
BURZA PRÁCE / JOB EXCHANGE
HREA EXCELLENCE AWARD 2020

9/2020Petra Rudová, Ivana Pavlíčková



1

PO PIS PRO J EKTU 

Výchozí situace, kterou projekt řeší:

- vládní nařízení zamezující šíření COVID-19

- uzavření turistických tras, návštěvnických center, dárkových prodejen, omezení poptávky v 

segmentu HORECA

- Nedostatek zaměstnanců ve výrobě vs. zaměstnanci na překážkách 

C íl:
- nalézt rychlé, flexibilní řešení pro řízení kapacit zaměstnanců napříč celou firmou



2

Podstata projektu:
- Propojení manažerů týmů, které měly práce moc a práce málo, využití volných kapacit 

zaměstnanců v jiných týmech

Realita při nastavení projektu:
- Velký tlak ze strany manažerů na rychlé řešení

- Omezené standardní fungování vlivem COVID-19 (komunikace, cestování, omezení na 

pracovišti…)

- Zvážení všech pracovně právních důsledků

- Nutnost získání souhlasu a podpory nejvyššího vedení firmy

C ílová skupina:
- Potřeba obsadit 43 pozic, převážně ve skladu a ve výrobě, 

- 33 zaměstnanců - dodatek k pracovní smlouvě (výrazná změna pracovní náplně, směnný 

provoz ve skladě atd.)

- Více než 60 lidí z kanálu ON Trade (prodej v hospodách a restauracích) pomáhalo kanálu 

OFF Trade (prodej v obchodech a řetězcích) 

- Další zaměstnanci výpomoc s úklidem, distribucí ochranných pomůcek a dezinfekce

- Celkem se zapojilo více než 90 zaměstnanců
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Řešení a časový harmonogram projektu

Realizace:  
- Zaměstnanci, kteří se zapojili: absolvování BOZP školení, přidělení OP, přidělení práce, 

zaškolení

- Manažeři: vysvětlení, jak burza práce funguje, informace od HR, zapojení přidělených 

zaměstnanců 

- Informace pro ostatní zaměstnance: interní komunikace - intranet, Yammer a 

Instagram, magazín Tuplák

- HR: propojení nabídky a poptávky, komunikace, dodatky k pracovním smlouvám, úprava 

docházky a dat pro výpočet mezd
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HO DNO C ENÍ PRO J EKTU

Přidaná hodnota pro organizaci:
- Rychlejší zaplnění dočasně volných pozic bez nutnosti 

externího náboru

- Motivace zaměstnanců v krizové situaci –

spolupracujeme, pomáháme si, se všemi počítáme, 

všichni jsou důležití

- Podpoření Employer Brandu – nepropouštíme, jsme 

stabilní společnost, budujeme soudržnost

- Podpoření Employee value proposition – podpora 

vzájemné výpomoci, snižování stresu - “Spolu to 

zvládneme”.

- Úspora 622.000,- Kč (jen u zaměstnanců, kteří měli 

dodatek)
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Přidaná hodnota pro zaměstnance, kteří se zapojili:
- Jistota práce

- Nové zkušenosti a dovednosti (nové pracovní činnosti, prostředí)

- Poznání nových kolegů

- Podpora motivace k vlastní práci – uvědomění si hodnoty vlastní práce

- Zachování výše mzdy, plus příplatky za směny atd.

Přidaná hodnota pro společnost:
- Zachování regionální zaměstnanosti

- Zajištění hladké výroby piva – Pilsner Urquell je symbolem české tradice
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KOMINIKAC E PRO J EKTU

Intranet – zprávy, fotky, video

Magazín Tuplák

Instagram, Yammer

Sharepoint – nabídka a poptávka

Porady manažerů

Sdělení generálního ředitele
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OTÁZKY?



B AC K-UP SLIDES
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Silné stránky:

Zaměstnavatel: Udržení zaměstnanosti, 
podpora vazby zaměstnanec – zaměstnavatel, 
rychlé nalezení potřebných zdrojů uvnitř firmy, 
posílení důvěry, náhled na procesy out of the

box, know how zůstává ve firmě

Zaměstnanec: Zvýšení povědomí 
zaměstnanců, poznání nových procesů, kolegů, 

vyšší výdělek díky příplatkům… 

Slabé stránky: 

Zaměstnavatel: Rezistence vůči změně,

rezistence měnit stávající procesy, obavy z 
chyb

Zaměstnanec: Prvotní nadšení postupně 
vyprchalo, přecenění sil (směnný provoz)

Příležitosti:

Nový design organizační struktury, směřování 
více do maticového a projektového řízení,

příležitosti pro manažery, příležitost pro kariérní 
rozvoj, 

vzájemné fungování expertů/specialistů v HR 
(nastavení komunikace)

Hrozby:

Naplnění všech legislativních požadavků 
(BOZP), 

výpočet mezd, zajištění vstupů (docházka, 
příplatky) , tok informací (přehlcení, 
nedostatek), flexibilita HR systémů,

řízení očekávání (adaptace, krátký čas)



10

C ílová skupina projektu:


