Personální situace v podnicích,
očekávaný vývoj a řešení nedostatku
kvalifikovaných pracovníků
Benchmarky pro personalisty, podzim 2021

Úvodní slovo
Milí čtenáři,

aktuální vlna Hofmann Personal Monitoru je nabitá informacemi. Zaměřili jsme se
na několik témat, která se mezi personalisty velmi diskutují.
Dozvíte se nejen o aktuální personální situaci v průmyslu a očekávaném vývoji do
budoucna, ale podíváme se i na dlouhodobý problém personalistů, kterým je
nedostatek kvalifikovaných dělníků, a jeho řešení. Nahlédneme také na to, jaké
dopady měly poslední dva roky na personální procesy ve firmách a kam se
posunula digitalizace HR.
Věřím, že pro Vás bude tato studie, která vychází z průzkumu mezi průmyslovými
podniky v ČR, velmi užitečná a inspirativní.
Přeji Vám příjemné čtení.

Gabriela Hrbáčková
managing director Hofmann Personal
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RYCHLÝ PŘEHLED
22 %

Oproti loňskému červenci má aktuálně cca pětina průmyslových podniků (22 %) více zaměstnanců. Nabíraly zejména
strojírenské firmy, propouštělo se nejvíce v automobilovém průmyslu.

43 %

Téměř polovina podniků (43 %) chce v následujících měsících nabírat nové pracovníky, zejména kvalifikované dělníky
na nižší pozice. Propouštět hodlá jen 3 % podniků.

56 %

Kvalifikovaní dělníci jsou na trhu dlouhodobě velmi nedostatkové „zboží“. Více než polovina personalistů (56 %) říká, že
je velký problém je sehnat, někteří tvrdí, že to ani prakticky nejde. Potvrzují to i statistiky z MPSV.

60 %

Více než polovina dotázaných (60 %) počítá do budoucna se zaměstnáváním cizinců. Vědí, že vzhledem k nedostatku
kvalifikovaných pracovníků z Česka jiná cesta nebude.

Řekněte si o podrobnější výsledky!
Zajímají Vás podrobnější analýzy za různé odvětví či velikosti firem?
Chcete vědět, jaký vývoj na trhu očekávají ostatní personalisté?
Zavolejte nám na telefon 601 578 323 nebo napište
e-mail na kontakt@hofmann-personal.cz a řekněte si o podrobnou
studii z průzkumu.

AKTUÁLNÍ SITUACE
VE FIRMÁCH
Oproti loňskému červenci má aktuálně cca pětina průmyslových
podniků více zaměstnanců. Nabíraly zejména strojírenské firmy,
propouštělo se nejvíce v automobilovém průmyslu.
Více než dvěma třetinám podniků aktuálně chybí pracovníci. Největší
poptávka je po kvalifikovaných dělnících na nižší pozice do výroby či
provozu – ti chybí ve více než polovině firem.

Jaký je personální stav ve vaší firmě nyní
(červenec 2021) v porovnání s červencem 2020?
Máme více zaměstnanců než
před rokem

22 %

58 %

20 %

Ve kterých podnicích se nabíralo?

Počet zaměstnanců je zhruba
stejný jako před rokem

19 %

37 %

23 %

12 %

Automotive

Strojírenství

Jiná výroba

Obchod, logistika

Máme méně zaměstnanců než
před rokem
Zdroj: Hofmann Personal (2021)

Pětina podniků navzdory krizi nabírala nové lidi
V porovnání s loňským červencem má pětina dotázaných firem více
zaměstnanců. Nejvíce se jejich počty zvedaly ve strojírenství,
kovovýrobě a slévárenství. Naopak, podniky v automobilovém průmyslu
častěji než v jiných oborech zaměstnance propouštěly.

A kde naopak propouštěli?

35 %

8%

17 %

12 %

Automotive

Strojírenství

Jiná výroba

Obchod, logistika
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Vyšší stav
21 %

Stejný stav
53 %

Nižší stav

26 %

Praha a Středočeský kraj

21 %

59 %

19 %

Jihočeský a Plzeňský kraj

20 %

65 %

15 %

Karlovarský, Ústecký, Liberecký kraj

14 %

Královehradecký, Pardubický kraj
a Vysočina

27 %

14 %

30 %

22 %

59 %

65 %

50 %

58 %

21 %

Jihomoravský a Olomoucký kraj

21 %

Moravskoslezský a Zlínský kraj

20 %

Celkem
Zdroj: Hofmann Personal (2021)

Propouštělo se v Praze a středních Čechách
Nadprůměrně v posledním roce propouštěly podniky v Praze
a Středočeském kraji (26 %). Naopak, méně se propouštělo
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a v kraji Vysočina.

„

Propouštění zejména ve Středočeském kraji souvisí
se situací v automobilovém průmyslu. Nedostatek
součástek a celkové problémy tohoto oboru vedly
podniky ke snižování stavů. Naopak, v Morav skoslezském kraji vidíme dlouhodobě vysoký zájem
o pracovní sílu.
Kateřina Zázvorková
specialistka Hofmann Personal

„

Jaký je personální stav ve vaší firmě nyní (červenec 2021)
v porovnání s červencem 2020?
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Chybí Vám aktuálně ve firmě nějaké profese
nebo nějaký typ pracovníků?

Pracovníci chybí ve více než 2/3 průmyslových firem
68 % dotázaných personalistů říká, že jim v podniku chybí nějaké
profese nebo nějaký typ pracovníků.

32 %

Ano, chybí
Ne, nechybí

Řekněte si o podrobnější výsledky!

68 %

Zdroj: Hofmann Personal (2021)

Zajímají Vás podrobnější analýzy za různé regiony,
odvětví či velikosti firem? Ozvěte se nám na telefon
601 578 323 nebo e-mail kontakt@hofmann-personal.cz
a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.
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% podniků, ve kterých chybí dané typy pracovníků
57 %

25 %

Kvalifikovaní pracovníci na střední
pozice do výroby a provozu

24 %

Nekvalifikovaní pracovníci

15 %

9%

Kvalifikovaní pracovníci na nižší
pozice do výroby a provozu

Pracovníci na vyšších pozicích do
výroby a provozu
Administrativa, manažeři, specialisté
Zdroj: Hofmann Personal (2021)

Kvalifikovaných pracovníků na nižší pozice
je dlouhodobě nedostatek
Více než polovině (57 %) dotázaných podniků aktuálně chybí
kvalifikovaní pracovníci na nižších pozicích. Čtvrtina firem postrádá
i kvalifikované pracovníky na střední pozice do výroby či provozu.

„

Na trhu dlouhodobě c hybí kvalifikovaní dělníci.
Podniky neustále poptávají například elektrikáře,
svářeče, obráběče, kováře, obsluhu CNC strojů
a podobné pozice. Bohužel, tito lidé na trhu nej sou
a jen tak nebudou. Ze š kol a učilišť vychází pouze
minimum těchto absolventů.
Eva Hajdíková
specialistka Hofmann Personal

„

Jaký typ pracovníků vám ve firmě aktuálně chybí?
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VÝHLED DO BUDOUCNA

Téměř polovina podniků chce v následujících měsících nabírat nové
pracovníky. Poptávka bude zejména po kvalifikovaných pracovnících
na nižší pozice do výroby a provozu. Propouštět hodlá jen 3 %
podniků.
V praxi to znamená, že se na trh práce opět nedostane dostatek
pracovníků a bude trvat nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po
pracovní síle.

Jak se podle vás změní v následujících
měsících počet zaměstnanců ve vaší firmě?
Výrazně vzroste

8%

Mírně vzroste

35 %
52 %
3%
0%
2%

Které podniky chtějí nabírat?

66 %

53 %

41 %

25 %

Automotive

Strojírenství

Jiná výroba

Obchod, logistika

Zůstane stejný
Mírně poklesne
Výrazně poklesne
Nevím, situace je nejistá
37 %

44 %

61 %

Menší podniky

Střední podniky

Velké podniky

Zdroj: Hofmann Personal (2021)

Podniky plánují zvýšení počtu zaměstnanců
43 % dotázaných podniků plánuje v následujících měsících nabírat.
Pouze cca 3 % chce propouštět. Zvyšování stavů plánují zejména
podniky v automobilovém průmyslu a největší zaměstnavatelé.

Řekněte si o podrobnější výsledky!
Zajímají Vás podrobnější analýzy za různé regiony,
odvětví či velikosti firem? Ozvěte se nám na telefon
601 578 323 nebo e-mail kontakt@hofmann-personal.cz
a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.
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Index optimismu zaměstnaneckého vývoje ve výrobě, velkoobchodu a logistice
Index optimismu zaměstnaneckého vývoje je vypočítán jako rozdíl kladných a záporných odpovědí na otázku: Jak se podle Vás změní
v následujících měsících počet zaměstnanců ve vaší firmě? (budeme nabírat, počet zaměstnanců zůstane stejný, budeme propouštět)
Hodnoty ukazují, o kolik % více podniků bude nabírat, než propouštět.
40
28
18

-13
-28

říjen
2019

únor
2020

srpen
2020

únor
2021

srpen
2021
Zdroj: Hofmann Personal (2021)

Podniky s více než 100 zaměstnanci ve výrobě, velkoobchodu a logistice začínají být optimistické ohledně budoucího vývoje
zaměstnanosti. Index optimismu se dostává rychle nahoru, neboť 43 % průmyslových podniků plánuje v následujícím období nabírat
a pouze 3 % plánuje propouštět.
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Jaké pozice chtějí firmy nabírat?
% podniků, které chtějí nabírat dané typy pozic
Kvalifikované pracovníky
33 %
na nižší pozice
22 %

13 %

7%

4%

Nekvalifikované pracovníky
Kvalifikované pracovníky
na střední pozice
Pracovníky na vyšší pozice

Administrativní pracovníky,
manažery, specialisty
Zdroj: Hofmann Personal (2021)

Podniky chtějí nabírat kvalifikované dělníky
na nižší pozice. Ti ale na trhu nejsou a nebudou.
I do budoucna bude na trhu práce nepoměr mezi nabídkou
a poptávkou po kvalifikovaných dělnících.
Propouštět své pracovníky hodlá v příštích měsících pouze 3 %
podniků, zatímco nabírat zaměstnance chce většina dotázaných.
Personalisté se ani nedomnívají, že se na trh práce tito lidé dostanou.
Naopak, předpokládají, že nedostatek bude dlouhodobý.

Řekněte si o podrobnější výsledky!
Zajímají Vás podrobnější analýzy za různé regiony,
odvětví či velikosti firem? Ozvěte se nám na telefon
601 578 323 nebo e-mail kontakt@hofmann-personal.cz
a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.
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TRVAJÍCÍ NESOULAD MEZI
POPTÁVKOU A NABÍDKOU
Kvalifikovaní dělníci jsou na trhu dlouhodobě velmi nedostatkové
„zboží“. Více než polovina personalistů říká, že je velký problém je
sehnat, někteří tvrdí, že to ani prakticky nejde. Bez potíží však není ani
obsazování kvalifikovaných pracovníků na střední pozice do výroby
a provozu.
Názor personalistů potvrzují i statistiky z MPSV – v průměru připadá

na 1 volné pracovní místo u kvalifikovaných pracovníků jen 0,2 - 0,3
uchazečů.
Personalisté předpokládají, že tato situace se nezmění a bude nutné
na tyto pozice zaměstnávat i cizince.

Co aktuálně nejvíce zatěžuje nebo trápí personalisty?
27 %
16 %
10 %

Nábor - nemůžeme sehnat
pracovníky obecně
Nemůžeme sehnat kvalifikované
dělníky / pracovníky
Problémy spojené s Covid-19
(administrativa, opatření)

Nábor je dlouhodobým problémem
Čeští personalisté si dlouhodobě stěžují na nedostatek kvalitních
pracovníků na trhu práce. Na otázku, co je aktuálně nejvíce trápí
nebo zatěžuje, si na nábor stěžovalo přes 40 % dotázaných. Ostatní
problémy jsou spíše okrajové - pouze 10 % dotázaných si stěžovalo
na problémy spojené s COVID-19 a jen 4 % trápí vysoká fluktuace.

Administrativa obecně, legislativa

6%

Udržení zaměstnanců, fluktuace

4%
2%

Digitalizace procesů

2%

Propouštění, nedostatek práce
14 %

Jiné
28 % Nic nás netrápí, nic mě nenapadá
Zdroj: Hofmann Personal (2021)
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Jaký problém je sehnat různé typy
pracovníků do firmy jako je ta Vaše?
Prakticky nejdou sehnat
Jsou s tím mírné problémy
9%

47 %

4 % 29 %

7 % 21 %

27 %

27 %

23 %

2 % 13 % 23 %

Velké problémy
Není problém sehnat
17 %

40 %

49 %

62 %

Kvalifikovaní pracovníci
na nižší pozice

Firmy mají dlouhodobý problém s obsazováním
kvalifikovaných pracovníků na nižší a střední pozice
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků se začíná ukazovat jako trend.
Horší situace je u nižších pozic, ale ani pracovníky na střední pozice do
výroby není snadné sehnat. Řešením by mohli být zejména cizinci.

Kvalifikovaní pracovníci
na střední pozice
Pracovníci na vyšších pozicích
do výroby či provozu

V podrobnějších výsledcích na vyžádání
najdete i tyto analýzy:

Nekvalifikovaní pracovníci

•
•

6 % 27 %

25 %

42 %

Kolik připadá uchazečů na jedno pracovní místo v jednotlivých
krajích a u různých typů pracovníků dle statistik MPSV.
Jak se počty uchazečů na jedno pracovní místo vyvíjí v čase.

Celkem
Zdroj: Hofmann Personal (2021)

16

Zaměstnanci jsou ve firmách obecně spokojení
a jen málokdo má dnes potřebu měnit práci.
8%

15 %

Zcela souhlasím

8%

Spíše souhlasím
11 %

20 %

Tak napůl
Spíše nesouhlasím
Zcela nesouhlasím

37 %

Nevím
Zdroj: Hofmann Personal (2021)

Jedním z důvodů, proč je těžké sehnat kvalitní
pracovníky, je jejich obecná spokojenost v práci.

„

Obecně můžeme říci, že kdo chtěl změnit
zaměstnání, ten tak již učinil. Podniky zároveň
vědí, že se o své prac ovníky musí dobře starat
a pečovat o jejich spokojenost. To je jedním
z důvodů, proč se fluktuace drží relativně nízko
a na trh práce se nedostává příliš mnoho nových
uchazečů.
Druhou věcí je, že ek onomická situace je dosti
nejistá. Lidé se často bojí měnit práci a riskov at
méně stabilní zaměstnání, než mají. I to pak
přispívá k situaci, kdy personalisté prakticky
nemají z koho vybírat a cítí velký nedostatek
kvalitních pracovníků .
Gabriela Hrbáčková
ředitelka Hofmann Personal

„

Názor personalistů:
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JAK SEHNAT DO FIRMY
KVALITNÍ PRACOVNÍKY?
Personalisté se shodují, že nejlepší cestou, jak do firmy sehnat kvalitní
pracovníky, je doporučení od stávajících lidí.
Velmi důležitá je však i pověst firmy jako zaměstnavatele – dvě třetiny
dotázaných říká, že lidé nechtějí pracovat ve firmě se špatnou pověstí.
Ukazuje se tedy, že dobrý employer branding je velmi důležitý.

Co podle Vás nejlépe funguje, když firma potřebuje
sehnat kvalitní pracovníky do výroby či provozu?

23 %
16 %
13 %

Doporučení od stávajících
pracovníků

Inzeráty v tištěné či online formě
Finanční ohodnocení, benefity,
bonusy, typ smlouvy
Přes Úřad práce

6%

Pověst firmy, dobré pracovní
prostředí

6%

Přes agenturu

Nefunguje nic

5%
16 %

„

Doporučování od stáv ajících pracovníků úz ce
souvisí s dobrou pověstí firmy a dobrým
pracovním prostředím . Mnoho podniků motivuje
zaměstnance k doporuč ování finančně, což je stojí
nemalé peníze. Někdy ale zapomínají, že bez
dobrého pracovního prostředí a dobré pověsti
podniku (která je zároveň dobře komunikovaná
směrem ven) nemůže takový referral program
dlouhodobě fungovat.
Gabriela Hrbáčková
ředitelka Hofmann Personal

Jiné

9%

Nejúspěšnější taktikou, jak získat nové zaměstnance do firmy, je
doporučení od stávajících zaměstnanců. Podle personalistů to funguje
lépe, než příslib finančního ohodnocení.

Nevím, nic mě nenapadá
Zdroj: Hofmann Personal (2021)

„

37 %

Firmy se nejčastěji spoléhají na osobní doporučení

V podrobnějších výsledcích na vyžádání najdete
i analýzu, co nejlépe funguje při náboru v různých
oborech či u různě velkých firem.

19

4%

5%

Je to důležité, lidé nechtějí pracovat
ve firmě se špatnou pověstí
Lidé se na to dívají, ale důležitější
jsou peníze a náplň práce
62 %

29 %

Lidem je to jedno, hlavně že
dostanou práci
Nevím, nemám na to názor
Zdroj: Hofmann Personal (2021)

Pověst firmy je důležitá. Otázkou je, jak o ní podniky
s veřejností a uchazeči o práci komunikují.
Podle personalistů zaměstnanci nechtějí pracovat ve firmě se špatným
renomé. 62 % personalistů souhlasí s tím, že pověst firmy je důležitá.

„

Personalisté vědí, že pověst firmy je důležitá.
Bohužel v mnoha případ ech zůstává jen u tohoto
„vědění“ a podnik neumí tento aspekt navenek
komunikovat. V inzerátech zaznívají klišé jako
„dobré pracovní pros tředí“ nebo „příjemný
kolektiv“. To ale nestačí. Důležitá je celková
dlouhodobá komunikace s veřejností a potenciálními uchazeči. Skvělé možnosti nabízí sociální
sítě, slovní reference od stávajících zaměstnanců, dny otevřených dveří apod.
Eva Hajdíková
specialistka Hofmann Personal

„

Do jaké míry je podle Vás důležité, aby měla firma
pověst dobrého zaměstnavatele?
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JSOU CIZINCI
ŘEŠENÍM?
Téměř dvě třetiny podniků zaměstnávají či plánují zaměstnávat
pracovníky z ciziny (mimo SR). Častěji jde o firmy v automobilovém
průmyslu a strojírenství.
Cizinci v těchto firmách obvykle tvoří okolo 5 % zaměstnanců (medián)
a zaměstnavatelé jsou s nimi velmi spokojení.

Je škoda, že jsou cizinci stále obsazovaní zejména na nekvalifikované
pozice. Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků z Česka by
právě zaměstnávání cizinců mohlo být řešením aktuální i budoucí
situace.

Na trhu bude dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných
pracovníků z Česka. Bude nutné zaměstnávat na tyto
pozice i cizince.
4%

7%

Zcela souhlasím
36 %

Spíše souhlasím
Tak napůl

14 %

Spíše nesouhlasím
Zcela nesouhlasím

Nevím

14 %
24 %

Zdroj: Hofmann Personal (2021)

Více než polovina dotázaných počítá do budoucna
se zaměstnáváním cizinců. Vědí, že jiná cesta nebude.

„

Čím déle budou podniky se zaměstnáváním
cizinců otálet, tím větší problém to pro ně
v budoucnu bude. Doporučuji našim klientům, aby
si zaměstnávání cizinců vyzkoušeli co nejdříve.
Je důležité, aby si zavedli procesy, které jsou
k tomu potřeba. V ideálním případě si mohou
postupně
„vychovat“
cizojazyčné
vedoucí
pracovníky, kteří pak budou moci vést s vé
cizojazyčné podřízené . Je potřeba si uvědomit,
že
v
současnosti
podniky
zaměstnávají
pracovníky zejména z okolních států – Polska,
Maďarska, Ukrajiny, Rumunska či Bulharska. Ale
i tyto trhy se časem vyčerpají a kdo zaváhá, bude
muset hledat ve vzdálenějších lokalitách. To už
však bude dražší a náročnější jak časově,
administrativně, finan čně, tak z hledisk a
jazykových bariér.
Bohumila Černochová
specialistka Hofmann Personal

„

Názor personalistů:
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Zaměstnáváte nebo zaměstnávali jste někdy ve vaší
firmě pracovníky i z jiných zemí než ČR nebo SR?

Které firmy zaměstnávají nebo plánují zaměstnat
cizince (mimo pracovníky z ČR a SR)

Ano, aktuálně
zaměstnáváme cizince

29 %

Ne, ale letos to plánujeme
57 %
9%
4%

Dříve jsme zaměstnávali
cizince, nyní ne

79 %

73 %

61 %

46 %

Automotive

Strojírenství

Jiná výroba

Obchod, logistika

Ne a ani to neplánujeme
Zdroj: Hofmann Personal (2021)

V podrobnějších výsledcích na vyžádání
najdete i tyto analýzy:
•
•
•

Cizince zaměstnává nebo to plánuje 61 % firem

Jaký je průměrný podíl cizinců v různých oborech a u různě
velkých podniků. Co je na trhu obvyklé.
Na jakých pozicích obvykle cizinci pracují.
V jakých oborech zaměstnávají i kvalifikované cizince a ve kterých
jsou typičtí nekvalifikovaní pracovníci z ciziny.

Častěji jsou to větší podniky, oborově pak automobilový průmysl
a strojírenství. Cizinci jsou také častější v zahraničních firmách.
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Jsou nebo byli pracovníci z ciziny Vaši stálí kmenoví
zaměstnanci nebo jde o krátkodobé zaměstnance?
Firmy, které zaměstnávají cizince

Firmy, které zaměstnávají cizince

37 %
52 %

11 %

Jsou nebo byli pracovníci z ciziny Vaši stálí kmenoví
zaměstnanci nebo jde o krátkodobé zaměstnance?
Stálí kmenoví
zaměstnanci

Zhruba
nastejno

Krátkodobí /
agenturní

Stálí kmenoví
zaměstnanci

Automotive

19 %

23 %

59 %

Zhruba nastejno

Strojírenství

58 %

9%

33 %

Jiná výroba

51 %

11 %

37 %

Velkoobchod, logistika

80 %

1%

19 %

Celkem

52 %

11 %

37 %

Krátkodobí / agenturní
zaměstnanci
Zdroj: Hofmann Personal (2021)

Většina cizinců jsou kmenoví zaměstnanci
Agenturní nebo krátkodobé cizince zaměstnává především automobilový
průmysl. Naopak, v jiných oborech (velkoobchod, logistika) jsou cizinci
většinou na stálo.

Zdroj: Hofmann Personal (2021)

Řekněte si o podrobnější výsledky!
Zajímá Vás, jaké požadavky mají zaměstnavatelé na
kvalifikované cizince? Jaké podmínky musí cizinci
splňovat?
Ozvěte
se
nám
na
telefon
601 578 323 nebo e-mail kontakt@hofmann-personal.cz
a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.
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Jaký je Váš postoj k zařazování cizinců do kmene,
tedy do stálého pracovního poměru?
Firmy, které zaměstnávají cizince

Nemáme s tím problém,
pokud jde o kvalitní pracovníky

9%

Děláme to jen v případě nouze

7%

Děláme to cíleně, protože
Čechů a Slováků bude
dlouhodobě nedostatek

6%

Bráníme se tomu
Zdroj: Hofmann Personal (2021)

„

Z výsledků průzkumu vidíme, že zatím není
zaměstnávání cizinců „modelem“, který firmy cíleně
následují. Pouze minimum podniků říká, že
zaměstnávají cizince, protože si uvědomují, že
Čechů a Slováků bude dlouhodobě nedostatek .
Domnívám se, že tento přístup budou muset podniky
velmi brzy přehodnotit a k zaměstnávání cizinců
začít přistupovat systematicky .
Gabriela Hrbáčková
ředitelka Hofmann Personal

„

78 %

Většina podniků nemá problém zařadit cizince
do kmene. Cíleně to však dělá jen minimum firem,
a to zejména těch s 500 a více zaměstnanci.
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Jak jste celkově spokojení se zaměstnáváním
cizinců ve Vaší firmě?
Firmy, které zaměstnávají cizince

Firmy jsou s cizinci obecně spokojené
a spolupráci s nimi si většinou chválí

5% 0%
Velmi spokojení
Spíše spokojení
Tak napůl
Spíše nespokojení
Zcela nespokojení
31 %
Zdroj: Hofmann Personal (2021)

„
Spokojenost zaměstnavatelů s cizinci se ukazuje
v průzkumech dlouhodobě. Ve firmách oceňují
zejména ochotu cizinců pracovat, a to i ve
směnném provozu či o víkendech, a také jejich
pracovitost a ochotu.
Kateřina Zázvorková
specialistka Hofmann Personal

„

39 %

25 %
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ZMĚNY V PODNICÍCH

Pandemie COVID-19 vedla v podnicích k řadě změn. Paradoxně však
pouze v nemnoha podnicích zasáhla krize a nejistota s ní spojená i do
personálních procesů.
Oproti některým předpokladům jen relativně málo podniků změnilo
nástroje pro motivaci a loajalitu pracovníků či ve větší míře přechází na
on-line nástroje při náboru.

Oproti dřívějšku využíváme ve větší míře
on-line nástroje při náboru zaměstnanců.

Které podniky využívají více on-line náborové nástroje?

16 %
58 %

Zcela souhlasím
8%

Spíše souhlasím

4%

Tak napůl
Spíše nesouhlasím

13 %

27 %

22 %

23 %

28 %

Automotive

Strojírenství

Jiná výroba

Obchod, logistika

Zcela nesouhlasím

Zdroj: Hofmann Personal (2021)

18 %

28 %

43 %

Menší podniky

Střední podniky

Velké podniky

Čtvrtina firem teď častěji využívá online nástroje
Pandemie Covid-19 donutila firmy uvažovat i nad jinými cestami při
náboru nových zaměstnanců. Přechod k on-line nástrojům se projevil
zejména u velkých firem s 500 a více zaměstnanci (43 %) a firem se
zahraničním vlastníkem (36 %).

17 %

36 %

České podniky

Zahraniční firmy
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Kvůli nové situaci na trhu práce jsme udělali
poměrně velké změny v oblasti nástrojů pro
motivaci a loajalitu zaměstnanců.

Které podniky výrazně měnily motivační nástroje?

6%
13 %
48 %

Zcela souhlasím
Spíše souhlasím

14 %

Tak napůl
Spíše nesouhlasím

19 %

23 %

19 %

20 %

16 %

Automotive

Strojírenství

Jiná výroba

Obchod, logistika

Zcela nesouhlasím
Zdroj: Hofmann Personal (2021)

16 %

18 %

34 %

Menší podniky

Střední podniky

Velké podniky

Pětina firem udělala zásadnější změny v nástrojích
pro motivaci a loajalitu zaměstnanců
Častěji se jednalo o největší podniky a firmy v automobilovém průmyslu.
18 %

22 %

České podniky

Zahraniční firmy
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VÝVOJ MEZD
Více než polovina podniků zvyšovala mzdy. Často to bylo i kvůli
snazšímu náboru nových pracovníků.
Podle posledních statistik ISPV byla typická mzda (medián)
kvalifikovaných dělníků okolo 30 tis. Kč. U nekvalifikovaných pozic to
bylo okolo 20 tis. Kč.

Zvyšovali jste, plánujete, nebo budete zvyšovat mzdy?

Zajímají Vás podrobnější analýzy za různé regiony,
odvětví či velikosti firem? Ozvěte se nám na telefon
601 578 323 nebo e-mail kontakt@hofmann-personal.cz
a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.

Mzdy jsme zvyšovali,
abychom získali nové pracovníky

17 %

Mzdy jsme zvyšovali,
ale ne kvůli náboru lidí

35 %

48 %

0,4 %

Řekněte si o podrobnější výsledky!

Mzdy zůstaly a zřejmě
i zůstanou stejné

V podrobnějších výsledcích na vyžádání
najdete i tyto analýzy:

Mzdy jsme snižovali
nebo budeme snižovat

•

Zdroj: Hofmann Personal (2021)

•
•
•

V kterých regionech zvyšovaly podniky mzdy a kde byl růst
mezd spíše výjimkou.
V kterých oborech se mzdy zvyšovaly nejvíce?
Jak se liší situace v různě velkých podnicích a mezi ryze
českými a zahraničními podniky.
Vývoj průměrné a mediánové hrubé měsíční mzdy v ČR
v posledních letech.

Mzdy zvyšovala polovina podniků
52 % dotázaných podniků zvýšila mzdy. Často to bylo hlavně kvůli
usnadnění náboru nových pracovníků. Podniky, které zvyšovaly mzdy,
svým zaměstnancům přidaly v průměru 5 %.
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DIGITALIZACE HR
PROCESŮ
Zhruba ve třetině podniků díky pandemii COVID-19 urychlili digitalizaci
HR procesů. Častěji se jednalo o zahraniční podniky.

Názor personalistů:

Pandemie COVID-19 v naší firmě urychlila
digitalizaci řady HR procesů.

Ve kterých podnicích se urychlila digitalizace HR?

14 %
41 %
16 %

Zcela souhlasím

36 %

36 %

22 %

39 %

Spíše souhlasím

Automotive

Strojírenství

Jiná výroba

Obchod, logistika

25 %

36 %

České podniky

Zahraniční firmy

Tak napůl
Spíše nesouhlasím
11 %
18 %

Zcela nesouhlasím

Zdroj: Hofmann Personal (2021)

Zrychlení digitalizace díky pandemii COVID-19
nastalo u cca třetiny firem

V podrobnějších výsledcích na vyžádání
najdete i tyto analýzy:
•
•
•
•

Které digitální procesy mají podniky zavedené a které plánují
zavádět.
Jak obvyklé jsou elektronické výplatní lístky, elektronické
schvalování pracovních cest a dovolených či zaměstnanecký
webový portál.
Jak je to s elektronickými podpisy pracovně právních
dokumentů.
Jak se digitalizace HR procesů liší v různých oborech,
velikostech firem a u českých a zahraničních podniků.
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Narážíte v oblasti digitalizace HR procesů na nějaké
právní problémy nebo komplikace?
18 %

14 %

Ano
Ne
Nevím o tom
69 %

Vybrané komentáře týkající se komplikací
Na portálu nesmí být vystaveny určité informace, takže stejně
musíme některé věci dělat papírově.; Smlouvy musí být podepsány
osobně.; Někteří zaměstnanci s technikou nejsou ztotožnění. Většina
z nich má nižší vzdělání a mají problém i s použitím e-mailu. Spíše se
chceme přizpůsobit našim zaměstnancům, než aby se oni
přizpůsobovali nám.; Je problém dobře zabezpečit data,
aby neunikla.; Elektronické podepisování je složité.; Kontrola stále
vyžaduje papírové podoby nebo fyzické doklady.; Úřady neakceptují
online dokumenty.; Elektronický podpis zákon neumožňuje.

Zdroj: Hofmann Personal (2021)
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Zadavatel projektu
Flexibilní personální politika je v dnešní době nepostradatelná.
Ve společnosti Hofmann Personal najdete ideálního partnera
k řešení všeho kolem personálního managementu. V Německu
i v dalších dceřiných společnostech v České republice, Rakousku,
Švýcarsku, Itálii, Slovensku a USA nabízíme firmám podporu
v personální politice a uchazečům o zaměstnání novou profesní
perspektivu.

Společnost založila Ingrid Hofmann v roce 1985 a dodnes ji jako jediný
vlastník řídí. Je mimo jiné členkou správní rady Spolkového úřadu
práce, angažuje se v Asociaci poskytovatelů personálních služeb či ve
Spolkovém sdružení svazu německých zaměstnavatelů.
Hofmann Personal ČR se může od svého vzniku pyšnit expanzním

kurzem. Mnohá pracoviště poskytují nejlepší péči o zákazníky

HOFMANN WIZARD s.r.o
Prešovská 4, 301 14 Plzeň
kontakt@hofmann-personal.cz
www.hofmann-personal.cz

a pracovníky přímo na místě.

Mezi klienty Hofmann Personal patří například:
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Vybrané reference Hofmann Personal
„S personální agenturou HOFMANN WIZARD spolupracujeme již od roku 2008, spolupráce se postupně rozrůstala ke spokojenosti
obou stran. Prošli jsme společně i několika projekty, obsazování nových závodu v roce 2009 a 2015. Nyní spolupracujeme na
zajišťování pracovníků z Ukrajiny a ani v této oblasti nic nevázne, komunikace je výborná, problémy řešíme ihned, jak se vyskytnou
a vše funguje perfektně.“
Olga Joklová | Galvanoplast Fischer Bohemia, s.r.o.

„S personální agenturu HOFMANN WIZARD spolupracujeme od začátku roku 2017. Využíváme jak služeb zprostředkování
zaměstnanců do kmene tak i agenturního zaměstnávání. V současné době spolupracujeme a agenturou na zajištění personálu
ukrajinskými pracovníky. HOFMANN WIZARD nám zajišťuje krátkodobé pracovníky na 3 měsíce, včetně otestování jejich
dovedností, postará se o veškerou administrativu, dopravu, zajistí ubytování. Jsme spokojení s komunikací, flexibilitou a rychlostí
a zároveň se můžeme spolehnout na bezproblémový chod, férové jednání, na správnost a legálnost v oblasti pracovněprávní
problematiky.“
Mgr. Jana Čedíková | Kermi s.r.o.
„Naše spolupráce spočívá zejména ve vyhledávání vhodných pracovníků na dělnické pozice. Tuto spolupráci si ceníme pro její
spolehlivost v podobě předvýběrového řízení, čímž nám velice usnadňují práci a hladkou komunikaci. Spolupracujeme i při
vyhledávání uchazečů pro nepřímé pozice, kde jsme zaznamenali úspěchy zejména v oblasti údržby. Pokud bychom se rozhodli pro
zaměstnávání cizinců, určitě bychom tuto aktivitu realizovali ve spolupráci se seriózním partnerem jako je společnost HOFMANN
WIZARD.“
Jaroslava Topičová | GRUPO ANTOLIN Bohemia a.s.
„S personální agenturou HOFMANN WIZARD spolupracujeme od založení její pobočky v Ostravě - tedy od ledna 2019. Využíváme
jak služeb zprostředkování zaměstnanců do kmene převážně na pozice specialistů a středního managementu, tak i agenturního
zaměstnání dělníků do výroby. Dočasně přidělení pracovníci agentury Hofmann splňují zadané požadavky a s jejich pracovními
výkony jsme byli vždy spokojeni. Taktéž jednání zástupců pobočky Hofmann hodnotíme kladně. Jejich přístup a jednání je na vysoké
profesionální úrovni a to jak z pohledu lidského, tak i odborného.“

Ing. Petra Říhová | VIADRUS a.s.
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Realizátor projektu
B-inside je výzkumná a poradenská agentura specializující se na B2B
trhy. Naši lidé se na B2B trzích pohybují již více než 15 let. Většina
projekt manažerů pracovala i na straně klientů, víme proto, jak dodat
výsledky zaměřené na řešení potřeb a zlepšení obchodních výsledků.
Proč si nás klienti vybírají?
• Máme nejzkušenější B2B výzkumný tým v ČR.

• Děláme 100 % B2B - máme jiný pohled na problematiku.
• Dosahujeme dvojnásobné response rate oproti standardu.
• Umíme dotázat i ty nejtěžší respondenty.
• Zkoumáme i velmi specifické obory.
• Propojujeme výzkum a business a maximalizujeme tak
využitelnost průzkumů.

Mezi klienty B-inside patří například:

B-inside s.r.o.
Šmeralova 12, Praha 7 | Vavrečkova 5262, Zlín
info@b-inside.cz | www.b-inside.cz

O průzkumu
Telefonický průzkum
Sběr dat v srpnu 2021

Reprezentativní průzkum mezi náhodně vybranými výrobními, velkoobchodními
a logistickými firmami v ČR s více než 100 zaměstnanci
Počet respondentů 239
Response rate 87 % (na dotazník odpovědělo 9 z 10 oslovených)
Průzkum je reprezentativní a zobecnitelný na zkoumaný trh
Výsledky jsou díky vysoké míře response rate velmi spolehlivé

38

