Zjistí aktuální 
produktivitu.

7

Podpoří  
rozvoj.

5
Namotivuje
vaše lidi.

6
Upevní skvělou 
kulturu.

8
Vyladí práci
na dálku.

11

Zjistí důvody odchodu.

1
Pomůže  
s adaptací.

2
Dá feedback
k employer brandu.

9

Sladí cíle organizace 
a jednotlivců.

10

Vyhodnotí
firemní změny.

Vyladí nábor

Pohlídá spokojenost

Pomůže firmě

Prověří pracovní konce

S ČÍM VŠÍM VÁM POMŮŽE ARNOLD?

OD POHOVORU AŽ  
PO ODCHOD Z FIRMY

Arnolda postupně učíme novým tématům 
a jsme rádi, že už s ním můžeme zmapovat 
celou cestu zaměstnance – od pohovoru přes 
zkušební dobu a běžný život ve firmě až po 
rozloučení se s kolegou.  
Nová funkce vám u kandidáta ve výběrovém 
řízení umožňuje poslat mu rychlý dotazník 
třeba den poté, kdy absolvoval první kolo po-
hovoru. Vše se spravuje jednoduše přes ka-
lendář Teamia a Arnold se tak v přednastave-
ný čas doptá, nakolik byl uchazeč spokojený 
s průběhem výběrka, jestli k němu měl všech-
ny potřebné informace, nebo v jaké atmosféře 
pohovor probíhal. To vám pak pomůže nejen 
reagovat na úzká místa v náborovém proce-
su, ale obzvlášť se hodí ve chvíli, kdy chcete 
dohlédnout na více náborářů najednou, nebo 
jen zjistit, proč lidé nakonec na pohovor nedo-
razili.  
Druhou novinkou je téma offboardingu, kdy za 
vás Arnold sesbírá důvody odchodů. Empatic-
kou cestou se končících zaměstnanců zeptá, 
proč se k tomuto kroku rozhodli, jaké byly pro-
blematické okamžiky, nebo co naopak v práci 
lidé hodnotili pozitivně. Ze zkušeností víme, 
že chatbot a jeho přátelská forma konverzace 
zaměstnance často otevře víc než běžný roz-
hovor, kde se třeba bojí o některých záležitos-
tech mluvit. 

VYZKOUŠEJTE SI ARNOLDA 
V TÝMU I VY!

zpět na obsah
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Statisíce lidí přišly do bezpečí do 
České republiky, kde se jim dostalo 
bezprecendentní pomoci. Většina 

z nich je nyní k dispozici na pracovním 
trhu a tam mohou pomoci zase oni 

nám, jestliže k tomu ovšem dostanou 
příležitost. Kdo k nám tedy vlastně přišel 

a kde mají největší prostor se uchytit?

440 777
lidí z Ukrajiny od začátku války  
v ČR získalo dočasnou ochranu

270 196
je v ekonomicky  
aktivním věku

41 %
již pracuje pro 
zaměstnavatele v ČR

8 %
pracuje na dálku  
pro firmy na Ukrajině

137 800
lidí z Ukrajiny v ekonomicky  
aktivním věku zůstává v ČR  
bez práce

Český pracovní trh už teď Ukrajince vítá. Z více 
než čtyř set tisíc příchozích si téměř polovina 
těch, kteří jsou v ekonomicky aktivním věku, už 
našla na otevřeném trhu práci, byť většinou na 
nekvalifikovaných pozicích. Aby se však na této 
situaci něco změnilo, je nutno se detailněji po-
dívat na to, jací lidé k nám vlastně přišli a jaké 
talenty se mezi nimi skrývají.

PŘIŠLY K NÁM PŘEDEVŠÍM ŽENY

Důležitá zpráva pro zaměstnavatele je, že 61 % 
příchozích je v ekonomicky aktivním věku. Re-
álně se tedy otevírá možnost oslovit cílovou 
skupinu o velikosti více než 270 tisíc lidí. Té-
měř polovina těchto lidí sice už dnes pracuje, 
ale ne vždy v ideál ních podmínkách. Více než 
dvě třetiny z nich jsou ženy, které často musí 
pečovat o své blízké, což zaměstnávání mírně 
komplikuje. I ty by se však na mnoha pozicích 
mohly uplatnit, kdyby jim zaměstnavatelé na-
bídli zkrácené úvazky a umožnili jim tak sklou-
bit osobní život s tím pracovním. 

JAK JSOU S PRACÍ V ČESKU SPOKOJENI 
TI, KTEŘÍ PRÁCI MAJÍ?

52 %
je spokojených 
s její náplní

47 %
stačí příjem k pokrytí
životních nákladů

44 %
považuje práci  
za stabilní

DŘÍVĚJŠÍ SPECIALISTÉ 
PRACUJÍ JAKO MONTÉŘI

Výzkum organizace PAQ Research ze srpna 
2022, který se dotazoval dvou tisíc ukrajin-
ských respondentů, jasně ukázal, že zdaleka 
nevyužíváme potenciál příchozích zaměstnan-
ců. Jen necelá třetina z nich pracuje na pozi-
cích odpovídajících jejich kvalifikaci, a ačkoli 
doma na Ukrajině pracovali jako různí specia-
listé či odborní pracovníci, zákonodárci nebo 
v dalších profesích, velká část musela po pří-
chodu do Česka svou pracovní kvalifikaci snížit. 
Většina tak dnes vykonává manuální práce ve 
službách nebo obsluhuje stroje a zařízení ve 
výrobě. A bohužel má většinou ve stávajícím 
zaměstnání jen minimální šanci se kariérně 
posouvat. 

31 %
práce odpovídá 
jejich kvalifikaci

20 %
si může dovolit 
stabilní život v Česku, 
včetně zajištění 
bydlení

54 %
Čechů, kteří mají ukrajinské  
kolegy, hlásí pozitivní  
zkušenost

OBĚ STRANY JSOU 
PŘEVÁŽNĚ SPOKOJENÉ

Ukrajinci už před vypuknutím války byli nejsilněj-
ší skupinou cizinců (mimo EU) na českém trhu. 
Řada českých zaměstnanců i zaměstnavatelů 
proto s nimi měla zkušenosti už v minulosti a je-
jich množství s letošním rokem jen narůstá. Dob-
rou zprávou přitom je, že vzájemná spolupráce 
je vnímaná veskrze pozitivně. Skoro polovina 
českých zaměstnanců má mezi kolegy někoho 
z Ukrajiny a 54 % z nich deklaruje velmi dob-
ré zkušenosti se vzájemnou spoluprací. Dalších 
26 % má zkušenosti neutrální a vyloženě negativ-
ní uvádí jen 8 % Čechů. Zbytek se s nimi v práci 
nesetkává nebo hodnotit nedokáže.  
Druhá strana, tedy Ukrajinci samotní, to také 
vidí velmi dobře. Práce v nové zemi sice pro ně 
ještě není ideální – musí se učit nový jazyk, pra-
cují výrazně pod svou kvalifikací a jen pětině 
vystačí příjmy na bezproblémové vyžití. Přesto 
celá polovina z nich hlásí, že nová práce je baví 
a že s její náplní jsou spokojeni.

JAKÁ ČÁST PŘÍCHOZÍCH UKRAJINCŮ 
DNES V ČESKU PRACUJE

5,3 %
dnes v ČR

36,6 %
doma

SPECIALISTÉ PRACOVNÍCI VE 
SLUŽBÁCH A PRODEJI

TECHNIČTÍ A ODBORNÍ 
PRACOVNÍCI

5,1 %
dnes v ČR

21,7 %
doma

2,5 %
dnes v ČR

13 %
doma

0,2 %
dnes v ČR

10,3 %
doma

ZÁKONODÁRCI 
A ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI

ÚŘEDNÍCI

2,5 %
dnes v ČR

7,8 %
doma

ŘEMESLNÍCI  
A OPRAVÁŘI

4,6 %
dnes v ČR

5,4 %
doma

8,3 %
dnes v ČR

3,4 %
doma

OBSLUHA STROJŮ  
A ZAŘÍZENÍ, MONTÉŘI

POMOCNÍ 
A NEKVALIFIKOVANÍ 
PRACOVNÍCI

KVALIFIKOVANÍ LIDÉ 
V ZEMĚDĚLSTVÍ

10,2 %
dnes v ČR

1,1 %
doma

0,4 %
dnes v ČR

0,6 %
doma

Jak se Ukrajincům daří najít uplatnění ve své 
původní profesi? Podívali jsme se, v jakých pro-
fesích příchozí Ukrajinci ve své rodné zemi pra-
covali a kolik jich takovou profesi zastává dnes 
v ČR.

KDE SE JIM HODÍ POMOC?

Vzhledem k tomu, že mezi příchozími v eko-
nomicky aktivním věku jsou především ženy 
s dětmi, které se nachází v novém prostře-
dí, ocenila by většina lepší možnosti naučit 
se jazyk nebo místo ve školce. Pětině výrazně 
komplikuje situaci i nejistota budoucnosti, kdy 
nevědí, jestli se budou vracet domů, nebo zů-
stanou. Celá třetina podle PAQ Research také 
bojuje s uznáním kvalifikace v ČR. Pokud tedy 
práci budete nabízet, získáte si Ukrajince roz-
hodně možností vzdělávání, podporou rodičů 
a třeba i nabídnutím částečných úvazků. Pokud 
jim ukážete, že s nimi počítáte dlouhodobě, 
můžete z nich mít velmi loajální pracovní sílu. 

CO BY JIM POMOHLO 
NAJÍT SI LEPŠÍ PRÁCI?

83 %
lepší znalost  
češtiny

32 %
uznání odborné 
kvalifikace  
z Ukrajiny v ČR

21 %
místo pro děti  
ve škole či školce

20 %
větší jistota ohledně 
budoucnosti

18 %
lepší informace  
v ukrajinštině

11 %
změna místa
bydliště

VAŠI LIDÉ MŮŽOU MÍT RŮZNÉ OBAVY

Přestože je veskrze zkušenost českých za-
městnanců s Ukrajinci pozitivní, řada z nich má 
z nové situace i obavy. Nejvíce se podle jarní 
vlny průzkumu JobsIndex Češi bojí toho, že in-
tegrace je příliš drahá pro stát nebo že ome-
zí dostupnost bydlení. Kromě toho se však 
také bojí, že přijetí ukrajinských uprchlíků jako 
levné pracovní síly omezí tlak na růst mezd. 
Prakticky řečeno, že sami budou mít méně, 
protože práci za ně udělá někdo další levně-
ji. I to má však jednoduché řešení. Pokud za-
městnance z Ukrajiny máte v plánu nabírat, 
řekněte to dostatečně dopředu i vlastním li-
dem. Ideálně včetně toho, z jakých důvodů tak 
činíte. Největší obavy totiž často vznikají právě 
z nevědomosti.

51 %
dnes v ČR zatím nepracuje

zpět na obsah



Mnoho firem si uvědomilo, že příliv 
uprchlíků z Ukrajiny může být i pro 

Česko velká příležitost. Desetitisíce lidí 
se tak začaly uplatňovat na rozmanitých 

pozicích a ukazují nám, že jazyk 
nemusí být velká překážka ve vzájemné 
spolupráci. Kde všude už tedy můžeme 

ukrajinské zaměstnance potkat?  

VYVÍJEJÍ DIGITÁLNÍ SLUŽBY

Práce pouze na dálku nebo hybridně je v IT už 
dnes pomalu standardem. Do recruitmentu 
mezi uprchlíky z Ukrajiny se proto pustili i velcí 
hráči na trhu práce, jako jsou Microsoft nebo 
SAP. V SAP dokonce vytvořili speciální kariérní 
webovku zaměřenou na uprchlíky z Ukrajiny, 
která jim v hledání práce ve firmě pomáhá. Jde 
o pestrou škálu pozic pro softwarové inženýry, 
obchodníky, konzultanty i pozice v HR nebo ve 
financích.

HRAJÍ V DIVADLE

Lidé z Ukrajiny obohatili i tuzemskou umělec-
kou scénu. Příkladem je zářijová premiéra an-
tické tragédie Trójanky od dramatika Euripida 
v pražském divadle Venuše ve Švehlovce. Pří-
ležitost v novince režiséra Jakuba Čermáka do-
staly ukrajinské herečky, které po útěku před 
válkou našly azyl v Česku. 

VYRÁBĚJÍ AUTA

Ačkoli se automobilový průmysl stále potýká 
s komplikacemi v dodavatelsko-odběratelských 
řetězcích, je oblastí, kde se pracovníci z Ukra-
jiny hojně uplatňují a do budoucna uplatňo-
vat budou. Tradičně velkým zaměstnavatelem 
ukrajinských občanů je ŠKODA AUTO. V jejích 
závodech už dnes pracuje více než 600 obča-
nů Ukrajiny. Své ukrajinské zaměstnance a je-
jich rodiny navíc firma podpořila i při zajištění 
života v Česku, ať už pomocí s vyřizováním víz, 
zajištěním ubytování, s jazykovými kurzy, zdra-
votní péčí, integrací, nebo vzděláváním.

NABÍRAJÍ DALŠÍ PŘÍCHOZÍ DO VÝROBY

S otevřenou náručí uvítal ukrajinské pracovní-
ky tuzemský průmysl. Už v dubnu skupina BP 
Group, která je aktivní ve strojírenském, plas-
tikářském a textilním průmyslu, informovala, 
že do kmenového stavu přijala vysokoškolačku 
Yrinu Matinchuk. Ta před válkou působila jako 
event manažerka ve Lvově, v Česku se však 
přeorientovala na koordinaci náboru ukrajin-
ských zaměstnanců. Upravila pracovněprávní 
dokumenty a k její agendě dnes patří i pomoc 
příchozím s integrací v práci. Je tak spojkou pro 
potenciální zaměstnance, jako jsou manipulan-
ti ve výrobě, seřizovači lisů nebo šičky, ale také 
odbornější profese typu elektrikář nebo svářeč.

PEČUJÍ O BRNĚNSKÉ LESY 
A OSTRAVSKÝ PROVOZ

Jednu z vůbec prvních příležitostí po začát-
ku války příchozím nabídly Lesy města Brna, 
a to při péči o les a jeho obnově. Jednodu-
chou manuální práci, jako je třeba shrnování 
klestí, odstraňování těžebních zbytků či sá-
zení stromků, nijak nekomplikovala jazyková 
bariéra. Další oblastí, která přišla vzápětí, byla 
doprava. Například Dopravní podnik Ostrava 
rozšířil své řady o ukrajinské řidiče autobusů 
a tramvají. Pomohl jim i v získání průkazu pro-
fesní způsobilosti.

NAVRHUJÍ STAVBY

O ukrajinského kolegu se rozšířil například ar-
chitektonický a projekční ateliér A8000. Jak? 
To popsal Martin Krupauer, jeden ze zaklada-
telů ateliéru, pro Seznam Zprávy: „V mailu mi 
i přistála zpráva od bývalého kolegy, Ukrajin-
ce, který v ate liéru začínal, ale třicet let jsme 
se neviděli. Hledal možnost, jak svou rodinu 
odvézt do bezpečí. Přijeli a ukrajinský architekt 
se hned pustil do práce.“ Ateliér pak poptával 
i další ukrajinské architekty a stavaře. 

PŮSOBÍ NA UNIVERZITĚ

Aktivní jsou i vysoké školy. Mendelova univerzi-
ta v Brně už zkraje března informovala, že na-
bídne pracovní smlouvy týmu kolem profesora 
Volodymyra Rodčenka, prorektora Charkovské 
národní univerzity V. N. Karazina, který již s uni-
verzitou spolupracoval. Volodymyr Rodčenko 
se, mimochodem, zabývá mimo jiné i oblastí 
HR a digitalizací.

VYUČUJÍ NA ŠKOLÁCH 

Až 60 tisíc ukrajinských dětí podle odhadů na-
stoupilo na začátku letošního školního roku 
do českých škol. Mezi průkopníky, zaměstná-
vající ukrajinské učitelky, patřila pražská Zá-
kladní škola Cimburkova. Ukrajinská učitelka 
se rychle ujala i žákyň a žáků na Základní škole 
VIA Beroun. Ve školách se čím dál víc otevírají 
příležitosti pro ukrajinské asistentky a asisten-
ty pedagožek a pedagogů.

NEJČASTĚJI DNES POMÁHAJÍ VE 
SLUŽBÁCH A VÝROBĚ, JEJICH 
POTENCIÁL VŠAK JDE VYUŽÍT 

MNOHEM VÍC.
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JAK SE TAM DOSTAT

Workania je portál primárně v ukrajinštině, kte-
rý agreguje nabídky z pracovních portálů Alma 
Career po celé Evropě. Příchozím umožňuje 
nabídky filtrovat podle dané země a kraje, ale 
mohou si v nich i fulltextově vyhledávat a jed-
noduše si tak najít vhodnou práci. Aby se mezi 
ně dostala i vaše pracovní pozice, stačí v Tea-
miu nebo v jiném lokálním ATS při vyvěšování 
na pracovní portály zaškrtnout možnost, že je 
daná pozice vhodná pro lidi z Ukrajiny.

UKRAJINCI JÍ ROZUMÍ

Portál od začátku vznikl proto, aby po mohl li-
dem v nové zemi najít vhodnou práci, a tak 
ho přizpůsobujeme tomu, aby šel co nejlépe 
využívat v praxi. Všechny nabídky jsou strojo-
vě přeložené do ukrajinštiny. A to i poté, co se 
kandidát z Workanie proklikne na detail pra-
covní pozice na portálech Jobs.cz, Prace.cz 
nebo Profesia.sk.

JSME LIDEM NABLÍZKU

Aby se nabídky dostaly k těm, kteří práci doo-
pravdy hledají, navázali jsme spolupráci se zpra-
vodajským serverem proukrajinu.cz. Ten vzni-
kl pod hlavičkou blesk.cz a přináší informace 
o dění v Česku v ukrajinštině. Dohromady s Wor-
kanií to tvoří hezkou kombinaci, kde si lidé mo-
hou nejen najít práci, ale dostanou i další důleži-
té informace o dění v Česku. Kromě toho portál 
prezentujeme i na pracovních veletrzích nebo 
veřejných akcích s velkou ukrajinskou účastí.

Inzerujte ji na našich portálech a dostaňte ji na pár kliků 
do správných rukou. Hned po vypuknutí války jsme v LMC  

dali dohromady portál Workania.eu, který sdružuje nabídky 
z celé Evropy vhodné pro Ukrajince. Za necelý rok existence  

se na něm protočily desetitisíce pracovních nabídek. 
Zařaďte mezi ně i tu svou.

zpět na obsah
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JAK MOC POTŘEBUJETE ČEŠTINU?

Největší bariérou při zaměstnávání Ukrajinců 
je pochopitelně jazyk. Uvádějte proto vždy, jak 
moc je na dané pozici komunikace v češtině 
důležitá a jakou její znalost potřebujete – zda 
budou muset jazyk aktivně používat, nebo sta-
čí základní porozumění.

JAKÉ MÁTE POŽADAVKY?

Toto platí obecně pro všechny inzeráty, a tedy 
že přebytek kritérií lidi zaručeně odrazuje. 
Uveďte proto jen ty nejnutnější požadavky, kte-
ré od kandidátů vyžadujete. Při nabízení práce 
Ukrajincům se často využívá strojový překlad, 
a tak je vhodné volit jednoduché formulace, 
aby byly srozumitelné.

OPRAVDU POTŘEBUJETE DIPLOM?

Požadovat diplom je úplně v pořádku, jen po-
čítejte s tím, že najít kvalifikovaného člověka 
může trvat o něco déle. Navíc občas může být 
problém s doložením vzdělání. Své domovy 
obvykle opouštěli v rychlosti a ne každý získal 
veškerou dokumentaci na dálku.

KOLIK NABÍZÍTE?

Výši odměny uvádějte opravdu vždy, pokud 
to jen jde, nebo alespoň její rozmezí. Zajímá 
všechny bez rozdílu národnosti či pohlaví.  

ŠLO BY TO NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK?

Velká část příchozích jsou rodiče s dětmi nebo 
lidé pečující o své starší rodiče. Více jim tedy 
bude vyhovovat možnost zkráceného úvazku. 
Kdyby to na dané pozici nešlo, uveďte, že hle-
dáte zaměstnance v plném rozsahu. 

DOKÁŽETE JIM NĚJAK POMOCI? 

Většina příchozích i v Česku nadále peču-
je o své blízké, ocení tedy určitě příspěvek 
na ubytování, firemní školku nebo třeba mož-
nost hlídání dětí. Skloubení péče a pracovní-
ho života je pro naprostou většinu příchozích 
klíčové. 

Je to sice nábor jako každý jiný, ale 
jestliže chcete efektivně zaměstnávat lidi  

z Ukrajiny, existuje pár bodů navíc, 
na které byste si měli dát pozor. 

Shrnujeme 10 věcí, které byste si před 
vystavením inzerátu měli uvědomit.

BUDE POTŘEBA ZAŠKOLENÍ?

Určitě ano. Když už Ukrajince na pozici za-
městnáváte, neváhejte jim nabídnout pomoc 
se zaškolením či s překladem a podporou bě-
hem prvních dní. Tak jako tak však mějte při-
pravené kolegy, kteří je první dny v zaměstnání 
provedou.

KDE VLASTNĚ INZEROVAT?

Velká část úspěchu spočívá ve správném za-
cílení pracovní nabídky. Buďte proto vidět 
na místech, kam si Ukrajinci pro informace 
chodí. 

MÁM TO NĚJAK ŘÍCI 
STÁVAJÍCÍM LIDEM?

Jakmile začínáte zaměstnávat cizince, je důle-
žité celou věc správně odkomunikovat i stáva-
jícím zaměstnancům. Řada lidí může mít z ta-
kového kroku různé obavy. Je proto dobré jim 
nastínit, proč to vaše firma dělá. 

MUSÍM UDĚLAT NĚJAKÉ 
PRÁVNÍ KROKY?

Díky legislativním změnám z letošního břez-
na se Ukrajincům otevřel český pracovní trh 
a speciální vízum strpění jim dává podmínky, 
jako by šlo o jakékoli cizince z EU. Pro zaměst-
navatele platí především povinnost ohlásit ná-
stup nejpozději v den zahájení zaměstnávání 
či předčasné rozvázání pracovního poměru. 
K tomu máte ještě povinnost evidenční. Pra-
covní smlouva by měla být vyhotovena v jazy-
ce, kterému dotyčný rozumí – ideální je tedy 
mít ji dvojjazyčně. 



Podle Alfreda Simuny, šéfa našich 
produktů, přinese větší zapojení do 

skupiny Alma Career efektivitu a vyšší 
rychlost při dalším vylepšování produktů. 

Zároveň zůstanou Česko a Slovensko 
jako země s bohatými zkušenostmi 

z produktového vývoje technologickým 
srdcem celé skupiny. 

Produktový vývoj skupiny Alma Career 
se má nově soustředit v jednom česko-
slovenském oddělení. Proč tomu tak je?
V rámci Alma Career funguje v současnos-
ti rozdělení do čtyř regionů. Máme region 
Finsko, region Sever, kam patří Pobaltí, regi-
on Central, kde jsme my, Slovensko a Polsko, 
a region Jih, kam patří balkánská divize skupi-
ny. Product development má v rámci tohoto 
rozdělení tradici u nás a na Balkáně. Dávalo 
tedy smysl využít existující zkušenosti, spoje-
ním českého a slovenského vývojového cent-
ra vzniklo oddělení Product & Design. Oproti 
ostatním zemím je náš vývoj velmi komplexní. 
Jako jedni z prvních jsme si osvojili agilní prin-
cipy, a zatímco jinde mají většinou k dispozici 
jen základní role, jako je vývojář a produkťák, 
u nás máme velké i oddělení designu, hodně 
se věnujeme výzkumu a vývoji nebo si zakládá-
me na hlubším poznání potřeb trhu. Když tuh-
le kvalitu budeme schopni předat v rámci Alma 
Career i do dalších regionů, bude to pro celou 
skupinu jedině dobře.

Jak bude nové oddělení fungovat?
Naše oddělení společně s engineeringem 
bude mít celkově více než 250 lidí.Nepůjde 
o jedno centralizované oddělení. Jeho týmy 
sídlí v Praze, Bratislavě, Brně a Ostravě a jsou 
vzájemně úzce propojené. Jejich spolupráce 
je nastavená tak, že když dnes hledáme nové-
ho produktového manažera, tak je nám jedno, 
jestli ho najdeme v Praze, nebo v Bratislavě. 
Bereme se jako jeden tým. A tím, že jsme tak 
velcí, se od nás očekává, že naše řešení se bu-
dou časem využívat napříč celou skupinou.

A na kterých produktech tedy nový tým 
Product & Design bude pracovat? 
V zásadě dělíme produkty do několika stre-
amů. Prvním jsou pracovní portály, to je náš 
core byznys a spadá pod ně nejvíce produk-
tů. Další větev je HR Tech, tedy nástroje pro 
personalisty, kam patří ATS systémy, produk-
ty na průzkum a zpětnou vazbu od zaměst-
nanců a podobně. Třetí produktovou oblastí 
je edutech, tedy vzdělávací nástroje. Pro kaž-
dou z těchto větví máme individuální přístup. 
Do lokálních značek job boardů nebudeme 
zasahovat a naším úkolem bude v jejich pří-
padě koordinace vývoje společné platformy. 
Zásadu „local heart“ považujeme stále za naši 
hlavní konkurenční výhodu a chceme nadále 
držet produkty, na které jsou zákazníci v jed-
notlivých zemích zvyklí. V případě vzdělávacích 
nástrojů je to ale jiné, protože cítíme, že jsme 
v nich pouze na začátku, a čekáme od nich 
velkou zahraniční expanzi. 

NÁŠ REGION SE STANE 
PRODUKTOVÝM CENTREM 

ALMA CAREER. 

Celková strategie vývoje produktů 
se tedy pro celou Almu ještě tvoří?
Ano, ale v zásadě víme, kam směřujeme. Na-
ším cílem je vytvořit velký společný ekosystém 
komponent, které urychlí a usnadní vývoj finál-
ních produktů. Do nich pak budou týmy v jed-
notlivých zemích vkládat lokální přidanou hod-
notu. Nebudeme tedy vytvářet jeden rigidní 
job board, ale portfolio nástrojů, které umožní 
vývoj job boardů šitých na míru potřebám kli-
entů jednotlivých zemí. 

O co například půjde?
Dobrým příkladem může být třeba takový pr-
vek, jako jsou mapy. Propojení s mapami, vy-
hledávání a integraci do inzerátů používá ka-
ždý pracovní portál. Dává proto smysl udělat 
jedno společné technické řešení na jejich im-
plementaci a využívat ho napříč skupinou. Ta-
kových oblastí je samozřejmě víc. Pracujeme 
třeba na jedné podobě zákaznického účtu, 
společně můžeme řešit GDPR, cookie banne-
ry, nástroje správy a backend. Pak jsou ale 
zase oblasti, kde budou mít jednotlivé země 
poměrně velkou volnost. Třeba v designu ti-
tulní stránky, kritériích vyhledávání, nástrojích 
budování značky zaměstnavatele, volbě byz-
nys modelů a podobně.

Vidíte už teď v zahraničí něco,  
z čeho půjde do budoucna těžit?
Každý region do skupiny dokáže něčím při-
spět a těší mě, že díky užšímu propojení teď 
vidíme více inspirace, než tomu bylo doposud. 
Region Jih má dobře propracovanou platfor-
mizaci job boardů. Mají vyvinuté společné 
komponenty, které jim umožňují rychle sesta-
vit nový produkt a pustit ho na trh. Sloven-
sko má zase výborné nástroje k online obslu-
ze klientů. My máme zvládnutý proces vývoje 
produktů a péči o velké klienty. Nyní budou 
tyto zkušenosti k dispozici všem. A nejde jen 
o zkušenosti s produkty, ale i o lidi, kteří za 
nimi stojí. Je pro nás obrovskou výhodou, že 
jsme se všichni naučili fungovat na dálku, a je 
nám tedy jedno, jestli člen vývojářského týmu 
sedí ve Zlíně, v Praze, nebo v Bratislavě. Vě-
řím, že se rychle posuneme dál a bude běž-
né, že budeme hledat inženýry v Chorvatsku 
nebo v Litvě. 

Které stávající produkty mají největší 
potenciál využití v zahraničí?
První vlaštovkou je Techloop, který vstupuje 
na Slovensko. Naopak ze Slovenska k nám pu-
tuje Paylab, nástroj na průzkum platů, a sys-
tém správy HR dokumentů Tulu. S Paylabem 
už máme zkušenosti – je to nástroj, který na 
trhu funguje už poměrně dlouho a v poslední 
době v něm přibyly zajímavé úpravy v oblasti 
zpracování dat. Tulu je ale produkt relativně 
nový a rozhodli jsme se, že ho jako první sku-
pinový nástroj proženeme inovačním proce-
sem a upravíme ho tak, aby ho bylo možné 
úspěšně prodávat a používat v Česku. Jakmi-
le se to povede, začneme stejný proces řešit 
i u ostatních regionů. 

Než se tedy vydá produkt do 
světa, musí se osvědčit doma?
Je to tak. My u některých produktů cítíme, že 
mají větší potenciál uplatnění v mezinárodním 
prostředí, a jejich vývojářské týmy tím smě-
rem vedeme. Na druhou stranu se ale pro-
dukt musí prosadit na domácím hřišti, než ho 
pustíme hostovat do zahraničí.

Plánujete stávající produkty 
mezi sebou kombinovat a hledat 
synergie mezi jejich funkcemi?
To je hlavní důvod, proč jsme si produkty rozdě-
lili do streamů podle procesů ve firmách. Díky 
tomu máme Teamio, Tulu, Paylab a Arnolda 
v jednom streamu HR Tech, který má jednoho 
šéfa a jednoho člověka, který dohlíží na jejich 
rozvoj. Zároveň mezi nimi hledá možnosti pro-
pojení a v budoucnu by měl umět identifikovat 
produkty, které by tu řadu mohly doplnit. 

CHCEME PRÁCI ULEHČOVAT 
I MANAŽERŮM, KTEŘÍ JSOU PRO 

ÚSPĚCH NÁBORU KLÍČOVÍ.

Když budou vznikat de facto produktové 
řady, uvažujete i o prodeji hromadných 
licencí zahrnujících více produktů?
Co se týče takovýchto byznys modelů, uvažu-
jeme o zavedení takzvaného federálního před-
platného, které by klientům zatím zpřístupnilo 
pracovní portály jak v Česku, tak na Slovensku. 
Hromadné licence jsou téma, o kterém se zatím 
bavíme a které nám dává v mnoha případech 
smysl. Třeba chatbot Arnold je nástroj, který se 
přirozeným vývojem posouvá do oblasti „pre-
-onboardingu“ a průzkumu kvality náboru, tím 
pádem je logické ho propojit jak produktově, tak 
byznysově s Teamiem. 



zpět na obsah

Máte už nápad i na produkty úplně 
nové? Nebo se aktuálně soustředíte 
na usazení stávajícího portfolia?
Máme k dispozici poměrně velké množství re-
lativně nových produktů, které jsou na trhu 
zhruba dva až pět let. Proto si myslím, že mi-
nimálně ještě příští rok nebudeme vymýšlet 
nic nového. To neznamená, že přestaneme 
sledovat trh. Naopak – neustále vyhlížíme ob-
lasti, kam by se mohl produktový vývoj ubírat. 
Právě teď je ale naším primárním úkolem pro-
jít stávající portfolio, identifikovat u každého 
produktu jeho potenciál a stanovit strategii, 
kam ho směřovat. 

Jakým směrem se vývoj HR produktů  
ubírá a bude ubírat?
Trendů je několik. Umělá inteligence, nebo 
lépe řečeno machine learning, se v našich pro-
duktech objevuje stále častěji. Díky ní jsme byli 
například schopni zredukovat o čtvrtinu po-
čet nabídek zasílaných kandidátům a zachovat 
přitom stejnou úroveň úspěšnosti. Zároveň 
jsem ale pořád přesvědčen, že HR bude vždy 
záviset hlavně na lidech. My můžeme firmě do-
ručit kandidáta přesně podle nastavených kri-
térií, dovedností, praxe a podobně. Myslím, že 
časem třeba dokážeme určit na základě dat 
i nějakou pravděpodobnost, nakolik se kandi-
dát na danou pozici hodí. V procesu nalezení 
ideálního kandidáta je ale stále zásadní hod-
notová a kulturní shoda – tedy jestli a jak do 
nového prostředí zapadne, což se dá strojově 
ošetřit jen velmi těžko. Jestli se na místě dané-
mu člověku bude líbit, jestli zapadne do týmu 
a jak, to asi žádná technologie dlouho nenahra-
dí. Kdybych měl zmínit ještě jeden trend, kte-
rý považuji za důležitý, je to rozšiřování skupi-
ny uživatelů našich nástrojů na straně klientů. 
Vnímáme stále silněji, že kromě HR oddělení je 
stále více využívají linioví manažeři. Ti hrají čím 
dál důležitější roli při hledání nových zaměst-
nanců, při náboru i v tom, jak se jim v nové fir-
mě pracuje. A my bychom chtěli práci co nejvíc 
ulehčit i jim.



TOLIKRÁT ZVĚTŠÍ DÍTĚ SVOU VÁHU 
BĚHEM PRVNÍHO ROKU PO NAROZENÍ. 

KDYBY PODOBNĚ NABÍRALO DÁL, 
V PĚTAŠEDESÁTI BUDE VÁŽIT VÍC NEŽ 

SLUNCE.
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Ať už hledáte dělníka do výroby, 
markeťáka, nebo vývojáře,  

naše portály jsou tady pro vás. Celkově 
zasáhnou statisíce uchazečů 
denně, kteří hledají práci na 

nejrozmanitějších pozicích. Projděte si  
s námi, o koho vlastně jde a co jednotlivé 

límečky při hledání práce zajímá.

MODRÉ LÍMEČKY
KDO JSOU?

Manuálně pracující lidé. Řadí se mezi ně třeba 
dělníci, řidiči, skladníci, elektrikáři, kuchaři, pro-
davači nebo třeba uklízeči a další. 

JAKÁ MAJÍ OČEKÁVÁNÍ?  

Chtějí si slušně vydělat a chodit domů s čistou 
hlavou. Hledají především místo, kde se k nim 
budou chovat lidsky a férově. 

64 000 
unikátních kandidátů 
měsíčně

200 000  
měsíčně zpracovaných CV 
na portálu Prace.cz

BÍLÉ LÍMEČKY

46 000
unikátních kandidátů 
měsíčně

KDO JSOU?

Lidé pracující především v kancelářském pro-
středí. Jde o pestrou směs pozic, jako jsou 
administrativní pracovníci, technici a specia-
listé, právníci, auditoři, učetní nebo i střední 
management. 

JAKÁ MAJÍ OČEKÁVÁNÍ?  

Chtějí být spokojení v práci i v životě a všech-
no dobře zvládat. Hledají takovou práci, kterou 
budou dělat rádi a která jim umožní pracovat 
v souladu s osobním životem. 

190 000 
měsíčně zpracovaných CV 
na portálu Jobs.cz

ZLATÉ LÍMEČKY
KDO JSOU?

Úzce zaměření specialisté s vysokou kvalifikací. 
Firma je na jejich schopnostech obvykle závis-
lá. Zpravidla jde o výkonné ředitele, akademiky, 
vedoucí oddělení specialistů, právní experty. 

JAKÁ MAJÍ OČEKÁVÁNÍ?  

Práci si nehledají, ale zpravidla vybírají z množ-
ství nabídek. Chtějí se neustále rozvíjet a po-
souvat dál. Zajímá je smysl jejich práce, chtějí 
vidět její výsledky a důležitá je i firemní kultura. 

8 000
unikátních kandidátů 
měsíčně

22 000
měsíčně zpracovaných CV 
na portálu Jobs.cz

TECHIES

12 000
unikátních kandidátů 
k oslovení měsíčně 
na portálu Techloop.io

KDO JSOU?

Jde o profese navázané na produktový vývoj. 
Může jít třeba o UX designéry, programátory, 
správce sítě a další. Na trhu jsou extrémně ne-
dostatkovým zbožím, a to na všech úrovních 
– ať už jde o tvůrce projektů, manažery nebo 
support.  

JAKÁ MAJÍ OČEKÁVÁNÍ?  

Práci si také nehledají, ale zpravidla čekají, kdo 
je osloví napřímo. Chtějí dostat personalizova-
nou nabídku šitou na míru jejich zkušenostem. 
Práce by pro ně měla být výzvou a měla by jim 
dát možnost se posunout dál.
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Portál Jobs.cz posledních několik let 
prochází změnovým procesem,  

v jehož pozadí je právě myšlenka, že 
práce lidi posouvá dál. Od jeho vzniku 
před 26 lety, kdy lidem stačilo si práci 
najít, se totiž situace výrazně změnila. 
Zaměstnání se čím dál častěji stává 

místem, kde se chtějí rozvíjet, obohacovat 
a dostávat nové podněty. V těchto 

oblastech jim proto chceme být oporou.

Mladší generace na trhu práce se čím dál víc 
zajímají o to, aby jejich práce měla smysl, aby 
je posouvala někam dál a aby zaměstnavate-
lé také víc dbali o svůj společenský odkaz. To 
mimo jiné vyplynulo z několika na sebe navazu-
jících průzkumů o změnách práce, které jsme 
uplynulých letech dělali ve spolupráci s agentu-
rou Simply5. Na celém projektu pracoval široký 
tým od markeťáků až po techies, pracovali jsme 
v něm s daty z kvalitativních i kvantitativních 
průzkumů a celkově jsme v něm chtěli zjistit, jak 
se mění smýšlení o pracovním trhu. 

POSUNOUT SE NĚKAM DÁL

Na základě velkého množství kvantitativních 
a kvalitativních průzkumů jsou mladí do 25 let 
ochotni práci měnit, ale především kvůli tomu, 
aby rozvíjeli své schopnosti a získali i nové zážit-
ky. Jen možnost uplatňovat své schopnosti už 
je tolik nezajímá. Růst přitom zajímá i starší ge-
neraci ve věku od 25 do 34 let, která jako hlav-
ní očekávání od práce uváděla důraz na smysl, 
sebe realizaci nebo možnost posouvat se ně-
kam dál. S ohledem na tyto skutečnosti proto 
posouváme i náš portál Jobs.cz, protože právě 
tyto generace ho budou po následující deseti-
letí používat především. První kroky jsme pod-
nikli v komunikaci. 

SKVĚLÁ ŠANCE NA SKVĚLÝ JOB

Zatímco v minulosti lidé v práci hledali úspěch 
a ten jsme se snažili u kandidátů podporovat, 
dnes na to jdeme trochu jinak. Jobs.cz jsme 
celkově posunuli do aktivnější role a s velkou 
televizní kampaní, kterou jsme výrazně pod-
pořili i v online komunikaci, už od podzimu 
2020 kandidáty inspirujeme myšlenkou, že se 
nemusí spokojit s obyčejnou prací. Už totiž 
nemusí mít jen dobrého šéfa, dobrý plat nebo 
fajn pracovní místo. Spousta zaměstnavate-
lů už dnes nabízí možnosti skvělé, a pokud 
kandidáti nechtějí usnout na vavřínech a začít 
stagnovat, mají ideální čas ji změnit. 

Situaci na trhu přitom výrazně nahrál i covid. 
Lidé během něj získali větší sebedůvěru, že 
si novou práci snadno najdou. Doba hledání 
práce se oproti době před dvěma roky, kdy to 
trvalo v průměru tři až čtyři měsíce, výrazně 
zkrátila. Dnes nám kandidáti hlásí, že v prů-
měru si nového zaměstnavatele hledají jeden 
měsíc. 

CELOŽIVOTNÍ PRŮVODCE KARIÉROU

Jobs.cz jsou pro velkou část lidí v Česku mís-
tem, kam se v průběhu života pravidelně 
vrací. Proto je přetváříme v místo, které jim 
ukáže, kam by mohly vést jejich další kroky. 
Chceme jim ukazovat často nečekané mož-
nosti a příležitosti. Chceme jim rozšiřovat ob-
zory. A dodávat sebedůvěru v tom, že na změ-
nu práce mají. V průběhu roku 2023 se tak 
Jobs.cz dočkají evoluční změny, která bude za-
hrnovat nejen design domovské stránky, ale 
i výběr funkcionalit. Kandidáty celkově bude 
více ponoukat k tomu, aby ve výběru své pra-
covní i životní cesty hráli co nejaktivnější roli. 

Věříme totiž, že dokážeme každému najít prá-
ci, která je pro něj vhodná. A občas k tomu 
stačí lidi trochu popostrčit.
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Techloop inzeráty uzpůsobuje 
specifikům IT a ajťáky nechává ve svých 

profilech nastavit, jaké technologie 
ovládají, nebo co naopak očekávají od 
budoucího zaměstnavatele. Tím nábor 

výrazně usnadňuje i personalistům. 
Letos se navíc stal portálem s nejvíce 

nabídkami práce v IT v ČR – profil si na 
něm založilo už na 20 tisíc techies.

20 TISÍC AJŤÁKŮ NA DOSAH 

Techloop se v uplynulém roce stal největším 
českým portálem v IT. Funguje jako klasický job 
board, ale kromě toho nabízí i databázi profi-
lů s 20 tisíci ajťáky. Drtivou většinu tvoří vývo-
jáři a programátoři, ale platforma je otevřena 
všem profíkům podílejícím se na projektovém 
vývoji, tedy i UX designérům, produktovým ma-
nažerům a dalším. Techloop tedy umožňuje 
vystavovat inzeráty, ale i oslovovat konkrétní 
talenty napřímo. Většina z nich je nabídce nové 
práce otevřená. Pro přesný a aktuální přehled 
si naskenujte QR kód na protější straně.

KOMBINUJTE PASIVNÍ 
A AKTIVNÍ OSLOVOVÁNÍ

Techloop v základu funguje jako pracovní por-
tál – jakmile chcete nabírat, stačí prostě vy-
stavit inzerát. V něm už je od začátku povinné 
udat požadované technologie nebo i plat, vše 
je uzpůsobeno tak, aby kandidáti od začátku 
věděli vše potřebné. Kromě toho však portál 
umožňuje i aktivní oslovování a každý náborář 
může brouzdat v databázi talentů a filtrovat 
vhodné uchazeče. Například si tak může jed-
noduše zakliknout, že hledá vývojáře v Praze, 
aby uměl PHP, měl tři roky zkušeností s My-
SQL, a vhodní lidé se budou filtrovat přímo 
před očima.

JAKÁ JSOU PRAVIDLA PRO HOME 
OFFICE? VÝVOJÁŘI TO CHTĚJÍ VĚDĚT 

UŽ V INZERÁTU. 

Profily talentů se nejdříve budou ukazovat 
jako anonymní – neuvidíte tedy jejich posled-
ní zaměstnavatele ani projekty. Ale dá se jim 
napsat zpráva, a jakmile se rozhodnou odpo-
vědět, historie včetně dalších údajů na profilu 
se vám zobrazí. A tím, že nabídka je už v této 
fázi personalizovaná, se vám spíš dostane 
odpovědi. 

REAGUJEME NA NEJVĚTŠÍ 
BOLESTI OBORU 

Techloop je od začátku navržený tak, aby vyho-
voval specifické cílové skupině, která je natolik 
nedostatkovým zbožím, že se k ní musí přistu-
povat trochu jinak. Reaguje tak na některé ne-
švary náboru v IT, kde jedním z největších ne-
dostatků je předávání informací kandidátům. 
Ti se často dozvídají, v jakých technologiích bu-
dou pracovat, až v druhém nebo třetím kole 
pohovoru, kdy s nimi mluví potenciální budou-
cí nadřízený. Přitom jde o klíčovou informaci, 
na základě které se rozhodují, zda je pro ně 
daná nabídka vůbec vhodná.  
Lidem z produktového vývoje se také často ne-
dostává informací o mzdě už při prvním kontak-
tu. A trápí je i neosobní komunikace headhunte-
rů na profesních sítích. 
Techloop je od začátku postavený pro potře-
by lidí v IT. Ti navíc nově mají možnost natáh-
nout si do profilu časovou osu s realizovanými 
projekty, které se snadno vygenerují z meta-
dat zdrojových kódů. Nebo můžou už rovnou 
uvést svá očekávání stran budoucího zaměst-
navatele – ať už jde o firemní kulturu, plat, 
nebo typ produktu. I díky tomu se firma lépe 
propojí s vhodným kandidátem. A navíc je celý 
proces snadný i pro lidi, kteří s náborem této 
cílové skupiny nemají tolik zkušeností.

KANDIDÁTY VÁM KLIDNĚ I DOHODÍME 

Řada firem nemá na nábor IT specialistů kapaci-
tu a těm, které hledají jednoduché řešení, nabí-
zí Techloop možnost vyřešit nábor kompletně. 
Služba se jmenuje Techloop Sourcer a funguje 
tak, že aktivní oslovování a hledání těch nejlep-
ších kandidátů udělá za vás. Možnosti máte dvě. 
Buďto si za předplacenou částku zakoupíte tři 
top kandidáty do výběrového řízení, nebo vylo-
ženě platíte až ve chvíli, kdy k vám kandidát na-
stoupí a přežije zkušební dobu.
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MULTIFUNKČNÍ PRACOVNÍ PODLOŽKA

Základní pravidlo pracovní plochy praví, že 
žádná plocha není dost velká, a výrobci kan-
celářských udělátek se mohou přetrhnout ve 
snaze nacpat co nejvíce funkcí na co nejmenší 
prostor. Zatímco kdysi byl stůl bludištěm drá-
tů, kabelů a papírů, dnes vše zastane elegant-
ní podložka. V jednom sektoru se vám bude 
bezdrátově dobíjet telefon, další poslouží jako 
rejdítko myši, ty nejprogresivnější dokonce 
suplují i poznámkový blok, na který můžete 
stylusem psát a posílat si zápisky rovnou do 
počítače. 

PODSTOLNÍ ROTOPED

Určitě jste už zažili pár trendsetterů, kte-
ří za kancelářským stolem stojí, popřípadě si 
k němu nechají nainstalovat běhací pás a bě-
hem porady našlapou půlmaraton. Pro ty, kteří 
chtějí office fitness provozovat méně nápadně, 
existuje až překvapivě široká nabídka rotope-
dů, šlapadel a dalších posilovátek, které se ve-
jdou pod stůl. Jelikož žijeme v 21. století, jsou 
zpravidla napojené na mobilní aplikaci, díky níž 
můžete sledovat našlapané kilometry a pořá-
dat s kolegy závody, aniž se zvednete od stolu.

NOHY V TEPLE A POHODLÍ

Ti z vás, kdo si fitness odbývají tradičně ven-
ku, si můžou pod stůl usadit ergonomickou 
podložku nohou. Pokud totiž máte při sedu 
chodidla položená rovně na podlaze, vytváříte 
nezdravý tlak na paty, prsty, namáháte boky, 
kyčle a páteř. Chytří vývojáři proto vynalez-
li podložku ve tvaru kapky, která se umisťuje 
pod stůl tenčím okrajem k vám. Chodidla na ní 
spočívají prsty mírně vzhůru a opírají se celou 
plochou o ergonomicky vytvarovaný povrch, 
který se dá po zapojení do USB zahřívat. Úleva 
od bolesti zad, únavy a ztuhlých nohou je prý 
ohromující. 

POČÍTADLA A ODPOČÍTADLA

Zvyšování efektivity pomocí časování je žha-
vým trendem dneška. Na odpočítávání úseků 
práce i odpočinku samozřejmě existují mobil-
ní aplikace. Ty však mají nevýhodu, že při nich 
člověk bere do ruky telefon, začte se do Twitte-
ru a veškerá efektivita je rázem pryč. Problém 
pomáhají řešit chytrá stolní počítadla. Existují 
jak v digitální, tak analogové (i písečné) verzi, ty 
nejvychytanější nabývají složitých geometric-
kých tvarů a počítání různých časových úseků 
se spouští přetočením celé skulptury na pří-
slušnou plochu. 

Statistika praví, že v práci tráví průměrný 
Čech kolem 40 hodin týdně. Naštěstí 

existuje spousta chytrých a šikovných lidí, 
díky jejichž vynálezům si tu dobu můžeme 

udělat co nejpříjemnější.

NAPAJEDLA

Pitný režim je v kanceláři zásadní a existu-
je spousta hračiček, které vám ho pomohou 
dodržovat. Milovníci kávy si už svůj oblíbený 
nápoj nemusí přihřívat v mikrovlnce, jelikož 
existuje ohřívací podšálek, který udržuje ob-
sah hrnku ve stálé, předvolené teplotě. Jestli 
dáváte přednost nápojům chlazeným, může-
te si na stůl posadit roztomilou miniledničku 
na jednu plechovku napájenou přes USB port. 
A jestli naopak pít zapomínáte, pořiďte si ter-
mosku s aplikací, která vám vypočte pitný re-
žim na míru a bude vám rozsvěcováním barev-
ných panelů připomínat, že je načase doplnit 
tekutiny.

ÚKLIDOVÁ ČETA

Pracovní plocha – a zvlášť klávesnice – je nej-
kontaminovanějším předmětem, se kterým se 
v běžném životě setkáte. Jestli ji chcete udr-
žovat aspoň trochu v čistotě, přijde vám vhod 
miniaturní stolní vysavač. Vyrábí se v mnoha 
designech, variantách i velikostech, ty nejvy-
chytanější v sobě mají sanitizér, který pomocí 
UV záření dokáže dezinfikovat i telefony, slu-
chátka a další předměty, které jinak vážně ne-
chcete vidět pod mikroskopem.

BASKETBALOVÝ KOŠÍK NAD KOŠ

Věčná klasika, která by neměla chybět v žádné 
kanceláři. Pokud vás bude šéf podezřívat, že 
budete kvůli basketbalovým utkáním zanedbá-
vat práci, použijte argument, že touto hravou 
formou podporujete recyklaci papíru. 

DESTRESÁTORY

V tvrdém kancelářském životě se vždy hodí 
něco, co pomůže na chvíli rozptýlit mysl, za-
městnat ruce a upustit páru. Drsní mužové si 
na stůl mohou postavit miniaturní boxovací 
pytlík, nervózní typy mohou klikat a roztáčet 
fidgety a kolegy náchylné k východním filozo-
fiím určitě potěší miniaturní zenová zahrádka, 
na které si mohou v písku hrabat minihrabič-
kami cestičky.



Lidé se rozhýbávají ke změnám práce. 
Častěji než dřív jsou k tomu bohužel 

tlačeni kvůli rostoucím nákladům nebo 
jiným negativním okolnostem. Hlavní 

motivací k pracovním změnám jsou tak 
stále finance. Nastupuje však i nový trend 
– v nejisté době určité skupiny lidí zajímá 

stabilita zaměstnavatele.

8 %
spokojení,  

ale nemotivovaní

39 %
spokojení  

a motivovaní

36 %
nespokojení  

a demotivovaní

17 %
nespokojení,  

ale motivovaní

SP
O
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NO
ST

MOTIVACE

ROZDĚLENÍ ČESKÝCH ZAMĚSTNANCŮ  
PODLE SPOKOJENOSTI A MOTIVACE  
V PRÁCI

* JOBSINDEX 2022

Pravidelná podzimní vlna průzkumu JobsIndex 
mezi zaměstnanci bohužel ukázala, že spoko-
jenost Čechů v práci mírně klesá. Počet nespo-
kojených a demotivovaných zaměstnanců totiž 
jen oproti létu vzrostl o celá 3 %. A vzhledem 
k inflaci a rostoucím cenám energií se dá oče-
kávat, že problém se v následujících měsících 
bude spíše prohlubovat. 

LIDÉ JSOU NUCENI MĚNIT PRÁCI

Zatímco na jaře 2022 si novou práci aktivně 
hledalo jen 8 % zaměstnanců, na podzim ten-
to přístup deklarovalo celých 11 %. Lidé jsou 
ke změně nejčastěji nuceni hlavně z finanč-
ních důvodů, aktuál ně v důsledku rostoucích 
cen energií a inflace. Už více než polovina čes-
kých zaměstnanců jen těžko vychází s příjmy 
(viz také info o mzdách na straně 68), a tak se 
poohlížejí po možnostech, které by jim bezpro-
blémové vyžití usnadnilo. Vyšší mzda je ostat-
ně stále na vrcholu motivací ke změně zaměst-
navatele, alespoň to uvádí celých 78 % českých 
zaměstnanců. 

JAK SE ČEŠI STAVÍ KE ZMĚNĚ PRÁCE?

19 %
má dostatek  
příležitostí  
k odchodu

11 %
si aktivně hledá 
novou práci

30 % 
by odešlo v případě 
lepší nabídky

13 %
vážně uvažuje  
o změně práce

TI, KTEŘÍ MĚNÍ, SI VÝRAZNĚ POLEPŠUJÍ

Nejohroženější z celého trhu jsou nízkopříjmo-
vé skupiny zaměstnanců. I malé zvýšení mzdy 
je může přesvědčit ke změně. Pár tisíc korun 
navíc totiž může jejich životní situaci výraz-
ně zlepšit. Jinak je však většina zaměstnanců 
ochotna měnit až v případě razantního zvýšení 
mzdy, a to minimálně o 20 %. 

DVĚ TŘETINY LIDÍ, KTEŘÍ ZMĚNILI 
PRÁCI, SI VÝRAZNĚ POLEPŠILI. 

14 %
zaměstnanců změnilo 

práci za posledních  
12 měsíců

ZKUŠENOSTI S ŠIKANOU PŘIBÝVAJÍ

Krom financí je zajímavý pohled i na další mo-
tivace ke změnám. Jedním z nejčastějších dů-
vodů k výpovědi ze zaměstnání bývá ponižu-
jící jednání na pracovišti, a bohužel takovou 
zkušenost už hlásí téměř 40 % zaměstnanců. 
Menší část z nich se pak setkala i se šikanou. 
Tento fakt se tím pádem propsal i do toho, 
že celá pětina lidí by zaměstnavatele změni-
la v případě lepšího přístupu k lidem. Důvěra 
na pracovišti a dobré mezilidské vztahy jsou 
sice už dlouho etablovaným tématem, v aktu-
álním kontextu však toto téma stále nabývá na 
důležitosti.

PRÁCE Z DOMOVA UŽ JE STANDARDEM

V době pocovidové se situace u českých za-
městnavatelů ustálila. Možnost práce z domo-
va v posledním roce hlásí téměř třetina lidí. 
Většina může takto pracovat jednou až dvakrát 
týdně. Zájem o flexibilitu mezi zaměstnanci zů-
stává v podstatě konstantní. Větší flexibilita by 
byla silnou motivací pro změnu práce asi pro 
čtvrtinu lidí. 

CO BY ZAMĚSTNANCE PŘIMĚLO KE ZMĚNĚ PRÁCE? 

78 %
vyšší mzda

26 %
větší flexibilita

18 %
stabilita a jistota

28 %
práce blíže domovu

19 %
možnost kariérního  
růstu a vzdělávání

20 %
lepší přístup k lidem

35 %
finanční benefity

35 %
více dnů dovolené

23 %
zajímavější náplň práce

* JOBSINDEX JE PRŮZKUM SPOKOJENOSTI A MOTIVACE V PRÁCI, KTERÝ NA RE-
PREZENTATIVNÍM VZORKU 1003 ZAMĚSTNANCŮ PROVÁDÍ EXKLUZIVNĚ PRO 
LMC SPOLEČNOST G82. NEJNOVĚJŠÍ DATA Z POSLEDNÍ VLNY PRŮZKUMU 
POCHÁZEJÍ ZE ZÁŘÍ 2022.

JAKÉ JSOU DALŠÍ TRENDY?

Již tradičně se mezi klíčovými důvody ke změ-
ně drží benefity nebo zajímavější náplň práce. 
Mladé nadále zajímá především možnost kari-
érního rozvoje a nově nastupujícím tématem 
jsou stabilita a jistota v práci. V době ekono-
mické nejistoty je dlouhodobá perspektiva pro 
čím dál více lidí tím nejdůležitějším. Pokud ji 
vaše firma dokáže zajistit především rodičům 
s dětmi nebo dalším pečujícím zaměstnan-
cům, můžete v této době výrazně zvýšit jejich 
loajalitu. Nemluvě o tom, že pravděpodobně 
dokážete nabrat i nové posily, které zatím zů-
stávají na trhu, bohužel, nevyužity.

PONIŽUJÍCÍ JEDNÁNÍ  
V PRÁCI ZAŽÍVÁ VÍCE NEŽ  
TŘETINA ZAMĚSTNANCŮ. 

JAKÉ ZVÝŠENÍ MZDY BY ZAMĚSTNANCE 
MOTIVOVALO KE ZMĚNĚ PRÁCE?

3 %
lidí by šly 
i bez 
navýšení

8 %
lidí by odešlo 
v případě 
navýšení o 10 %

28 %
lidí by odešlo 
v případě 
navýšení o 20 %

32 %
lidí by odešlo 
v případě 
navýšení o 30 %

22 %
lidí by odešlo 
v případě 
navýšení o 40 %

7 %
lidí by jen kvůli 
penězům 
neodešlo

* JOBSINDEX 2022
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Lidé si při výběru potenciálního zaměstnavatele zjišťují, jak to chodí 
a vypadá na místě, kde by mohli v budoucnu pracovat. A tak se vyplatí  
obraz své firmy nepodceňovat. Právě to vám umožní portál Atmoskop,  

který sbírá hodnocení od současných i bývalých zaměstnanců. Zaměstnavatele  
si tam chodí prověřit už 150 tisíc lidí měsíčně. 

ZPĚTNÁ VAZBA JAKO PŘÍLEŽITOST

Co kdybychom vám řekli, že můžete ušetřit čas 
na pohovorech tím, že se k vám budou hlásit 
lidé, kteří do vaší firemní kultury zapadnou? 
Nebo že byste mohli propagovat své projekty, 
přístup k lidem nebo po užívané technologie, 
aniž musíte plánovat složité náborové kampa-
ně? Přesně toho můžete docílit, když necháte 
zaměstnance autenticky hodnotit vaši firmu 
a necháte je napsat, jak to u vás chodí. 

NEMUSÍTE SE TOHO BÁT

Lidé o vaší firmě budou mluvit tak jako tak, ať 
už na Facebooku, LinkedInu, v recenzích na 
Googlu, nebo jen tak mezi sebou. Atmoskop 
vám však umožní mít obraz alespoň trochu 
pod kontrolou. Většina současných zaměst-
nanců totiž hodnotí lépe než ti bývalí – vyplatí 
se je tedy k takovému kroku vyzvat. A může-
te tím získat cennou zpětnou vazbu pro zlep-
šování firemní kultury, nebo dokonce přilákat 
novou cílovku a náročnější skupinu kandidátů 
z řad vyšších bílých a zlatých límečků, pro které 
je firemní kultura při náboru klíčová.

PROČ NABÍRAT I NA ATMOSKOPU?

Portál už pokrývá přes 33 tisíc českých firem 
a organizací a je na něm přes 180 tisíc hodno-
cení. Podle průzkumů už Atmoskop zná 40 % 
české populace. A ze 150 tisíc měsíčních ná-
vštěvníků zhruba 40 % nechodí na jiné portály 
LMC, jako je Jobs.cz nebo Prace.cz. Atmoskop 
vám tak pomůže oslovit novou cílovou skupi-
nu, kterou je jinak těžké dostat na svoji stranu. 
Zkuste to také a připojte se k více než 500 fir-
mám využívajícím naše služby.

Napište si také o interní průzkum  
na pomuzeme@atmoskop.cz

https://www.atmoskop.cz


AŽ TOLIK DOKÁŽE ZA NOC KŘEČEK 
NABĚHAT V KOLEČKU. NEBUĎTE JAKO 

ON A V NOCI ODPOČÍVEJTE, I KDYŽ 
ROZJÍŽDÍTE MEZINÁRODNÍ BYZNYS.

zpět na obsah



Už více než rok a půl dáváme v LMC 
lidem možnost pracovat odkudkoli. 
Má to své zásady a náležitosti, které 
nejsou nijak náročné. I proto řada 

z nich nového benefitu využila. A těch, 
kteří odjeli do zahraničí a pracovali, 

ať už z pronajatého bytu, nebo třeba 
z karavanu, jsme se zeptali, jak to vlastně 

celé fungovalo. 

PATRIK BICAN
marketing specialist
3 TÝDNY V CHORVATSKU

Vyrazil jsem do Chorvatska na loď, kterou 
jsme ujeli přes 500 kilometrů. Na palubě 
jsem pracoval v podstatě, odkudkoli to šlo, 
moc místa tam ale není, takže většinou to 
byl stůl v kuchyni nebo na zádi a na cally 
jsem měl malou kajutu. Práce na moři ale 
vyžaduje trochu plánování. V odlehlejších 
místech totiž není moc signál, a tak jsme 
museli vše zorganizovat tak, abychom 
byli mimo pokrytí sítě ve dnech, kdy jsem 
nepracoval, nebo alespoň kdy jsem neměl 
žádné schůzky. Jakmile jsem to ale vychytal, 
většinou jsem odbavil část administrativy 
ještě před probuzením ostatních. Nejvíc jsem 
pracoval ve chvílích, kdy jsme přeplouvali 
z jednoho místa na druhé. To obvykle trvalo 
3 až 4 hodiny a stejně se během nich nic 
moc nedalo dělat, protože loď se houpe 
a člověk se ani nemůže koupat. Takže skvělý 
čas na to, stihnout nějaké schůzky a udělat 
zbytek důležitých věcí. Kdybyste plánovali něco 
podobného, dejte si ještě pozor na sluníčko. 
MacBook se na něm dokáže přehřát už 
za 20 minut. 

PRÁCE NA MOŘI VYŽADUJE 
PLÁNOVÁNÍ. NE VŠUDE  

TOTIŽ MÁTE SIGNÁL. 

JE SUPER SMOČIT SI NOHY  
V MOŘI MEZI SCHŮZKAMI.

ALEXANDR DVOŘÁČEK
HR marketing specialist
6 TÝDNŮ V BARCELONĚ

Měsíc a půl jsem strávil v Barceloně, kde jsem 
pracoval z pronajatého bytu nebo z terasy. Byl 
to takový klasický, ale zároveň neklasický home 
office. Měl jsem totiž možnost skočit si na trh, 
koupit něco dobrého k obědu, užít sluníčka 
na terase nebo po práci zajít na tapas. Mohl 
jsem tak užívat krásy Barcelony, ale zároveň 
být s rodinou. A díky klimatizaci jsem se v tom 
vedru u práce ani moc nezapotil. Každý den 
jsem byl v kontaktu s klienty a projekty jsem 
řešil na dálku po e-mailech nebo po telefonu, 
v případě nutnosti jsem dal call přes Teams. 
Některé věci jsem, myslím, řešil i efektivněji 
a rychleji. Nemusel jsem totiž jezdit po osob-
ních schůzkách, které se často dají lehce 
nahradit.

VERONIKA MOURKOVÁ
delivery manager
MĚSÍC NA ZANZIBARU 

V první řadě miluju WFA (work from anywhere)! 
Zažila jsem díky němu velmi exotickou příleži-
tost pracovat ze zahraničí. Strávila jsem zhru-
ba měsíc na Zanzibaru, kde jsem pracovala 
z různých míst a zároveň si to spojila s příjem-
nou dovolenou. Místo práce jsem střídala, ale 
převážně šlo o nomádské kavárny s dobrým 
připojením. Chvíli mi sice trvalo vhodné mís-
to najít, ale nakonec vždy nějaké po ruce bylo. 
Celkově se mi na Zanzibaru pracovalo skvě-
le. Změna prostředí mi vždycky udělá dob-
ře a s výhledem na oceán se pracuje prostě 
báječně. 

MICHAELA ŠIŠKOVÁ
marketing manager  
14 DNÍ V PORTUGALSKU

Čtrnáct dní jsem byla v Portugalsku, kde jsem 
si protáhla pobyt po dovolené. Pracovala jsem 
z pronajatého bytu, obvykle z balkonu. A cel-
kově byla práce na dálku úplně v pohodě. Na-
opak bylo super smočit si mezi schůzkami 
nohy v moři.

ONDŘEJ PINTA
business analyst
2 MĚSÍCE V ŘECKU

Dva měsíce jsem strávil v Kariani, což je malá 
vesnička na severu Řecka. V pronajatém domě 
jsem měl vlastní pracovnu i s monitorem, který 
jsem si přivezl z Česka. Způsob práce byl dost 
podobný jako na home office. Sice jsme měli 
trochu pomalejší internet, ale dalo se s tím 
žít. A po práci jsem mohl vyrazit do hor nebo 
na pláž. 

PETR ZEDNÍK
product manager 
6 TÝDNŮ V ITÁLII

Měsíc a půl jsme cestovali karavanem po Itá-
lii a každý týden jsme byli na jiném místě. Ob-
vykle jsem pracoval jen venku pod markýzou, 
a když bylo ošklivě nebo jsem se potřeboval 
soustředit, zapadl jsem dovnitř. Nezbytná byla 
místní SIM karta a práce přes mobilní data, ale 
bohužel musím říct, že v Itálii není pokrytí daty 
žádná sláva. Náš tým je ale full remote, takže 
celkově to pro mě velká změna nebyla. Prostě 
ráno uklidit před karavanem a hurá na stan-
dup. A pak místo protáhnutí v obýváku jsem 
chodil do moře nebo na pláž. Několikrát jsem 
se v průběhu ujišťoval, jestli kolegové nepozo-
rují nějakou změnu k horšímu (nebo lepšímu), 
ale vše prý klapalo dobře.

ANNA ŘÍHOVÁ HORÁKOVÁ 
HR marketing specialist
PRAVIDELNĚ V ITÁLII

Náš boží benefit využívám pravidelně v Římě, 
kam jezdím zhruba jednou měsíčně, a odtud 
pracuji. Vzhledem k vyšším teplotám v Itá-
lii mám své rituály, takže brzy ráno od 6.30 
pracuji na terase a zbytek dne z bytu. Práce 
na dálku mi maximálně vyhovuje. Mojí moti-
vací je tradiční italská snídaně – cappuccino 
a croissant, s nimi se mi pracuje úplně jinak. 
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Vedle spousty novinek pro klienty 
a vylepšení produktů jsme u nás v LMC 
letos zažili i jednu velkou interní změnu. 

Stěhování naší pražské centrály. Z Majáku 
do Dock in Five je to vlastně jen pár set 
metrů po Libeňském mostě. Proměna 
myšlení a fungování, kterou nám nové 
místo přineslo, je ale mnohem větší.

Spousta lidí i firem se stěhování bojí. Vždycky jde 
o starosti a spoustu náročné organizační prá-
ce. Jak ale říká šéf LMC Milan Jasný, stěhování je 
hlavně velký očistný proces. Příležitost zbavit se 
starých věcí a návyků, které už s sebou nosíme 
jenom ze zvyku. Pokaždé je to svého druhu nový 
začátek. 

CELÁ FIRMA V JEDNOM PATŘE

Důvody, které nás vedly k rozhodnutí změnit 
kanceláře, přinesl covid. Ukázalo se, že dokáže-
me skvěle spolupracovat i ve chvíli, kdy spousta 
lidí funguje z domova. Přešli jsme proto na mo-
del práce odkudkoli.  
Není důvod platit prostory, ve kterých bude 
spousta stolů většinu času prázdná. Nový sys-
tém práce nám umožnil snížit plochu kancelář-
ských prostor o 30 %. To znamená, že v Dock 
in Five se celé LMC vejde na jedno velké patro. 
Jsme díky tomu propojenější jako tým. 

MÍSTA SETKÁVÁNÍ

Covid proměnil důvody, proč lidé chodí do kan-
celáře. Věci, které vyžadují klid a soustředění, 
případně rutinní agendu, si mnoho z nás udě-
lá raději doma. Kanceláře jsou tu hlavně proto, 
abychom se mohli potkávat s ostatními, spo-
lečně řešit věci a krea tivně vytvářet něco nové-
ho. Proto i naše pracovní prostory vypadají ji-
nak než dřív. Je v nich mnohem víc míst, kde se 
dá potkávat, ať už formálně, nebo neformálně. 
Jsou to zasedačky, společné zóny i soukroměj-
ší zákoutí. Zároveň dobře víme, že ne všichni 
naši kolegové mají doma ideální pracovní pro-
středí. Není tam dost klidu, mají v bytě malé děti 
a podobně. Proto je v našem novém působišti 
dostatek klidových zón, kde se dá pracovat ne-
rušeně. Třetí zásadou, která se v Dock in Five 
projevila, je důraz na možnost online schůzek. 
Ve chvíli, kdy řada kolegů pracuje z domova, 
se spousta rutinních meetingů částečně nebo 
úplně přesunula na síť. Proto bylo třeba vytvo-
řit v centrále dobré technické zázemí, odkud 
se dají videohovory řídit a realizovat, aniž ruší 
ostatní přítomné. 

HARMONIE FENG-ŠUEJ

Dlouhá léta v LMC věříme, že pracovní místo 
má člověka nabíjet, a ne vysávat. Má přinášet 
radost a inspiraci a podporovat přirozené síly 
člověka. I nové kanceláře jsme proto budovali 
v souladu se starým čínským uměním feng-šuej. 

Feng-šuej učí, že tak jako my ovlivňujeme pro-
stor, ve kterém se pohybujeme, tak tento pro-
stor ovlivňuje nás. Je proto důležité vytvářet 
harmonii mezi námi a různými vlivy prostředí. 
Tyto vlivy můžou být vnímatelné našimi smys-
ly – např. umělé osvětlení, umělé materiály, ostré 
rohy, chemické nátěry aj. Feng-šuej však pracu-
je i s úrovní energetickoastrologickou, díky kte-
ré jsou negativní vlivy v prostoru zneutralizovány 
a příznivé energie naopak podpořeny.  Díky tomu 
mají lidé na svém pracovišti maximální podporu 
okolního prostředí a prostor firmy je laděn tak, 
aby přirozeně přitahoval dobré události a hojnost. 
Když tedy v kancelářích pracujeme s rovnováhou 
pěti elementů, harmonií barev a tvarů, rostlinami 
a vodními prvky, naše vědomé i podvědomé vní-
mání se harmonizuje a pracujeme snáz a lépe. 

ORGANIZAČNÍ
OKÉNKO
Přestěhovat celou firmu není úplná hračka. 
U nás jsme na to měli nejen architekty a kon-
zultanty, ale také naši skvělou office a procure-
ment manažerku Markétu Kalinovou, bez které 
by se celý projekt nikam nepohnul. Jaké kroky 
podle ní byly pro stěhování nejzásadnější?

1. SESBÍRAT POŽADAVKY TÝMŮ

Po rozhodnutí se přestěhovat jsme si nejdří-
ve řekli, jak vlastně naše týmy pracují. Kdo po-
třebuje ticho, kdo má sedět vedle sebe, jaké 
vybavení potřebují. Z každého týmu jsme vy-
brali několik zástupců, aby nám své fungování 
prakticky představili. 

2. SLUŽBA DESIGN  
& BUILD

S celým projektem nových kanceláří nám po-
mohla společnost Capexus, která pracuje 
v duchu design & build. To znamená, že do-
kážou sesbírat podněty k projektu, podle nich 
kanceláře navrhnout a nakonec je i postavit. 
Hodně jsme ocenili, že s nimi šlo řešit vše, 
dokonce i náš real estate poradce s nimi byl 
úzce spjatý, a tak předávání informací mezi 
zúčastněnými stranami nijak nevázlo. 

3. INTERNÍ KOMUNIKACE

Jak to celé dostat do lidí? Nám se nejlé-
pe osvědčily all hands meetingy, kterých se 
účastní celá firma. Na prvním, který proběhl 
dva měsíce před stěhováním, jsme řešili, kdy 
se budeme stěhovat, co pro to lidé musí udě-
lat nebo co si budou moci z kanceláří odnést 
či odkoupit. Druhý už byl ryze praktický a dali 
jsme na něm vědět, jak a kdy se mají zabalit 
nebo co naopak mají na místě nechat. Před-
tím jsme je seznamovali s vizualizacemi, jaké 
nové věci je v kancelářích čekají, na co se mo-
hou těšit. Prostě jak budou nové kanceláře 
vypadat. A také jsme lidem dali možnost se 
na cokoli ke stěhování osobně zeptat v urči-
tou hodinu v týdnu. 

VÝZVA A RADOST 

S designem nových kanceláří jsme si opravdu 
vyhráli. Společnost Capexus, která je pro nás 
realizovala, jen na přípravu vyhotovila studii 
tlustou kolem 150 stran. V Dock in Five máme 
přes 80 atypických prvků, které se vytvářely pří-
mo pro nás.  
I pro Capexus to byla výzva. Jak říká jeho hlavní 
architekt Martin Židek, se spoustou věcí se při 
práci pro LMC potkali vůbec poprvé. Výjimečná 
byla i spolupráce s feng šuej specialistkou Kami-
lou Bajerovou. Díky ladění dispozice a interiéru 
v souladu s tradičním čínským učením najdete 
v prostoru oblé rohy, říční oblázky místo pod-
lahy nebo spoustu zeleně. Ta se příliš nepřátelí 
s administrativními budovami. Proto se archi-
tekti radili o výběru rostlin se specialisty z Ros-
marino a Flower Company.  
Přes to, kam jsme se posunuli v možnostech 
práce z domova či odkudkoli od jinud, stále věří-
me v zásadní význam společného místa, kde se 
můžeme potkávat. Při online schůzkách se vět-
šinou probírají jen věci, které jsou naplánované 
dopředu. Když se ale vidíme osobně, ať už pod-
le kalendáře, nebo náhodou, vznikají ty nejlepší 
nové nápady. Proto je zásadní, aby nám v na-
šem novém kotvišti bylo příjemně a abychom 
se do něj odkudkoli rádi vraceli. Těšíme se, že 
se vám s ním budeme moci pochlubit, až nás 
v Dock in Five navštívíte.

PROSTORY JSME OD ZAČÁTKU 
NAVRHOVALI PRO VZÁJEMNÉ 

SETKÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCI. 
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Náš online magazín se neustále rozrůstá. 
Už nějakou dobu nás tak nemusíte 
jen číst, ale klidně i sledovat nebo 

poslouchat. Ať už hledáte inspiraci, nebo 
praktické rady pro svoje HR oddělení, 

s těmito materiály se rozhodně neztratíte. 

HR PŘÍMO DO UŠÍ 

Chcete nahlédnout pod ruce zkušených per-
sonalistů a dalších, kteří mají k životu ve firmě 
co říct? Přesně pro vás připravujeme podcast 
naHRávky, kde pravidelně zpovídáme ty nejpo-
volanější. A jestli vás víc zajímají novinky z obo-
ru, máme tu pro vás jako bonus HRnek do uší. 
Oba podcasty jsou k dispozici na všech běž-
ných podcastových platformách. 

LMC AKADEMIE 

Základní informace k tomu, co lidé v HR nej-
častěji řeší, pěkně na jednom místě. Naše aka-
demie vás naučí, jak psát inzeráty, jak na we-
llbeing nebo základy pracovního práva. Ale 
i mnoho dalšího. 

ONLINE MAGAZÍN V NOVÉM 

Obsahu už pro vás generujeme tolik, že forma 
článku nám již nestačila. Abyste všechna prak-
tická PDF, ale i videa nebo podcasty měli hezky 
po ruce, připravili jsme pro vás novou podobu 
homepage magazínu. Nově jí říkáme HRozen, 
protože má podle nás fakt šťávu. A taky z ní 
(nejen) personalisté mohou vyždímat hodně 
informací. 

HRNEK PLNÝ INFORMACÍ

Aby vám neuniklo, co nového se v oboru děje, 
posíláme každé úterý newsletter HRnek s in-
formacemi, které by vám neměly uniknout. 

NĚCO NA KOUKÁNÍ

A aby toho nebylo málo, máme pro vás i videa. 
Naše markeťačka Lucka Musilová v nich shrnu-
je novinky od nás i ze světa. Pravidelně natáčí-
me i datové snídaně s nejnovějšími daty z pra-
covního trhu. Nebo radíme, jak se vypořádat 
s inzeráty. Vše najdete na našem YouTube.
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https://magazin.lmc.eu/podcasty/nahravky
https://magazin.lmc.eu/podcasty/nahravky
https://magazin.lmc.eu/akademie
https://magazin.lmc.eu
https://magazin.lmc.eu/podcasty/hrnek
https://magazin.lmc.eu/podcasty/hrnek
https://magazin.lmc.eu/tv/top-podle-lucie
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TADY VŠUDE 
JE ALMA CAREER DOMA.

Lepší svět práce pro každého. 
Inspirováno lidmi. Poháněné technologiemi.



Jasná jednička mezi 
pracovními portály 

v ČR. Už 25 let.

Najděte lidi, kteří 
k vám do firmy za-

padnou.

Doporučení zaměst-
nanci nad zlato. 
A s přehledem.

Místo, kde hledají 
miliony lidí, kteří se 

práce nebojí.

Nepostradatelný ná-
stroj pro HR a celou 
firmu. I pro tu vaši.

Zaměstnanecké prů-
zkumy způsobem, 

jaký jste ještě neviděli.

Noví zaměstnanci 
přímo z vašeho okolí. 
Jednoduše v mobilu.

Vzdělávání 
zaměstnanců jinak. 

Online.

Rychlý a zacílený 
IT nábor v databázi 
ověřených profilů.

Nástroj pro tvorbu 
dokumentů a správu 

zaměstnanců  
online. 

Platové průzkumy, 
které vám pomůžou 

správně nastavit  
odměňování. 

V ČESKU MŮŽETE VYUŽÍVAT 
TYTO PRODUKTY:

Tisíce pracovních pří-
ležitostí na Slovensku 

pro každého.
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http://tulu.cz
http://platy.cz
http://profesia.sk
https://techloop.io/
https://cz.teamio.com/
http://seduo.cz
https://www.pracezarohem.cz/
http://prace.cz
https://www.jobs.cz
http://jobote.com
http://atmoskop.cz
https://www.arnold-robot.com/


Ať se vaše firma zdravě rozrůstá,  
vám přeje LMC.

http://lmc.cz

