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Očekávané trendy v HR 

 Zvyšování efektivity všech HR procesů
 Digitalizace procesů 
 Vizibilita a měřitelnost HR
 Big Data – využívání nástrojů CRM (řízení vztahů se zákazníky)
 HR jako strategický business partner – předvídání vývoje
 Turbulentní prostředí – robotizace, nové pozice

 Co nemůžeme změřit, nemůžeme řídit. Abychom mohli měřit, 
musíme mít dostupné informace a ty máme v HR.
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 V HR stále vládnou programy na výpočet mezd, základní 
personální administrativu a word, excel a e.mail.

 On-line přístup k datům mají pouze personalisté,

 Jednotlivé procesy máme v různých aplikacích 

 Požadavky přicházejí papírově, vyřizujeme papírově, 

 Digitalizace spočívá v excelových tabulkách a scanech 
dokumentů posílaných e.mailem.

HR a informační systémy - skutečnost
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Data o pozicích a zaměstnancích v jedné databázi, kterou 
online využívají jednotlivé moduly – organizační struktura, 
nábor, pracovněprávní administrativa, plánování směn, 
výpočet mezd, hodnocení, vzdělávání….
Digitalizace dokumentů
Jednoduchý přístup zaměstnance, vedoucího, 
managementu k potřebným datům a dokumentům a to 
odkukoliv 
Samoobslužný přístup k zadávání požadavků, přehled o 
jejich vyřizování, automatické zpracování
Možnost analýzy dat a díky tomu lepší přehled o 
mzdových nákladech, o procesech, jak zaměstnanci 
pracují, jak je rozvíjet, co pomáhá k jejich angažovanosti.

Co bychom ale v digitální době měli od 
HR programů chtít?

© 4



Musíme vědět jaké a kolik pracovních pozic naše společnost 
potřebuje, jaké mají mít kompetence, vzdělání a 
dovednosti. 

Když to víme, máme podle čeho vybírat, hodnotit, rozvíjet, 
odměňovat, povyšovat zaměstnance.

Aby nám fungovaly workflow, musíme vědět jak mají být 
pracovní pozice uspořádány v organizační struktuře – v 
jakém jsou útvaru, kdo ten útvar řídí, kdo hodnotí, kdo 
schvaluje dovolenou, kdo navrhuje odměnu, kdo plánuje 
rozpis směn, kdo může pracovat s informacemi ...

Abychom mohli něco řídit, musíme to 
umět změřit.
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 Pozice - počet je dán Personální vyhláškou, vzdělání -
zákonem č. 95 a 96, kompetence (co mohou dělat) 
vyhláškou č. 55 o činnostech zdravotnických pracovníků, 
plat a příplatky Nařízením vlády a zákoníkem práce.

 Organizační struktura neboli Systemizace - mnoho 
krátkých úvazků, zaměstnanci jsou zařazeni v několika 
útvarech (klinikách), takže mají více nadřízených.
Je nutné evidovat různé atributy, které vyžaduje ÚZIS, 
statistický úřad a pravidelně zasílat mnohostránkové 
přehledy.

 Většinou není nastavena, pozice se vytváří dle toho, kdo 
nastoupí, upravuje se podle skutečného počtu 
zaměstnanců či uzavřených lůžek

Jak jsme na tom ve zdravotnictví
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 Mzdové a personální systémy obecně nejsou nastaveny 
na evidenci potřebného množství atributů, které od nás 
vyžaduje legislativa, zároveň se těžko při výpočtu mezd 
přizpůsobují složitostem odměňování ve zdravotnictví a 
nutností zajistit provoz s omezeným počtem 
zaměstnanců

 Většina personálních procesů se řeší ad hoc a převážně 
papírovou formou

 Schvalování je nastaveno na jméno, ne na pozici,
 Zdravotničtí pracovníci léčí a nechtějí být zatěžování 

personální administrativou 
 Zdravotnictví je velmi konzervativní

Jak jsme na tom ve zdravotnictví
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Jaké to bylo u nás

 Informace o zaměstnancích v personálně mzdovém systému 
s přístupem jen pro personalisty a omezeně pro referenty 
vzdělávání

 Neexistuje funkční modul pracovních míst s možností 
nastavení požadavků na pracovní místo (systemizace je 
vedena v excelu odděleně pro lékaře, ostatní zdravotníky a 
THP pouze jako přehled daného stavu zaměstnanců)

 Informace pro management nutno vytvářet ručně a nejsou 
on line

 Zaměstnanec nemá přehled o údajích, které o něm vedeme
 Žádanky jsou vytvářeny v několika různých aplikacích, a 

proto jsou problémy s přenosy dat
 Většina manažerských žádanek je pouze v papírové formě 

(cca 2 000 měsíčně) bez možnosti okamžité kontroly 
oprávněnosti a přehledu o postupu schvalování

 Odpovědné úseky nemají možnost náhledu na potřebnou 
kvalifikaci zaměstnanců, plnění rozpočtů …



 Personálně-mzdový program
 Program pro plánování směn zdravotnického personálu
 Docházkový systém – evidence příchodů a odchodů
 Elektronické žádanky o dovolenou
 Elektronické zadávání některých odměn
 Elektronická evidence povinného vzdělávání napojená na 

e.learning
 Elektronické formuláře na hodnocení zaměstnanců
 Sdílné prostředí pro evidenci scanovaných dokumentů o 

vzdělání
 Výplatní pásky v e.mailu

Samostatné aplikace s potřebou dohledu IT nad přenosem 
mezi jednotlivými aplikacemi a personálně mzdovou 
databází. Nutnost různých přístupů

Aplikace
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 Všechny aplikace v jednom systému a portál
 Nastavenou organizační strukturu s pracovními místy, její 

zobrazování ze zdrojových dat z personálního systému
 Nastavení všech požadovaných atributů k pracovnímu místu, aby 

je bylo možné porovnávat se skutečností
 Zobrazování personálních a pracovní údajů pro všechny úrovně 

nadřízených (sjednocená pravidla pro pravomoci nadřízených)
 Vytváření a obsluhu elektronických manažerských žádanek 

(obsazení místa, nástup zaměstnance, změny, mimořádné 
odměny, nástupní a výstupní list, preventivní prohlídka)

 Zobrazování základních dat a povinností + přiložených dokumentů 
zaměstnancům(např. výplatní páska, prac.smlouva) 

 Samoobsluha pro žádanky zaměstnanců
 Online přístup managementu a odpovědných pracovníků ke 

statistikám a souhrnným reportům (čerpání mzdových prostředků, 
naplnění systemizace, potřeby rozvoje ...)

Co jsme chtěli
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Musím
analyzovat současný stav a rozmyslet si, co vlastně chci, 
co mám, na koho a jak velký bude mít změna dopad,

potvrdit si, že změnu podporují i ostatní

udělat si detailní popis procesů, požadavky na ostatní IT 
procesy, HW i SW, zajistit odpovědné osoby za data a 
procesy, 

zajistit kdo bude v projektovém týmu,

zajistit, abychom na to měli - rozpočet 

Když chci změnu

© 11



 Ceny jsou bez DPH.

 Podpora ve všech případech zahrnuje údržbu (legislativní udpdate), garantovaný 

servis dle kategorie závady a hot-line v pracovní den 8-16.

Odhadované náklady

Upgrade Portál Nový systém

Implementace 650 000 Kč 350 000 Kč 5 - 7 000 000 Kč 

Licence ve stávajících licencích 0

Roční podpora

v rámci stávající podpory 

(155 000 Kč tj.40 hodin 

měsíčně) 4*300 000 Kč 4*300 000 Kč 

Celkem projekt (4 roky) 650 000 Kč 1 550 000 Kč 6,2 až 8,2 mil.Kč 



Možné úspory

měsíčně ročně 

Výplatní pásky 14 000 Kč 168 000 Kč 

Požadavky na nástup, 
změnu, ukončení (cca 
1000 ks stránek), tonery, 
tiskárny, čas 5 000 Kč 60 000 Kč 

Chybovost, ztráta 
dokumentů



 V zadání správně popsat požadovanou funkcionalitu v 
celém rozsahu, 

 Mít představu o ceně, ale nemít jí jako jediné 
rozhodovací kritérium 

 Požadovat reference, 
 Vidět program nejen v prezentaci dodavatele, 
 Nastavit časový rozsah - neuspěchat. 
 Požadovat informace, kdo bude spravovat a servisovat 

informační systém, jak bude zajištěna kompatabilita s 
ostatními systémy, 

 Nastavit sankce, pokud dojde ke zpoždění 
implementace, následně při správě systému

Jak připravit VŘ



 Zapojit všechny zúčastněné osoby – projektového 
manažera, personalisty, IT, vybrané vedoucí pracovníky

 Dostatečně všechny informovat
 Mít jednoznačné rozdělení odpovědností – kdo, co, kdy 

zadává a následně v systému spravuje
 Připravit zkušební provoz na malém pracovišti
 Dostatečné proškolení, nelze spoléhat na písemné 

návody
 Tlak na dodavatele, aby dodal to, co potřebujete
 Ocenění i malých úspěchů při zavádění
 Nesnažit se zavést vše najednou

Při implementaci



Záleží jen na vás

Finální stav
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