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Digitalizace 
v HR procesech

Gabriela Hrbáčková



Hofmann MonitorHofmann Personal Monitor
HR digitalizace

Názor personalistů:

Pandemie COVID-19 v naší firmě urychlila 

digitalizaci řady HR procesů.

Zrychlení digitalize díky pandemii COVID-19 

nastalo u cca třetiny firem

Názor personalistů:

Pandemie COVID-19 v naší firmě urychlila 

digitalizaci řady HR procesů.

14 %

16 %

11 %

18 %

41 %

Zcela souhlasím

Spíše souhlasím

Tak napůl

Spíše nesouhlasím

Zcela nesouhlasím

Souhlasím Tak napůl Nesouhlasím

100 – 249 zaměstnanců 30 % 12 % 58 %

250 – 499 zaměstnanců 30 % 10 % 60 %

500 + zaměstnanců 32 % 5 % 63 %

Automotive 36 % 21 % 43 %

Strojírenství 36 % 9 % 55 %

Jiná výroba 22 % 13 % 65 %

Logistika, velkoobchod 39 % 1 % 60 %

Český vlastník 25 % 10 % 65 %

Zahraniční vlastník 36 % 12 % 52 %

Celkem 30 % 10 % 60 %

Zdroj: Hofmann Personal (2021)

Zdroj: Hofmann Personal (2021)
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Hofmann Personal Monitor
HR digitalizace

Řešíte nebo plánujete řešit tyto digitální 

HR procesy ve Vaší firmě?

73 % firem již zaměstnancům posílá výplatní lístky elektronicky. Pouze 27 % podniků však pro ně má webový portál, kde si 

zaměstnanci mohou zkontrolovat zůstatky dovolené nebo zpětnou vazbu od vedoucího. Elektronické podpisy smluv a dokumentů 

nemá a ani neplánuje v budoucnu řešit 90 % firem.

Elektronické výplatní lístky jsou již téměř 

standardem, elektronické podpisy nikoliv

Zdroj: Hofmann Personal (2021)

73 %

37 %

27 %

4 %

4 %

13 %

7 %

6 %

22 %

50 %

66 %

90 %

Elektronické výplatní lístky

Elektronické podávání žádostí
o dovolené či pracovní cesty

Zaměstnanecký webový portál

Elektronické podepisování
pracovních smluv / dokumentů

Již máme nebo zavádíme Plánujeme zavést Nemáme a neplánujeme

% firem, které má zavedený daný proces 

nebo to plánuje

El. výplatní 

lístky

Elektron. 

žádosti 

Webový 

portál

Elektron. 

podepisování

100 – 249 

zam.
73 % 43 % 23 % 7 %

250 – 499 

zam.
86 % 54 % 40 % 10 %

500 + zam. 83 % 68 % 66 % 24 %

Automotive 86 % 64 % 44 % 3 %

Strojírenství 81 % 47 % 35 % 6 %

Jiná výroba 82 % 45 % 35 % 14 %

Logistika, 

velkoobchod
61 % 54 % 25 % 11 %

Český vlastník 74 % 46 % 25 % 8 %

Zahr. vlastník 84 % 55 % 47 % 14 %

Celkem 77 % 50 % 34 % 10 %

Zdroj: Hofmann Personal (2021)



Hofmann Personal 
Monitor

Hofmann Personal Monitor je jedinečný výzkumný projekt, který 
dlouhodobě a systematicky sleduje vývoj v oblasti náboru a 
personálního zajištění v České republice a poskytuje personalistům ve 
společnostech zajímavé informace - benchmarky, postupy, které 
fungují pro personalisty, perspektivy trhu a vyhlídky. Aktuální vlna 
průzkumu proběhla v srpnu 2021 na vzorku 239 respondentů z řad 
personalistů z výrobních, logistických a velkoobchodních společností. 
Jednalo se o organizace s více než 100 zaměstnanci.

Hofmann Monitor č. 5 se zabývá i tématy jako jsou aktuální situace ve 
firmách a výhledy do budoucna, cizinci, vývoj mezd a další témata.

Rádi se s Vámi podělíme 
o kompletní výsledky studie.
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Narážíte v oblasti digitalizace HR procesů na nějaké 

právní problémy nebo komplikace?

14 %

69 %

18 %

Ano Ne Nevím o tom

Zdroj: Hofmann Personal (2021)

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.



Před rokem 
1990
Papíry, faxy a první HRM

systémy

1990 -
WWW a první ERP a 

ATS systémy

2000 -
Intranet a boom interní 

komunikace

2010 -
HR portály, live chat 

a první kroky k 

chatbotům

2020 -
Chatboti, virtuální asistenti, 

gamifikace a HXM
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Zdroj: https://blog.ubisend.com/discover-chatbots/history-of-
technology-in-human-resources#2020s-chatbots-scale-the-hr-function

*1994 Společnost Monster založila 
vůbec první online portál pro 
hledání zaměstnání.
*1996 vznikl portál JOBS.CZ
*1997 Hotmail.com byl nahrazen 
OUTLOOKem

*2003 Založen Linkedin, který se stává první 
profesionální sociální sítí
*2003 spuštěn Skype
*roce 2000 mělo zavedený intranet 15% dotázaných 
organizací, v roce 2005 už to bylo 50%.

*2018 TEAMS nahradil Skype 
for Business 
*2019 LMC představilo 
chatbota Arnolda pro tvorbu 
HR průzkumů

Historie HR DIGITALIZACE



Nábor a získávání pracovníků,   referral programy
• Náborová ATS 

• Požadavky na pozice, komunikace s kandidáty a 
jejich výběr, napojení pracovních portálů přímo do 
náborového systému, správa kandidátů a 
komunikace na sociálních sítích je napojená na 
ATS/CRM systém, např. Datacruit, Teamio, Recruitis.

• Náborové nástroje na bázi her

• Na mobilním telefonu a zábavnou formou změří ty 
silné stránky, které si určí zaměstnavatel. Algoritmy 
zpracovávají mikro-behaviorální datový tok, měří 
cca asi 2500 mikro-chování identifikují silné stránky, 
např. KNACKAPP, HR Avatar atd.

• Referral programy (doporučení od zaměstnanců) 
mohou být dnes napojené přímo do vašeho ATS 
systému

• V ATS se zveřejní nabídka, interní zaměstnanci pak 
získají unikátní odkaz, který sdílejí, do ATS pak padají 
všichni doporučení kandidáti a lze tam spravovat 
odměny i hlídat GDPR, např. FirstBird, Jobote a další. 

https://www.datacruit.com/blog/referral-programy-v-naboru; https://web.jobote.com/cs/; 
https://archive.factordaily.com/gamification-job-interviews-games-india/ (8)

https://www.datacruit.com/blog/referral-programy-v-naboru


Automatizace, 
robotizace a AI v náboru

Zdenek Bajer
CEO & Co-Founder at Datacruit



SOURCING KANDIDÁTŮ



Automatické zprávy a pozvánky na LinkedIn

▪ LinkedHelper



LinkedIn plugin

Informace z náborové 
aplikace (ATS) přímo ve 
výsledku vyhledávání na 
LinkedIn

Úspora až 75% času 
spojeného se sourcingem
kandidátů



Matching kandidátů

= automatizovaný 
předvýběr kandidátů

Výsledek vyhledávání 
seřazený podle relevance 

kandidátů ke konkrétní pozici



INZERCE A REFERRAL



Automatizovaná inzerce a import reakcí

Pracovní 
portály

Kariérní 
stránky

Sociální 
sítě

MKT 
kampaně



Náborový chatbot na webu

Funguje 24x7



Watchdog pro automatizované 
nabídky práce na mail



Digitální Employee referral

▪ Zdroj kvalitních kandidátů
▪ Snížení míry fluktuace a zlepšení retence 

zaměstnanců
▪ Zkrácení doby procesu náboru
▪ Posílení employer brandingu
▪ Prvky gamifikace

Muže přinést i více jak 30 % vašich zaměstnanců



DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S 
KANDIDÁTY A MANAŽERY



Sdílení kandidátů s liniovým manažerem

▪ Aktivní zapojení manažerů do procesu 
náboru plně digitální cestou

▪ Nechte manažery ohodnotit kandidáty 
přímo v jejich mobilním telefonu

▪ Uchovávejte veškerou komunikaci na 
jednom místě



Hromadné (personifikované) emaily přímo z 
náborové aplikace

Nabídky práce

Zamítačky

Pozvánky



Automatizace na základě statusu kandidáta 

Připomenutí pohovoru

Žádost o vyplnění 
zpětné vazby

Žádost o prodloužení souhlasu



MOŽNÁ BUDOUCNOST???



Pracovní pohovor s robotem

▪ Tengai
Unbiased



Zdeněk Bajer
CEO & Co-Founder

Zdenek.Bajer@datacruit.com
+ 420 602 576 063

http://www.datacruit.com/
https://www.facebook.com/datacruit
https://www.linkedin.com/company/datacruit-com/
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Pracovně právní dokumenty:     Elektronický podpis, 
elektronické doručeníElektronický dokument je právním jednáním v písemné podobě, k podpisu 

dokumentu lze použít elektronický podpis, pracovněprávní předpisy elektronické 
dokumenty nezakazují.

Ne všechny dokumenty ovšem můžeme zaměstnanci také elektronicky doručit. Pro 
dokumenty uvedené v §334 ZP, tedy vznik, změna, skončení pracovního 
poměru/DPČ/DPP, mzdový/platový výměr, odvolání vedoucího a záznam o porušení 
režimu neschopnosti lze doručit elektronicky pouze v případě, že:
• máme zajištěn předchozí souhlas zaměstnance s el. doručováním a poskytnutím 

emailové adresy pro doručení,
• musíme takový dokument opatřit uznávaným elektronickým podpisem (tj. 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu)
• zaměstnanec musí potvrdit dokument do 3 dnů opět uznávaným el. podpisem. 

Nepotvrdí-li do 3 dnů, je doručení neúčinné (+ zaměstnanci obvykle uznávané 
podpisy nemají).

Dobrá zpráva je, že všechny ostatní dokumenty elektronicky podepisovat a 
doručovat lze. 

Nemožnost elektronického doručení u významných smluv (tj. pracovní smlouvy, 
DPČ, DPP, dodatky, rozvázání, atd. viz 334 ZP) lze vyřešit podepisováním těchto 

písemností za současné přítomnosti obou stran - stačí, aby u podpisu byla jakákoliv 
osoba zaměstnavatele, např, personalista. 

Zaměstnanec se tak dostaví osobně (proběhne tak identifikace zaměstnance), kde  
podepíše elektronicky podepsanou smlouvu od zaměstnavatele. Poté mu musí být 
vydat 1 originál smlouvy. (Na vydání se nevztahují pravidla pro doručení, lze tedy 
vydat emailem, nebo na nosiči dat). Vydáním originálu, ale není předání vytištěné 
elektronické smlouvy.

Elektronické podepisování a doručování bez omezení: 

● Potvrzení o zdanitelných příjmech

● Potvrzení zaměstnavatele pro posouzení nároku na podporu v 

nezaměstnanosti

● Souhlas se zpracováním osobních údajů (uchazeč)

● Popis práce, pracovní pozice

● Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob - “růžovka”

● Prezenční listiny na školeních

● Oznámení o ukončení doby určité

● Dohoda o mlčenlivosti

● Dohoda o hmotné odpovědnosti

● Dohoda o užívání služebního vozu

● Žádost o rodičovskou dovolenou

● a další ...

Elektronický podpis na jednom zařízení:

● Pracovní smlouva

● Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti

● Mzdový výměr

Elektronicky nelze u jednostranných jednání:
● Výpovědi

● Okamžitá zrušení

● Zrušení ve zkušební době
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Typy elektronických podpisů

• Kvalifikovaný podpis
• Nejsilnější forma podpisu
• Založen na kvalifikovaném certifikátu, vytvořen pomocí 

kvalifikovaného prostředku (čipová karta, token, 
certifikované úložiště), vydává pouze certifikovaný 
vydavatel (ČP, 1.certifikační), lze použít odkudkoliv z EU

• Zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném 
certifikátu
• Není požadavek na vytvoření pomocí kvalifikovaného 

prostředku, je stejně jako kvalifikovaný podpis založen na 
kryptografii (podpisový certifikát)

• Elektronické pečetě, elektronická časová razítka

Pro komunikaci s úřady + §334 ZP Ostatní typy 

• Zaručený podpis – komerční
• Založený na komerčním certifikátu, oproti 

zaručenému podpisu založenému na kvalifikovaném 
certifikátu je menší jistota ohledně totožnosti 
podepisujícího, nutnost řádně nastavených pravidel 
při vydávání.

• Jiný „prostý“ elektronický podpis
• Prostým podpisem může být například PINu či hesla 

u bankovních transakcí, naskenovaný vlastnoruční 
podpis, apod. 

Pravidla pro elektronické podpisy jsou v Evropské unii jednotná a rozlišujeme tři základní typy elektronických podpisů: prostý , zaručený a kvalifikovaný. České 
právo nadto přichází s kategorií tzv. uznávaného elektronického podpisu, do které řadí kvalifikovaný elektronický podpis a kombinací zaručeného a 
kvalifikovaného elektronického podpisu, tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis.

Nutno mít předchozí souhlas zaměstnance s el. doručováním a poskytnutím 
emailové adresy pro doručení + zaměstnanec musí potvrdit dokument do 3 dnů opět 

uznávaným el. podpisem!
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Vyjádření Státního 
úřadu inspekce práce

"K použití elektronických podpisů v pracovněprávních 
vztazích je však třeba uvést požadavek zákoníku práce 
na elektronické podpisy v případě doručování 
prostřednictvím sítě nebo služby elektronických 
komunikací. Je-li tedy písemnost doručována 
prostřednictvím výše zmíněných prostředků, pak je 
zákonem práce dán požadavek na uznávaný elektronický 
podpis, tedy zaručený elektronický podpis založený na 
kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis. Tato 
možnost je však až v případě souhlasu druhé strany, 
která výslovně souhlasí s doručováním prostřednictvím 
sítě nebo služby elektronických komunikací."

Ing. Karolína Menšíková
Metodička inspektorka pracovněprávních vztahů



Podepsáno

Just sign it online



Našim klientům poskytujeme služby

v oblasti digitalizace a elektronického 
uzavírání dokumentů prostřednictvím 
aplikace Signi.com.



– Webová aplikace pro vytváření, uzavírání 

a archivaci dokumentů v digitální podobě.

– Plně v souladu s českou právní úpravou 

a nařízením eIDAS.

– Funguje na jakémkoliv počítači, tabletu 

a chytrém telefonu, který je připojen 

k internetu.

– Dokumenty odesíláte elektronicky, bez 

nutnosti tisku, skenování, posílání kurýrem 

nebo poštou.

– Navržena pro firmy, s cílem maximálně 

zjednodušit práci s dokumenty.



Signi v HR



S kým spolupracujeme



Proč by vás měla digitalizace zajímat

- Dramatické snížení pracnosti administrativních činností HRM

- Více prostoru pro kreativní přístup k HRM, nižší náklady spojené 

s oběhem a archivací dokumentů

- Akceptovatelné kontrolními úřady (Úřad práce, Inspektorát 

práce)

- Snadné nasazení - během pár dní, jednoduchá integrace s HR 

systémy

- Synergické efekty při následném  rozšíření el. podpisů do 

obchodu, dodávky, IT a interních agend



Nejčastější use case

- Hromadné rozesílky dokumentů Prohlášení poplatníka a ELPD 

přímo ze Signi, z HR software nebo excelu

- Onboarding nových zaměstnanců a spolupracovníků

- Podpis směrnic, absolvovaných školení (BOZP)

- Dodatky ke smlouvám, změnové listy

- GDPR, mlčenlivost, interní směrnice

- Předávací protokoly, hmotná zodpovědnost



Podpis dokumentů v HR

Problémem nikdy není elektronická forma a podpis, pouze způsob 

doručení.



Co potřebujete k digitalizaci

Podepsat dokumenty mohou všechny strany nezávisle na 

sobě – klidně na druhém konci světa a přesto ve stejný čas.

Co potřebujete vy Co potřebuje protistrana

– Jakékoliv chytré zařízení 

(mobil, tablet, laptop)

– Funkční e-mailovou adresu

– Telefon

– Jakékoliv chytré zařízení 

(mobil, tablet, laptop)

– Funkční e-mailovou adresu 

nebo úložiště dokumentů

– Telefon

– Vytvořený účet v SIGNI



„Naším posláním je přinést 

podpis, který je jednoduchý jako 
podání ruky, ale právně závazný“

…a zbavit svět papírových dokumentů.



Ondřej Synovec

CEO

+420 603 561 802

ondrej.synovec@signi.com

www.signi.com

mailto:ondrej.synovec@signi.com
http://www.signi.com/


Onboarding, vzdělávání a péče o zaměstnance 
• Je možné využít nástroje pro digitální onboarding v prostředí mobilní aplikace, virtuální onboarding nebo gamifikaci (Clearbo).

• Interaktivní online učení, gamifikace a sociálního učení = simulační hry například na rozvoj leadershipu a vedení týmu, zákaznické 
služby, vyjednávání, řešení konfliktů atd., např. Gamelearn, Gamoteca, G-Cube, atd.

• Pro vzdělávání a péči se doporučují aplikace pro tzv. wellbeing nebo zdraví (i duševní) zaměstnanců = poskytují všem 
zaměstnancům vzdělání a podporu, kterou potřebují k převzetí odpovědnosti za své zdraví. Mohou měřit náladu v týmu, např. 87%
app, EMU.

• Průzkumy spokojenosti online nebo prostřednictvím chatbotů, např. Microsoft nebo Google Forms, Arnold, atd.

• Aplikace pro výplatu záloh na mzdy = Zaměstnanci si mohou vybrat část odpracované výplaty v reálném čase, např. Advanto, atd.

https://medium.com/sap-design/my-remote-onboarding-experience-31bcd8a7d5c0; https://www.ysoft-clerbo.com/cs/pro-hr-manazery https://www.startupjobs.cz/newsroom/rozhovor-michal-bako-emu; 
https://www.changeboard.com/article-details/17117/87-percent-the-mental-health-app-that-supports-employee-wellbeing-strategies/ ; https://corporates.game-learn.com/en/; https://www.arnold-robot.com/cs/

(40)

CLEARBO

87% app Advanto

Gamelearn

https://medium.com/sap-design/my-remote-onboarding-experience-31bcd8a7d5c0
https://www.startupjobs.cz/newsroom/rozhovor-michal-bako-emu


Výplata
kdykoliv
Zrychlí nábor a sníží
fluktuaci zaměstnanců



Firmy mají nedostatek pracovníků a hledají motivátory

65 %  
velkých podniků nemá 

dostatek pracovníků

5 %
rostou každý rok mzdy a tedy 

i náklady velkých podniků

20 %
je běžná roční fluktuace 

zaměstnanců

Trh práce se obnovil rychleji než kdokoliv předpokládal, zaměstnavatelé se 

potýkají s nedostatkem zaměstnanců a předhánějí se v benefitech

Zdroj: Český statistický úřad, ManpowerGroup



...ale lidé nepotřebují
složité benefity

Source: LMC, internal data

~3M 

lidí v ČR
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Již čelí finančním potížím, často kvůli
drahým úvěrům z minulosti

Zvládají běžné výdaje, ale nepřipraveni
na ty nenadálé

Mladí lidé na začátku pracovního
života, ještě nevytvořili úspory

0,7M 

1,5M

0,8M

Zaměstnanci si více než kdy předtím vážím

finanční jistoty, protože 67% by neuhradilo

12 000 Kč jako nenadálý výdaj



Advanto zpřístupňuje odpracované ale nevyplacené 

peníze zaměstnancům formou zálohy na mzdu dle 

odpracovaných hodin. Zaměstnanci tak mají své 

peníze kdykoliv je potřebují a nemusí se zadlužovat. 

Výplatu kdykoliv již zavedly:

Výplata kdykoliv



Služba pro zaměstnance, 

kterou skutečně využívají. Zodpovědně.

Zdroj: Interní data Advanto, Bloomberg

2,87 
výběrů na 

uživatele za 

měsíc

2 000 Kč
na jednu

transakci

92 %
využije na nečekané výdaje, 

složenky, potraviny

Druhý nejoblíbenější benefit (služba)

Využití služby mezi zaměstnanci

Penzijní 

spoření

<24%

35-55%

60-70%

Advanto

Ostatní benefity

(wellness…)

<



Máte vše pod dohledem a kontrolou 

v jednoduchém rozhraní

Vše funguje automaticky, máte přehled 24/7

Kdykoliv zablokujete nebo pozastavíte službu pro zaměstnance

Bezpečný přístup jen konkrétním vedoucím pracovníkům

Můžete detekovat finanční potíže zaměstnanců v předstihu

49 % Registrovaných 
zaměstnanců

23 % Aktivních uživatelů 
tento měsíc

0 %
Aktivních uživatelů 
skončilo tento 
měsíc



Nejoblíbenější služba

kurýrů v DoDo

Nejrychlejší nasazení 

technologie v historii 

Simona Mohacsi 
CFO, 

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem

Viera Slota Gecková
CFO, 

DoDo Czech

28 %
O tolik více hodin odpracovali aktivní 

uživatelé Advanta oproti ostatním kurýrům

62 %
Kurýrů vnímá DoDo pozitivněji od té 

doby, co mají Advanto k dispozici

79 % Nižší fluktuace aktivních uživatelů Advanto 

v porovnání s neaktivními uživateli

…za svou 7 letou praxi ve společnosti 

jsem se nesetkala s tak rychle 

nasazeným IT projektem, jako 

v případě Advanta
„

„



Rychlá, jednoduchá

a bezpečná integrace
Umíme se propojit s každým mzdovým 

a docházkovým systémem

Data se automaticky vyměňují jen o registrovaných uživatelích

Do 2 týdnů od podpisu smlouvy můžeme být live

Nepotřebujeme přístup do celého systému, stačí nám několik 

údajů k zaregistrovaným zaměstnancům
s



Role zaměstnavatele – jednou měsíčně importujete tabulku

Jana

Celý kalendářní měsíc Advanto vyplácí zálohy 

dle požadavků zaměstnanců

Zálohy na bankovním účtu do 24h 

Cashflow Advanta nebo zaměstnavatele

Mzdový 

Software

Na konci měsíce zašle Advanto seznam vyplacených 

záloh jako podklad pro zpracování mezd

Žádná změna do výplatního cyklu

Formát tabulky lze přizpůsobit dle požadavků mzdového SW

importKč



Plošný benefit

Rychlejší nábor

Snížení fluktuace

Produktivnější zaměstnanci

Výplata kdykoliv znamená:

Podpora employer brandingu

Navýšení reálné mzdy



Advanto Group, s.r.o.

Italská 67, Praha 2

www.advanto.cz

Tento dokument není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. 

Martin Fortelný
CEO

martin.fortelny@advanto.cz

+420 734 489 895



Strategie, plánování, performance management, off-boarding
• HRM se mění na HXM = Human Experience Management - přestává definovat své lidi jako zdroje (resources). Místo 

toho pečuje o zaměstnance stejně jako o zákazníky. 
• HR strategie a plánování, Performance management,  HR analýzy, reporty  = HRIS systémy, systémy pro sdílení informací 

a spolupráci, např. Microsoft 365, SAP Success Factors, Fledge, atd. 
• Sdílení strategie společnosti, jakou úlohu hrají zaměstnanci při realizaci firemní strategie, každý zaměstnanec chápe, co má 

dělat pro dosažení cílů. Zpracovávání zpětné vazby o chápání strategie, sledování „metrik“ o zkušenosti zaměstnanců,  
• Umožňuje nastavení cílů výkonnosti (KPI), komunikace, flexibilní odměňování, apod.

• Off-boarding – proces odchodu veden digitálně a bez chyb, může obsahovat i různé soft přístupy jako např. 
outplacement, např. YSOFT CLEARBO,  Fledge, apod. 

https://blogs.sap.com/2021/07/27/how-to-manage-headcount-planning-with-sap-analytics-cloud-and-sap-successfactors/
https://www.fledgehr.com/talent-management/ (52)

https://blogs.sap.com/2021/07/27/how-to-manage-headcount-planning-with-sap-analytics-cloud-and-sap-successfactors/
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PHYGITAL



Steam Electricity

Computers

Data

2015+

1970…

1870…
1780…

Every time period is driven by something..



Data 

Datacruit



Datacruit



Náklady na nábor



Náklady na nábor



Náklady na nábor



HR Dashboard

Bold BI



Employee experience

Microsoft Viva



HR INTELLIGENCE REPORT 2021



HR INTELLIGENCE REPORT 2021



Gender diversity report







Milan Novák

milan.novak@goodcall.eu

+420 607 504 625



Gabriela Hrbáčková
Managing Director

Děkujeme za pozornost!

Phone:
+420 702 219 318

Email:

Gabriela.Hrbackova@hofmann-personal.cz

Kotakty
HOFMANN WIZARD S.R.O.
Husova 7
602 00 Brno

www.hofmann-personal.cz
Facebook.com/HofmannCzech/
LinkedIn.com/company/hofmann-personal/
Instagram.com/hofmannpersonal

(69)



(70)

Nalogujte se prosím 
svými mobilními 

telefony
na stránku 

www.menti.com



Děkujeme za Vaši pozornost.

afi.cz



afi.cz

Reference



afi.cz

Členové AFI



Partneři AFI

afi.cz

Patron AFI Hlavní partner AFI Podporující partner AFI



SPOJTE SE S NÁMI!

Kamil Blažek
Předseda

kamil.blazek@afi.cz
(+420) 602 208 568

Šárka Knoblochová
Team Leader

sarka.knoblochova@afi.cz
(+420) 602 686 597

Štěpánská 11

120 00 Praha 2

https://www.linkedin.com/company/association-for-foreign-investment/?viewAsMember=true
https://twitter.com/AFI_czech
https://www.czechbusinessguide.com/
http://www.afi.cz/

