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odpovědi na otázku:  
„Změnili jste za posledních 6 měsíců práci? Pokud ano, co bylo důvodem? 
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jak jsou na tom Češi 
s mobilitou 

62%  

chci pracovat  
v pěší nebo 

cyklo-
vzdálenosti od 

domova 

47%  

rád/a pracuji 
s lidmi jiných 

kultur 

52%  

raději bych 
změnil/a kariéru 

než se 
přestěhoval/a 
do zahraničí 
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30%  
byl/a bych 

ochotný/á se 
přestěhovat kvůli 

udržení 
 zaměstnání 

43%  
byl/a bych 
ochotný/á 

emigrovat kvůli 
výrazně lepšímu 

platu 
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nábor = 
přilákání těch 
správných lidí 

talent. 
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co potenciální zaměstnanci chtějí 
když si vybírají zaměstnavatele. 

6 
evropa 
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59% 

49% 

51% 

32% 

32% 

37% 

27% 

46% 

18% 

36% 

15% 

26% 

17% 

13% 

17% 

16% 

co potenciální zaměstnanci chtějí  
nejdůležitější kritéria při výběru zaměstnavatele. 
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71% 

55% 

50% 

49% 

42% 

39% 

39% 

36% 

20% 

19% 

15% 

14% 

13% 

12% 

11% 

11% 

zajímavá mzda a zaměstnanecké
výhody

jistota zaměstnání

příjemná pracovní atmosféra

finanční zdraví

zajímavá práce

kariérní postup

lokalita

rovnováha osobní život-práce

velmi dobrá pověst

možnost flexibility

kvalitní produkty

dobré školení

silné vedení

používání nejmodernějších technologií

přispívá na sociální projekty

diverzita & inkluze

Evropa 2018 srovnání s 
rokem 2018 důležitá kritéria 

76% 

62% 

52% 

52% 

47% 

43% 

22% 

34% 

21% 

17% 

15% 

12% 

12% 

11% 

8% 

11% 
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attracting top talent = jak získat ty správné lidi? 
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2018 2019 

konkurenceschopný balíček ohodnocení 61% 62% 

flexibilní možnost práce/work-life balance 55% 51% 

silná značka zaměstnavatele 49% 50% 

velmi atraktivní employee value proposition 35% 44% 

jasné a smysluplné poslání  43% 41% 

velká jistota práce 44% 35% 

dostatečné možnosti mezinárodního růstu 20% 15% 

jiné 1% 3% 

klíčové prvky při získávání lidí 

celkový součet je více než 100, protože respondenti mohli zvolit více možností 

2% 1% 

5% 4% 

14% 
17% 

25% 
23% 

6% 
3% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

schopnost firmy přilákat špičkový 
talent 

škála od 1 do 10, kde 1 znamená “špatná” a 10 značí “skvělá” 

• Stejně jako loni považují firmy za nejzásadnější prvek  

v lákání talentů schopnost nabídnout atraktivní plat & 

benefity. 

• Silná značka zaměstnavatele také figuruje mezi prvními 

třemi klíčovými prvky, které společnosti při lákání talentů 

používají.  

• Společnosti si věří, co do své schopnosti přilákat ty 

správně lidi, na stupnici 1-10 se polovina ohodnotila 

číslem 7 a více.  

7 
2018: 7 (20%) 

schopnost firem přilákat špičkové talenty zůstala na stejné úrovní jako loni 
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proč se nedaří získat ty správné lidi 
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2018 2019 

nekonkurenceschopný plat a benefity 55% 61% 

slabá značka zaměstnavatele 33% 32% 

nedostatek interních kariérních příležitostí 35% 32% 

obor je méně přitažlivý 27% 27% 

nepříjemné pracovní prostředí 26% 26% 

nedostatek pracovní flexibility 26% 26% 

přetrvávající nedostatek talentů 35% 23% 

špatný leadership 27% 17% 

neúčinné náborové strategie 28% 16% 

chybějící celofiremní jasný směr, vize či 
smysl 

15% 15% 

málo příležitostí pro kreativitu 19% 15% 

chybějící CSR 8% 7% 

jiné 2% 3% 

• Firmy si uvědomují, že nekonkurenceschopný 

plat nebo benefity a slabá značka 

zaměstnavatele jsou hlavními limity jejich 

schopností získat ty správné lidi . 

celkový součet je více než 100, protože respondenti mohli zvolit více možností 
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získání, udržení 
a rozvoj lidí 

strategie. 
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63% 

25% 

10% 

0% 

2% 

20% 

28% 

26% 

10% 

16% 

4-6% růst 

očekávaný růst byznysu v 2019 
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každý druhý respondent očekává, že jejich podnikání poroste 

• Počet společností, které očekávají růst svého podnikání 

se téměř zdvojnásobil na 56% v roce 2019 oproti 27% 

v roce 2018.  

• Růst více než 10% očekává 26% společností (oproti 

10% v roce 2018. 

• 38% respondentů předpovídá stabilitu, 6% očekává 

pokles 

očekávání růstu 

růst 

56% 
27% in 2018 

pokles 

6% 
3% v 2018 

 

stabilita 

38% 
70% v 2018 

 
= 

>15% růst 

11-15% růst 

7-10% růst 

1-3% růst 

2019 

2018 
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hlavní výzvy v oblasti HR  
(dle účastníků průzkumu). 
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2018 2019 

udržení top performerů 50% 49% 

zvýšení výkonu a produktivity 27% 41% 

zvládnutí očekávání ohledně platů/benefitů 34% 38% 

přilákání talentů pro další předpokládaný růst 31% 30% 

rozvoj talentovaných lídrů 21% 25% 

nedostatek lokálních talentů 18% 25% 

zabránění ztráty zaměstnanců ve prospěch konkurence 26% 24% 

employer branding 9% 24% 

interní komunikace/šíření informací 26% 21% 

zvládnutí nedostatku znalostí/dovedností 27% 20% 

vytvoření otevřeného a flexibilního prostředí 19% 19% 

interní/externí mobilita 8% 9% 

řízení interních programů změny 7% 5% 

inkluze na pracovišti 40% 5% 

• Téměř polovina dotazovaných společností 

považuje za největší výzvu pro rok 2019 

udržení top performerů. 

• Největší nárůst zaznamenalo téma zvýšení 

výkonu a produktivity, na druhém místě ho má 

41% firem (x 27% v roce 2018) celek tvoří více než 100% , protože existuje více možností odpovědí 

hlavní HR výzvy/hrozby  
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3,02 
mio 

1,62 mio 

1,72 mio 

vývoj aktivní populace    * (věk 15-64) 
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 2018 
 

6,9 
mio 

 2025 
 

6,79 
mio 

 2035 
 

6,75 mio  2051 
 

6,04 
mio 

* včetně potenc. migrace 

2,04 mio 
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2018 2019 

pracovní zkušenost v oboru 59% 55% 

nedostatek soft skills 25% 30% 

nedostatečná znalost cizích jazyků 34% 25% 

etické záležitosti (hodnoty, postoj, kultura) 18% 22% 

požadovaná délka praxe/pracovních zkušeností 25% 20% 

pecifické vzdělávací dovednosti 25% 19% 

zkušenost s řízením/manažerské dovednosti 15% 7% 

mezinárodní zkušenosti 6% 3% 
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2018 2019 

zlepšení platového/benefitního balíčku 45% 42% 

vzdělávací a tréninkové programy 42% 40% 

větší využívání externích dodavatelů (contracting) 22% 27% 

nabídka více flexibilních pracovních podmínek 27% 26% 

nábor z cizích zemí 27% 23% 

nábor větší počtu lidí na zkrácený úvazek 15% 19% 

outsourcing 15% 11% 

nedostatek lidí nás nezasahuje 12% 8% 

celek tvoří více než 100% , protože existuje více možností odpovědí. celek tvoří více než 100% , protože existuje více možností odpovědí. 

řešení nedostatku znalostí a dovedností 
nedostatek pracovních zkušeností jako hlavní překážka v průběhu náboru 

řešení nedostatku dovedností / znalostí hlavní překážky v procesu náboru 
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náborové plány 
polovina respondentů plánuje v průběhu roku 2019 nabírat zaměstnance na stálý úvazek  

2019 

2018 

dočasní zaměstnanci   stálí zaměstnanci 

2018 2019 

fluktuace 25% 59% 

lokální/mezinárodní růst firmy 24% 42% 

růst trhu (ekonomiky) 23% 36% 

nové oddělení/nová služba/produkt 20% 32% 

potřeba nových dovedností 18% 29% 

investiční plány 10% 19% 

odchody do důchodu 13% 13% 

diverzifikace podnikání 3% 3% 

hlavní důvody pro nábor 

celek tvoří více než 100% , protože existuje více možností odpovědí. 

ano, 34% ne, 66% 

ano, 36% ne, 64% 

ano, 50% ne, 50% 

ano, 61% ne, 39% 
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4% 

2% 

10% 

11% 

8% 

11% 

13% 

18% 

14% 

23% 

9% 

3% 

15% 

16% 

18% 

20% 

26% 

30% 

33% 

51% 

obchod 

produkce/výroba 

IT/technologie 

engineering 

účetnictví/finance 

HR/školení/rozvoj 

procurement 

marketing/komunikace 

legal 

celek tvoří více než 100% , protože existuje více možností odpovědí. 2018 

2019 

dle oddělení. 

náborové plány. 

další 

72% 
respondentů je ochotných 
zaplatit více výměnou za 
udržení či získání nových 
kvalitních zaměstnanců 

51% 
firem plánuje nábory v produkci/výrobě, 

další nejpravděpodobnější nárůst je v 

oblasti obchodu a IT/technologií 
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kolik jste ochotni zaplati pro získání či udržení talentu? 

přilákání & udržení pomocí vylepšení mzdy 

24% 

16% 

15% 

14% 

8% 

7% 

5% 

5% 

3% 

4% 

32% 
59% 

6% 
3% 

1% - 5%

6% - 15%

16% - 25%

> 25%

oddělení, ve kterých je největší ochota ke zvyšování 
mezd/odměn 

produkce 

obchod 

HR/školení/rozvoj 

engineering 

účetnictví/finance 

marketing/komunikace 

32% of respondentů je ochotných zvýšit mzdu maximálně o 5% 

59% of respondentů je ochotných zvýšit mzdu maximálně o 15%. 

14 

legal 

procurement 

IT/technologie 

další 

celek tvoří více než 100% , protože existuje více možností odpovědí 
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náborové 

praktiky. 
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zdroje využívané pro nábor 

2018 
2019 

the total is more than 100% because more than one answer is possible. 
note: due to a change in methodology, the results for 2018 were recalculated, in order to be comparable with the 2019 data. 

doporučení stávajících zaměstnanců zůstává hlavním zdrojem náboru  

pro 74% respondentů 

doporučení 
zaměstnanců 

pracovní 
portály 

firemní 
stránka 

spolupráce 
s VŠ 

personální 
společnosti
/agentury 

sociální  
sítě 

profesionální 
online sítě 

úřady práce 

tištěná reklama 

12
% 

31
% 

74
% 

76
% 

65
% 

74
% 

54
% 

69
% 

42
% 

48
% 

39
% 

58
% 

37
% 

36
% 

20
% 

26
% 

16
% 

41
% 

15
% 

29
% 

pracovní 
veletrhy 
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jak čeští zaměstnanci 
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64% 

53% 

50% 

39% 

37% 

32% 

35% 

38% 

16% 

11% 

14% 

11% 

pracovní portály

osobní kontakty
/ doporučení

firemní kariérní
stránky

google

úřad práce

facebook

způsoby hledání práce 

28% 

25% 

14% 

10% 

3% 

14% 

8% 

2% 

3% 

2% 

recruiters

seznam.cz

linkedin

pracovní
veletrhy

twitter

hledají a nachází zaměstnavatele. 

hledali jiného 
zaměstnavatele 

našli nového zaměstnavatele 



| 

retence 

zaměstnanců. 
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51% 

35% 

28% 

27% 

26% 

26% 

25% 

22% 

22% 

18% 

15% 

4% 

příliš nízká odměna

nedostatek uznání / ocenění

příliš dlouhý čas dojíždění

omezený kariérní růst

nedostatečná vyváženost mezi osobním a pracovním životem

špatný vztah s přímým nadřízeným

špatné vedení ve firmě

organizace není finančně stabilní

organizace nabízí málo nebo žádné výhody

nedostatečné výzvy

nedostatečné možnosti flexibilní práce

další, jmenovitě… 

kvůli čemu Češi 
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důvody odchodu 

odcházejí. 

work-life balance 
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62% 

36% 

29% 

26% 

20% 

19% 

15% 

11% 

3% 

12% 

61% 

38% 

33% 

24% 

21% 

21% 

10% 

10% 

9% 

9% 
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důvody odchodu zaměstnanců z firmy 
 dle HR profesionálů a manažerů. 

lepší nabídka 

posun v kariéře/změna kariéry 

příliš velká pracovní zátěž 

lepší kariérní příležitosti 

špatný/žádný work-life balance 

omezená nebo žádná vize, slabý 
leadership 

malá podpora ze strany manažera 

the total is more than 100% because more than one answer is possible. 
*zahrnuje odpovědi „nevím“ a „malá důvěryhodnost nejvyššího managementu“. 

2018 

2019 

stěhování 

další* 

2019 
očekávaná 
fluktuace 

15% 

65% 

20% 
větší

stejná

menší

čas potřebný  
k náboru 30% 

60% 

10% 

delší

stejný

kratší
. 

špatný vztah s přímým nadřízeným 
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vývoj mzdy v 
uplynulém roce 

mzda v 
porovnání s 
konkurenty 

80% konkurenceschopná mzda 72% 

65% dny volna/dovolené navíc 69% 

64% flexibilní pracovní uspořádání 61% 

57% 
bonusy/individuální výkonnostní 

bonusy 
63% 

56% kariérní rozvoj 60% 

40% školení 68% 

38% stravenky/příspěvek na stravu 55% 

32% podíl na zisku 25% 

31% nefinanční odměny/ocenění 52% 

28% zdravotní a wellness programy 44% 

25% penzijní připojištění 37% 

18% životní pojištění 27% 

14% 
placené rodičovské volno/ příspěvky 

na péči o dítě 
14% 

8% 
zdravotní pojištění/ nadstandardní 

péče 
14% 

nejefektivnější benefity 
pro retenci 

benefity nabízené 
zúčastněnými společnostmi 

platy. benefity. 

75% 

24% 

1% 

vzrostla

stejná

poklesla

13% 

70% 

17% 
vyšší

stejná

nižší

21 
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about 

the researches. 
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what is the randstad 
employer brand 
research? 

• representative employer brand 

research based on perceptions of the 

general audience. Optimizing 19 years 

of successful employer branding 

insights. 

• independent survey with over 180,000 

respondents in 32 countries worldwide. 

• reflection of employer attractiveness 

for the country’s 150 largest employers 

known by at least 10% of the 

population. 

• valuable insights to help employers 

shape their employer brand. 
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• 4,778 respondents 

 

 

• online interviews 

• between 18 december 2018 and  

3 january 2019 

 

 

• 16 minutes 

32 countries surveyed covering more 
than 75% of the global economy. 
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Austria 

Australia 

Argentina 

Belgium 

Brazil 

Canada 

China 

Czech 
Republic 

France 

Germany 

Greece 

Hong Kong 

Hungary 

Italy 

India 

Japan 

Luxembourg 

Malaysia 

New Zealand 

Netherlands 

Norway 

Poland 

Portugal 

Romania 

Russia 

Singapore 

Spain 

Sweden 

Switzerland 

UK 

Ukraine 

USA 

worldwide 

• over 200,000 respondents 

• 6,162 companies surveyed 

 

sample 

• aged 18 to 65 

• representative on gender 

• overrepresentation of age 25 – 

44 

• comprised of students, employed  

and unemployed workforce 

 

czech republic 

 

 

fieldwork 

 

 

 

 

length of interview 

 countries 
surveyed 
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employer brand research set up. 

employer brand research 2019, country report czech republic 29 

drivers 
 

each company is 
evaluated on: 
 

01 financially healthy 
 
02 uses latest 
technology 
 
03 very good reputation 
 
04 job security 
 
05 career progression 
 
06 gives back to society 
 
07 interesting job 
content 
 
08 pleasant work 
atmosphere 
 
09 work-life balance 
 
10 attractive salary & 
benefits 

smart sampling 
 

Each respondent is shown 30 companies. 
Each company is evaluated only by 
respondents who are aware of that 
particular brand.  
 
In order to make sure that the less well 
known brands are assessed by a sufficient 
number of respondents, we make use of a 
smart sampling method.  
 
This method ensures that the lesser known 
companies are shown to more respondents 
in order to realize a sufficient robust 
sample. That way the Randstad Employer 
Brand Research assures dependable insights 
for both well known and lesser known 
employer brands. 
 

 
 

30 companies 
per respondent 
 
‘do you know this 
company?’: 
determines 
awareness. 

for each company 
known 
 

‘would you like to  
work for this 
company?’: 
determines 
attractiveness. 

each company 
known 
 

rating on a set of 
drivers: 
determines reason for 
attractiveness. 

For this research, Randstad partners with Kantar TNS, one of the world's largest insight, information and 
consultancy networks. 
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• The Randstad 2019 HR trends and salary report 

presents data gathered from companies located in the 

Czech Republic and operate in a variety of industries.  

• The most represented sectors are 

industrial/manufacturing, automotive and IT/technology, 

together covering 40% of the sample.  

• Organisations employing more than 1,000 people 

represent 17% of the sample.  

• Almost half of the respondents work in the HR 

department. Also, 91% of the respondents have a 

decisional or recommending role in the recruitment 

process. 

• For the research, analysis and design of this report, 

Randstad partners with Evalueserve, a global market 

research and analytics firm (www.evalueserve.com). 

23 

17% 
industrial/ 
manufacturing 

 
 

13% 
automotive 
 

10% 
IT/technology 

 

respondent profile 
 by sector. 

business services 8% 

retail & distribution 6% 

construction 6% 

education & social services 5% 

transportation & logistics 4% 

financial services/banking/insurance 4% 

entertainment/hospitality/tourism 4% 

food industry 3% 

engineering 3% 

FMCG 3% 

pharmaceutical/chemical 2% 

healthcare/medical  2% 

advertising/marketing/PR 2% 

other 5% 

summary. 
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57% 
international 

26% 
local 

17% 
national 

number of employees 

36% 

9% 

13% 

12% 

13% 

17% >1,000  

501 – 1,000 

251 – 500 

101 – 250 

51 – 100 

<50 

of respondents are part of the HR 
departments of their companies, 
while 40% of the respondents are 
either in the general management 
or in the finance department.  

46% 

respondent profile 
 by the size of the company. by participant’s job level. 

61% 

30% 

5% 

4% 
I am not involved in the 
recruitment process 

I am involved in the process but 
with no significant influence 

I make recommendations 

I am the primary decision maker 


