
HYBRIDNÍ PRÁCE
Výzva pro HR dnešní doby

„Práce už není místo kam lidé chodí, ale aktivita, kterou je třeba udělat“. 



82%

Zaměstnanců požadovalo práci 
na dálku ještě před pandemií 

Covid-19.

Digitalizace

Rychlejší přechod do online světa.

Úspora nákladů

Efektivní využívání kancelářských 
prostor. 

SMART OFFI CE KONCEPT 

Nový způsob řízení

Větší důvěra, větší individuální 
zodpovědnost. 



Dobrovolnost

Zaměstnanci mají na výběr, nikoho do práce na dálku nenutíme, 
pokud zaměstnanci chtějí, mohou přijít do práce každý den.

Sdílení m íst

Každý tým má pro sebe přidělených 60 % míst pro práci.

Decentralizace

Každý manažer si s týmem nastavuje svá vlastní pravidla fungování. 

M ěření

Pravidelné měření spokojenosti zaměstnanců, měření plnění cílů (OKR/KPI), 
snížení nákladů, všechny cíle musí být splněny.

PRINCIPY



SYSTÉM ROTACÍ



PODPŮRNÉ AKTI VI TY 

Social touch
Výměna informací, virtuální káva,
týmové soutěže, pravidelné stand-upy.

KB poradenský program
Psychologická podpora zaměstnancům 
i manažerům s nastavením work-life balance. 

Vzdělávání
Pro manažery i zaměstnance připraveny desítky 
školení včetně infografiky a návodů.

Broadcasty
Velký zájem ze strany zaměstnanců. 

Aplikace
Podpora při využívání online nástrojů. 



KLÍČOVÁ ROLE 

MANAŽERA

Jak správně nastavit a vyhodnotit cíle

Jak podpořit team spirit

Jak dávat pravidelný feedback

Jak být více empatický k potřebám svých lidí

Jak neztratit loajalitu svých lidí

Jak zapojit a propojit všechny členy týmu

Smart Office není pro každého atd. 



CELKEM

Centrála

Distribuce

Agile

Ideální počet dní práce z dom ova

8 dní 11 dní v 1. vlně

9 dní 12 dní v 1. vlně

4 dny 7 dní v 1. vlně

10 dní 14 dní v 1. vlně

*Celkem z 20 pracovních dnů v měsíci

VÝSLEDKY PRŮZKUMU

„Připravenost dál pracovat dálkově v rámci 
konceptu Smart Office potvrdila 85 % zaměstnanců.“

77 % zaměstnanců hodnotí svou produktivitu při práci z domova jako 
stejnou nebo vyšší, než v kanceláři.  



ZMĚNA KONCEPTU KANCELÁŘÍ 

„Kanceláře se mění na místa setkávání.“



„SO koncept je dlouhá cesta k 
novému fungování digitální 

banky budoucnosti.“  

SMART OFFICE 

KONCEPT JE CESTA


