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Anotace 

 

Cílem této diplomové práce je návrh na implementaci personálního informačního systému 

ve vybrané společnosti. Návrh obsahu a fungování systému vychází z teoretických 

východisek v oblasti personálních informačních systémů, které obsahují popis, jak má 

systém vypadat, co má obsahovat a jak postupovat při výběru a zavádění. Dále je pak návrh 

založen na analýze personálních procesů ve vazbě na využití informačních technologií 

a analýze trhu s dodavateli personálních informačních systémů, včetně podrobného 

představení těchto systémů. Návrh na zavedení konkrétního systému je zpracován na základě 

porovnání a vyhodnocení nabídky vybraných dodavatelů personálních systémů, a to dle 

předem stanovených kritérií, kterými jsou především splnění zadaných požadavků na systém 

a cenová kalkulace. Zhodnocena je také časová a finanční náročnost zavedení personálního 

informačního systému do vybrané společnosti a další možnosti implementace. 
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Annotation 

Implementation of a HR Information System in a Chosen Company 

 

The aim of this thesis is a proposal for implementation of the HR information system (HRIS) 

in a chosen company. A content and functionality suggestion is based on theoretical basis 

of human resource information systems area, which include description of HRIS structure, 

what it should contain and how to choose and implement this system. The suggestion also 

proceeds from an analysis of human resource processes in relation to utilization 

of information technologies and from an analysis of HR system suppliers’ market place, 

including detailed information about these systems. The implementation proposal 

of the selected system is processed on comparison and evaluation of selected HR systems, 

what is based on predetermined criteria, what means primarily meeting requirements 

on system and on price calculation. Also the time and financial demands of HR information 

system implementation are evaluated, including other options of implementation. 
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Úvod 

V současné době se více rozšiřuje digitalizace, robotizace či automatizace. Toto není 

výjimkou ani v oboru řízení lidských zdrojů, kde se právě digitalizace využívá 

k zefektivnění procesů a snižovaní administrativní náročnosti personální práce. Nejvíce 

k digitalizaci a zlepšování procesů pomáhají informační technologie, a to pomocí 

počítačových aplikací a hlavně personálních informačních systémů. Tyto systémy velmi 

usnadňují personální činnosti a jsou potřebné především ve středně velkých a velkých 

společnostech, které zpracovávají velké množství personálních dat a není možné je bez 

komplexního systému efektivně a rychle spravovat. 

 

Cílem diplomové práce je návrh na zavedení personálního informačního systému ve vybrané 

společnosti, včetně ekonomického zhodnocení. Návrh implementace informačního systému 

vychází z analýzy personálních procesů vybrané společnosti v návaznosti na využití 

informačních technologií. Výzkumné otázky zahrnují posouzení nutnosti zavedení 

personálního informačního systému ve vybrané společnosti, analýzu trhu dodavatelů těchto 

systémů, definování požadavků na systém a návrh výběru vhodného dodavatele včetně 

časové a finanční náročnosti implementace. 

 

První část práce se zabývá teoretickými východisky problematiky personálních 

informačních systémů. Zde je představen význam personálních systémů pro HR oddělení 

i pro organizaci jako celek. Dále je popsáno, co by měl systém obsahovat, jaká může být 

jeho struktura, jaké jsou možnosti fungování a jaké funkce systémy mají. Rovněž jsou 

vyjmenovány výhody a rizika zavedení informačního systému do řízení lidských zdrojů. 

Následují rady, jak postupovat při výběru a zavádění systému, tedy např. jaká zvolit kritéria. 

V předposlední kapitole jsou uvedeny nejnovější trendy v oblasti propojení HR a IT 

a personálních informačních systémů, včetně trendů ve struktuře systémů. 

 

Kapitola 3 představuje vybranou společnost XY, pro kterou je návrh na zavedení 

personálního informačního systému určen. Kromě organizační struktury jsou hlavně 

popsány personální procesy, následně také jejich propojení s informačními technologiemi. 

V závěru této kapitoly je zhodnocena současná efektivita personálních procesů v návaznosti 

na IT řešení, kapitola tedy řeší výzkumnou otázku nutnosti zavedení personálního 

informačního systému v této společnosti. 
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Další výzkumná otázka se zabývá analýzou trhu dodavatelů personálních informačních 

systémů, kterou se zabývá kapitola 4. Zde jsou prezentováni vybraní dodavatelé systému, 

kteří odpovídají základním požadavkům a nabízejí systémy vhodné pro vybranou 

společnosti. Kromě základního představení dodavatelů jsou především popsány jejich HR 

systémy, včetně modulů, funkcí, možností fungování a výhod. 

 

Následující kapitola je věnována návrhu obsahu a fungování personálního informačního 

systému, kde jsou sepsány veškeré požadavky, které jsou na základě teoretických 

východisek, analýzy personálních procesů společnosti a sekundárních dat týkajících 

se vybraných dodavatelů a jejich systémů, společností XY vyžadovány a mají být v systému 

obsaženy. Řeší tak výzkumnou otázku požadovaných parametrů na systém. Požadavky jsou 

rozděleny na základní, které musejí být nutně v systému obsaženy a požadavky doplňující, 

které být nemusí, avšak pokud budou, bude to velká výhoda, jelikož by tyto další funkce 

mohly být v budoucnu rovněž implementovány. 

 

Poslední kapitola je věnována porovnání a vyhodnocení nabídky dodavatelů personálních 

informačních systémů. Porovnání je provedeno ze 4 hledisek, a to z hlediska splnění 

základních a doplňujících požadavků, příjemnosti uživatelského prostředí a z hlediska 

nákladů na zavedení a údržbu systému, tedy cenové kalkulace. U každého z těchto kritérií je 

vybrán systém, který kritérium splňuje nejlépe. Kapitola tedy řeší výzkumnou otázku 

týkající se návrhu výběru vhodného dodavatele včetně cenového zhodnocení. Kromě 

finanční náročnosti je představena také časová náročnost implementace systému. Poslední 

část kapitoly prezentuje konečný návrh na implementaci personálního informačního systému 

ve vybrané společnosti. 

 

V závěru práce jsou shrnuty jednotlivé výsledky, analýza personálních procesů, analýza trhu 

s dodavateli personálních informačních systémů a návrh na implementaci systému. Dále je 

také rekapitulováno porovnání a vyhodnocení dodavatelů a návrh na zavedení konkrétního 

systému. Zmíněny jsou také další možnosti implementace systému.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PROBLEMATIKY 

PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU  

Personální činnosti jsou již v současnosti mnohdy propojeny s informačními technologiemi, 

například formou personálních informačních systémů, které jsou využívány mnoha malými, 

středními i velkými organizacemi. Některé společnosti si však jejich důležitost a význam jak 

pro personální oddělení, tak i pro podnik, stále neuvědomují. Následující kapitola tedy 

představuje, co to personální informační systém je, možnost jeho využití a jeho význam. 

 

Personální práce v podniku se zaměřuje především na řízení lidí a řízení jejich práce. Řízení 

lidských zdrojů představuje soubor postupů, které se užívají k organizaci práce 

a zaměstnanců, ale i jiným činnostem personálního oddělení, které se zabývá mimo jiné 

i náborem a výběrem nových zaměstnanců, vzděláváním a rozvojem, odměňováním, 

komunikací a zapojováním zaměstnancům, týmovou prací a řízením výkonu. Přesto, že je 

poměrně jednoduché vyjmenovat činnosti, kterými se personální práce zabývá, existuje 

mnoho diskusí a neshod o tom, jaká je vlastně definice pojmu řízení lidských zdrojů 

(Beardwell, 2017). 

 

Jak již bylo řečeno, řízení lidských zdrojů zahrnuje mnoho činností, mezi které patří: 

 plánování potřeby pracovníků, 

 získávání pracovníků, 

 výběr a přijímání pracovníků, 

 talent management, 

 motivace a angažovanost pracovníků, 

 vzdělávání a rozvoj, 

 hodnocení pracovníků a pracovního výkonu, 

 odměňování, 

 pracovní vztahy, 

 péče o pracovníky, 

 personální informační systém, 

 dodržování zákonných opatření (Armstrong, 2017). 
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Řízení lidských zdrojů se již v dnešní době odlišuje od tradičních praktik a představuje nový 

přístup k řízení lidí. Tento nový přístup přináší dvě výhody. První výhodou je to, že je nové 

pojetí více strategicky zaměřeno, jelikož jsou personální postupy navrženy tak, aby se 

navzájem podporovaly a aby podporovaly také celkovou strategii organizace. Strategický 

rozměr zahrnuje jak vertikální integraci, která představuje sladění personální strategie s tou 

celopodnikovou, tak i integraci horizontální, tedy zajištění, že budou postupy a procesy 

vzájemně slučitelné. Druhou výhodou je, že správné zavedení postupů řízení lidských zdrojů 

vytváří v organizaci prostředí, v němž jsou zaměstnanci více motivováni a odhodláni 

spolupracovat s managementem na dosažení celopodnikových cílů (Beardwell, 2017). 

 

Základem personální práce jsou informace a data, která musí být aktuální, věrohodná 

a podrobná. Tyto informace jsou důležité pro rozhodování v personálních otázkách, jako 

např. potřeba pracovní síly a pracovních míst. Potřebná jsou také pro zhodnocení 

efektivnosti personálních činností a procesů. Mezi tato data patří také informace o vnějších 

podmínkách, které ovlivňují jak společnost, tak i její pracovníky. Kvůli potřebě těchto všech 

dat je nezbytné v organizaci vytvořit a dále rozvíjet personální informační systém (Koubek, 

2012). 

 

 Personální informační systém 

Podle Koubka (2012, s. 364–365) představuje personální informační systém: „uspořádaný 

počítačový systém zjišťování, uchovávání, zpracovávání a poskytování informací o všem, 

co se týká personální práce v organizaci a co je pro ni potřebné. Jeho nedílnou součástí 

je soubor metod a postupů používaných k práci s informacemi, včetně pravidel týkajících 

se přístupu k těmto informacím.“  

 

Dle Kavanagha a Johnsona (2018) lze PIS definovat jako informační systém, který slouží 

k podpoře HR činností a funkcí a dalších procesů týkajících se lidí. Personální systém je 

užívaný k získávání, manipulaci, uchovávání, analýze, distribuci a aktualizaci informací 

týkajících se lidských zdrojů, a to pro podporu HRM činností.  

 

Personální informační systém je softwarovým programem, který HR profesionálům 

umožňuje uchovávat a organizovat množství dat o zaměstnancích. Tento program by měl 
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také managementu povolit přístup k informacím, které mohou zlepšit jejich manažerské 

rozhodování (Subhash, 2019). 

 

 Personální činnosti a využití personálního informačního 

systému 

Cílem řízení lidských zdrojů je oslovit, motivovat, rozvíjet a udržovat zaměstnance. Mezi 

typické zodpovědnosti personálního oddělení patří evidence, náborové aktivity, výběr 

zaměstnanců, sledování pracovního výkonu a hodnocení, udržování vztahů se zaměstnanci, 

vzdělávání a rozvoj a odměňování.  V každé z těchto oblastí lze personální činnosti rozdělit 

na transakční, tradiční a transformační. Transakční činnosti jsou ty každodenní, operativní 

aktivity, mezi které patří hlavně evidence, ať už zaměstnanců, změn či benefitů. Tyto 

činnosti jsou nejvíce administrativně náročné a zabírají HR oddělení nejvíce času, 

a to přibližně 65–75 % kapacit. Tradiční aktivity zahrnují plánování, nábor, výběr 

zaměstnanců, vzdělávání, odměňování a hodnocení. Tyto aktivity představují 15–30 % 

personální práce. Poslední jsou aktivity transformační, které přinášení určitou přidanou 

hodnotu, jsou to např. kulturní či organizační změny, inovace, strategické změny. Kvůli 

časové náročnosti předchozích dvou typů činností je na transformační aktivity využito pouze 

5–15 % kapacity personálního oddělení (Kavanagh, 2018). 

 

Pro efektivní řízení personální práce a činností je tedy využití personálního informačního 

systému (dále jen PIS) v organizaci velmi důležité. PIS zasahuje napříč všemi personálními 

činnostmi. Jednou z nejdůležitějších je evidence zaměstnanců a údajů vyplývajících 

z pracovních vztahů, tedy jejich osobních údajů, pracovního zařazení, finančního 

ohodnocení, nároků na benefity, vzdělávání, hodnocení, péče a dalších souvisejících 

informací. Mzdová agenda je další základní oblastí, pro kterou se PIS využívá. Zde lze 

sledovat evidenci mezd jednotlivých pracovníků, vývoj mezd, další odměňování, bonusy 

a snadno provádět mzdová šetření (Koubek, 2012).  

 

V PIS jsou také informace důležité pro plánování potřeby zaměstnanců, především 

z vnitřních zdrojů, ale také pro plánování rozvoje pracovníků a jejich kariéry a plánování 

dalších personálních činností. Součástí jsou i popisy pracovních míst a jejich specifikací, 

včetně požadavků na znalosti a dovednosti pracovníků. Zároveň lze sledovat možnosti 
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rozmísťování zaměstnanců či jejich propouštění, díky sledování pohybu v rámci organizace 

a možnosti vytváření organigramů (Koubek, 2012). 

 

Pro oblast získávání a výběr zaměstnanců je systém důležitý především pro evidenci, 

předvýběr či porovnávání uchazečů o práci. Některé kroky výběrových řízení může 

automatizovat pomocí nastavených kritérií. Pomáhá také s vyhodnocováním efektivnosti 

použitých metod výběru (Koubek, 2012). 

 

V oblasti hodnocení zaměstnanců a jejich výkonu lze systém použít pro tvorbu 

a uchovávání hodnotících dokumentů, ale i pro vytváření analýz. Zároveň lze snadno 

kontrolovat některé aspekty plnění pracovního výkonu, např. výsledků, škod, napomenutí, 

absencí, odměn apod. (Koubek, 2012). 

 

Využití je také pro oblast vzdělávání, kde lze snadno sledovat vzdělávací potřeby 

a požadavky jednotlivých pracovníků a plánovat vzdělávací aktivity, včetně výběru 

účastníků a následného vyhodnocení vzdělávacích programů. Snadnější je také kontrola 

nutnosti zákonných školení (Koubek, 2012). 

 

Péče o zaměstnance je další širokou oblastí, která je personálním informačním systémem 

evidována. Zde jde především o evidenci veškeré péče, která je zaměstnancům poskytována, 

pracovních úrazů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních podmínek a sledování 

plnění závazných norem a předpisů týkajících se pracovního prostředí (Koubek, 2012).  

 

Důležitým předpokladem pro správné fungování personálního informačního systémů 

v organizace a dostatečné využití možností, které nabízí, je stálé doplňování aktuálních 

a kvalitních informací, a to především personalisty, ale i vedoucími pracovníky. Proto je 

nezbytné, aby si toto uživatelé PIS uvědomili a snažili se funkčnost PIS co nejvíce využít 

a poskytovat mu potřebné informace i za cenu větší pracnosti získání těchto dat (Koubek, 

2012). 

 

Přesto, že je personální informační systém nezbytný pro efektivní fungování personální 

práce, stále je potřebná i personální dokumentace v papírové podobě, kterou digitální forma 

nemůže nahradit, jelikož to vychází z požadavků legislativy. Mezi tyto dokumenty patří 

především pracovní smlouvy, odměňování za práci, změny podmínek práce, potvrzení 
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kvalifikací či dokumentace k pracovním úrazům. Nelze tedy tyto dokumenty mít pouze 

v digitální podobě v PIS, ale také ve fyzické podobě v osobních složkách zaměstnanců 

(Horváthová, 2016). 

 

 Význam personálního informačního systému pro podnik 

Personální procesy v organizaci představují práci s velkým množstvím informací, s čímž je 

také spojena vysoká administrativní zátěž. S tímto může pomoct právě personální 

informační systém, který zlepší kvalitu informací, sníží administrativní náročnost a zrychlí 

dostupnost informací. Toto dále vede k lepší podpoře plánování a ke zlepšení služeb 

zaměstnancům. Důsledkem je zvýšení produktivity a snížení operativních nákladů. 

 

Elektronické řízení lidských zdrojů (E-HRM) je alternativním názvem pro užívání 

informačních technologií v rámci personálních funkcí a procesů. Podle výzkumu CIPD 

(Chartered Institute of  Personnel and Development) v roce 2007 jsou nejdůležitějšími 

důvody pro zavedení personálního informačního systému: 

 zlepšení kvality dostupných informací, 

 snížení administrativní zátěže personálního oddělení, 

 zlepšení rychlosti dostupnosti informací, 

 zlepšení flexibility informací pro podporu plánování, 

 zlepšení služeb personálního oddělení zaměstnancům, 

 vytváření personálních metrik, 

 podpora reportování ohledně lidského kapitálu, 

 zvýšení produktivity, 

 snížení operativních nákladů, 

 efektivnější vedení pracovního času zaměstnanců (Armstrong, 2017). 

 

Podle studie Iqbala a kolektivu (2019) byl zjištěn významný dopad postupů E-HRM 

na kvalitu služeb řízení lidských zdrojů a rovněž na produktivitu zaměstnanců. Studie se 

zabývá vytvářením hodnot pomocí využití E-HRM postupů a jejím cílem je posoudit dopad 

těchto postupů na výsledky organizace začleněním kvality služeb HRM jako jednoho 

z faktorů vytvářejícího hodnotu. Studie zjistila, že vztah mezi E-HRM postupy a výsledky 

organizace je zprostředkováván právě kvalitou služeb HRM, která souvisí i s užíváním PIS. 
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Existují tři hlavní oblasti, jak může personální informační systém přinést přidanou hodnotu 

jak v řízení lidských zdrojů v organizaci, tak i samotné organizaci. Zaprvé, automatizováním 

procesů a operací poskytuje PIS informace, které personálnímu oddělení pomáhají 

s efektivnějším řízením každodenních aktivit. Zadruhé, poskytováním přesných a včasných 

informací pomáhá PIS personalistům a manažerům činit lepší rozhodnutí. A jako poslední, 

předkládáním většího množství informací umožňuje systém personálnímu oddělení přetvořit 

postupy a uvolněním časového vytížení personalistů pomáhá PIS k větší podpoře 

strategických cílů organizace (Kavanagh, 2018).  

 

PIS lze rovněž považovat za klíčový faktor pro zlepšení podnikání, efektivní informační 

technologie totiž přispívají k výkonu organizace a k efektivním procesům organizace. PIS 

např. snižuje administrativní náročnost, tím snižuje náklady a tím následně může zvýšit 

ziskovost.  Navíc PIS přispívá k identifikaci vnějších faktorů ovlivňujících lidskou činnost, 

což vede k určování nejlepších příležitostí pro podnikání. PIS podporuje díky sdílení 

informací, znalostí a dat také vytváření inovativních řešení problémů organizace a celkově 

napomáhá i k rozvoji inovativního prostředí. Z tohoto vyplývá, že by PIS měl být považován 

za klíčový faktor při zlepšování inovací a výkonnosti organizace v dnešním vysoce 

konkurenčním prostředí (Ghasabeh, 2018). 

 

 Úloha personálního útvaru a vedoucích pracovníků 

Personální informační systémy jsou užívány a doplňovány hlavně personálním oddělením, 

které je má v plné kompetenci. Patří sem rozvoj a vytváření systému, metodiky získávání 

a zpracování dat a jejich analýzy a tvorba přístupových práv dalším uživatelům. 

Personálními pracovníky je systém také nejvíce užíván, a to na každodenní bázi. O vstupy 

a výstupy se rovněž starají personalisté a zajišťují také ochranu dat v systému. Úloha 

vedoucích pracovníků je omezena pouze na užívání systému a funkci jednoho ze zdrojů 

vstupních informací (Koubek, 2012). 

 

Jelikož si dle studie Nagendra a Deshpandeho (2014) manažeři HR oddělení dobře 

uvědomují, že mohou zavedením PIS zvýšit efektivitu v oblasti HRM a plánování lidských 

zdrojů a tím i ušetřit čas a náklady, je doporučeno, aby organizace identifikovala 

konkurenční výhodu a strategickou hodnotu, kterou může získat využíváním PIS. V případě 

rozhodnutí investovat do PIS by se HR manažeři měli s dodavatelem PIS poradit a domluvit 
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se na funkcích systému. Požadované moduly a subsystémy je potřeba naplánovat a projednat 

předem, aby později nedošlo k problémům kvůli neslučitelnosti s infrastrukturou a vyšším 

nákladům kvůli nutnosti modernizace. Pokud se strategie PIS slučuje se strategií HR 

a informačních technologií organizace, mohou organizace zaznamenat zvýšení efektivity. 

Manažeři však musí myslet také na integraci PIS funkcí na další obchodní funkce a systémy.  

Viz dále konkrétní příklad vybrané společnosti. 

 

Z informací týkajících se využití informačního systému v personálním řízení, definice 

personálního informačního systému i významu systému pro HR oddělení i podnik jako celek 

je zřejmé, že je personální informační systém důležitým nástrojem pro snadnější a rychlejší 

správu personálních dat. Šetří tak mnoho energie personálního oddělení a také manažerů, 

kterým systém pomáhá při jejich rozhodování. 
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2 PERSONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Jak praví definice v předchozí kapitole, personální informační systém dokáže používat 

mnoho operací týkajících se personálních dat a informací. Jelikož jsou tyto činnosti 

a operace rozsáhlé, stejně jako množství dat, které zpracovává, měl by být každý takový 

systém v podobě softwarového počítačového systému. Kromě samotných funkcí jsou 

součástí systémů i metody, jak s daty pracovat a jak v procesu postupovat. Další nezbytnou 

funkcí je možnost reportů a statistik. 

 

Jedním z cílů PIS je evidence osobních údajů zaměstnanců, včetně jejich umístění, mzdy, 

schopností, kvalifikace, pracovní doby, odměňování, informací o jejich rozvoji a profesním 

vývoji, hodnocení, vzdělání a výkonu (Horváthová, 2016).   

 

 Obsah personálního informačního systému 

Vzhledem k tomu, že by měla být personální práce organizována strategicky, je nutný širší 

okruh potřebných informací. Personální informační systém by se tak měl skládat z několika 

subsystémů, které by měly obsahovat informace o: 

 zaměstnancích, 

 pracovních místech, 

 personálních procesech a činnostech, 

 podmínkách mimo organizaci (Koubek, 2012). 

 

PIS obsahuje takové informace o zaměstnancích a personálních činnostech, které organizace 

potřebuje k zajištění personální práce a ke splnění povinností, které vyplývající z norem 

a právních předpisů (Šikýř, 2014).  

 

Nejčastěji personální informační systémy obsahují tyto druhy informací: 

 osobní data pracovníků – jméno a příjmení, datum narození, bydliště, 

 schopnosti – dovednosti, dosažené vzdělání, vlastnosti, kompetence, 

 informace k pracovnímu poměru – mzda či plat, datum nástupu, druh pracovního 

poměru, pracovní pozice, hodnocení, vzdělávání,  

 plán kariéry a rozvoje (Subhash, 2019). 
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Následující Obrázek 1 představuje, jaké konkrétní informace o zaměstnancích a pracovních 

místech mohou personálního informační systémy obsahovat. 

 

 

Obrázek 1: Informace o zaměstnancích a pracovních místech, které může obsahovat PIS 

Zdroj: vlastní zpracování dle Koubek, 2012 

 

Personální informační systémy také obsahují spoustu dokumentů, např. popisy pracovních 

míst, směrnice, zákony a předpisy, metodické pokyny, hodnocení zaměstnanců, popisy 

vystavených inzerátů volných pracovních míst, popisy procesů a další viz Obrázek 2. 

Informace o zaměstnancích obsahují údaje o:

• osobní údaje zaměstnanců,

• pracovním poměru,

• kvalifikaci, dosaženém vzdělání a dosavadní kariéře,

• vzdělávání u zaměstnavatele, 

• odměňování, srážkách, daních,

• pracovním režimu a pracovní době,

• místě výkonu práce a místě bydliště, s tím spojené dojíždění zaměstnanců,

• péči o zaměstnance a benefitech,

• potřebné ke zdanění příjmů a pro účely zdravotních pojišťoven a sociálního 
zabezpečení,

• výkonu a disciplinárních záležitostech,

• další potřebné a relevantní informace.

Údaje o pracovních místech:

• popis, specifikace a kategorie,

• zaměstnání dle klasifikace, 

• zařazení pracovního místa do organizační struktury, 

• místo výkonu práce,

• požadovaná kvalifikace, 

• informace o obsazenosti místa, 

• další specifikace,

• informace o četnosti pracovních cest,

• využití cizích jazyků,

• zda je práce na směny, v nepřetržitém provozu apod.,

• pro koho je pracovní místo vhodné,

• informace o hmotné odpovědnosti apod.
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Obrázek 2: Dokumenty týkající se zaměstnanců, které mohou být v PIS 

Zdroj: vlastní zpracování dle Koubek, 2012 

 

Systémy neobsahují jen informace o zaměstnancích a pracovních místech, ale mohou 

obsahovat také další informace, které jsou z externího prostředí a mohou být pro personální 

práci potřebné. Zde mohou patřit údaje týkající se populace, situace na trhu práce, různé 

statistiky, právní předpisy, průzkumy a další viz Obrázek 3. 

 

 

Obrázek 3: Externí informace potřebné pro personální procesy 

Zdroj: vlastní zpracování dle Koubek, 2012 

 

Ze seznamů informací, ať už interních či externích a seznamu dokumentů je patrné, 

že personální informační systémy obsahují velké množství údajů, které je potřeba efektivně 

zpracovávat a mít v aktuální podobě. 

Dokumenty týkající se zaměstnanců:

• dokumenty spojené s náborem a výběrem zaměstnance,

• doklady o vzdělání,

• reference a posudky,

• pracovní smlouva, její přílohy a dodatky,

• dohoda o odpovědnosti,

• záznamy hodnotící výkon zaměstnance,

• plány rozvoje a kariéry zaměstnance,

• záznamy o odměnách, disciplinárních řízeních, 

• doklady o absolvovaných školeních,

• záznamy o lékařských prohlídkách,

• další osobní dokumenty důležité pro založení do osobního spisu zaměstnance

Externí informace:

• trh práce a jeho situace, 

• demografické ukazatele,

• údaje vycházející ze statistik školství a zdravotnictví, 

• průzkumy výše mezd a platů, 

• konkurence v oblasti pracovních příležitostí v okolí organizace, 

• sociální podmínky v lokalitě organizace,

• právní předpisy z oblasti práce a zaměstnávání,

• data vycházející ze sociologických šetření, 

• další údaje a data, získaná ze statistik obyvatelstva, zaměstnanosti, pracovní síly     
a trhu práce a další.
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 Struktura personálního informačního systému 

Struktura PIS se může u jednotlivých produktů lišit, mohou to být samostatné či komplexní 

aplikace nebo tzv. modulární personální informační systémy. Tyto systémy se skládají 

z jednotlivých modulů, které mají stejný základ funkcí, např. vytváření záznamů a jejich 

úpravy, rušení záznamů, apod., ale také stejný vzhled. Výběr modulů závisí na potřebách 

a možnostech organizace. Data do systému vstupují tam, kde byla získána nebo kde vznikla 

a o dostupnost ostatním oprávněným uživatelům se postará sám systém (Horváthová, 2016). 

 

Procesní informační systémy jsou konstruovány modulárně, což umožňuje vytvoření řešení 

dle potřeb zákazníka. Výhodou modulů je také lepší správa systému. Modulární uspořádání 

také usnadňuje práci samotným tvůrcům systému, jelikož tvoří relativně uzavřené části a jak 

vývoj, tak i odstraňování problémů je snadnější. Nejčastější moduly personálních 

informačních systémů ukazuje Obrázek 4. 

 

Obrázek 4: Nejčastější moduly personálního informačního systému 

Zdroj: vlastní zpracování dle Žufan, 2012  

 

Horváthová (2016) určuje jiný výčet možných modulů PIS, mezi které patří např. personální 

evidence, mzdová agenda a mzdy, popisy pracovních pozic, dokumentace zaměstnanců, 

reporty a analýzy, výkaznictví, rozmístění pracovníků a jejich organizace a systematizace, 

vzdělávání, školení a tréninky zaměstnanců, řízení a plán kariéry, hodnocení, benefitový 

systém, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochranné pomůcky, výběrová řízení, evidence 

uchazečů, adaptace zaměstnanců, služební cesty, plány dovolených, docházka a další 

(Horváthová, 2016). 
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Personální informační systémy lze zakoupit nebo nechat vytvořit dle vlastních požadavků, 

a to buď externím dodavatelem anebo samotnou organizací. Důležitá je však návaznost 

a možnost propojení s jinými vnitřními či vnějšími systémy, se kterými probíhá komunikace 

a sdílení dat. Organizací by měl být volen takový systém, který je otevřený a lze jej 

v průběhu času měnit či doplňovat o další potřebné moduly a funkce, jelikož i organizace se 

v čase vyvíjí a její potřeby se mohou měnit (Horváthová, 2016). 

 

 Možnosti personálního informačního systému 

V rámci PIS systémů lze využít více možností a funkcí, jako jsou tradiční software balíčky, 

cloudová řešení, systémy plánování zdrojů organizace (ERP systémy), dále intranet, 

podnikové sociální sítě, samoobsluhu (Armstrong, 2017). 

 

PIS bývá v podobě samostatné počítačové aplikace nebo jako součást systému ERP 

(Enterprise Resource Planning), který slouží k plánování zdrojů organizace a zahrnuje 

aplikace z různých oblastí, a to financí, logistiky či právě personalistiky. Některé aplikace 

se zaměřují pouze na vylepšení administrativy, tedy evidenci osobních a mzdových údajů. 

Ty pokročilé aplikace se však zabývají i dalšími personálními oblastmi, souvisejícími 

s personálním rozvojem. Zde tedy patří i získávání, odměňování, hodnocení, vzdělávání 

a celkové plánování zaměstnanců (Šikýř, 2014). 

 

Novodobé aplikace využívají také internet a rozšiřuje se tak realizace online personalistiky, 

tzv. e-personalistiky. Do této patří personální portály, poskytování aplikačních služeb,  

e-recruitment a e-learning, tedy online získávání a online vzdělávání zaměstnanců, ale také 

personální samoobsluha, která umožňuje zpřístupnění některých personálních informací 

manažerům a pracovníkům (Šikýř, 2014). 

 

2.3.1 Procesní (komplexní) informační systémy 

Tyto systémy se od ERP systémů liší tím, že podporují jeden proces (lidské zdroje, 

účetnictví, projektové řízení, apod.) či skupiny procesů podobných (např. účetnictví, finance 

a controlling). Hlavní výhodou je, že jsou zaměřeny jen na určitou oblast, jsou tedy 

podrobnější a více propracované a přináší tak možnost přizpůsobení se potřebám organizace 

a vyšší kvalitu poskytovaných služeb. Rozdělení dat do jiných systémů také zajišťuje větší 

bezpečnost dat a zamezení neoprávněným přístupům. Zároveň poskytovatelé těchto systémů 
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bývají odborníky na tu danou problematiku, což je přínosem pro zákazníka, který systém 

zavádí (Žufan, 2012).  

 

Nevýhodou pak je integrace a propojení jednotlivých systémů, které častokrát mají jiný 

softwarový základ. Data se navíc musí mezi systémy přenášet a je nutná přítomnost více 

odborníků pro jednotlivé systémy, vícesystémové uspořádání je tedy náročnější pro útvar 

ICT a zvyšuje náklady (Žufan, 2012). 

 

Dle Žufana (2012) existuje několik druhů komplexních informačních systémů, které 

se v praxi užívají: 

 MIS – manažerský informační systém (Management Information System), 

 FIS – finanční informační systém (Financial Information System), 

 CRM – řízení vztahu se zákazníky (Customer Relationship Management), 

 PIS – personální informační systém (Personal Information System), 

 SCM – řízení zásobování (Supply Chain Management), 

 MRP – plánování výrobních zdrojů (Manufacturing Resource Planning). 

 

Systémy mohou být od jednoho i více dodavatelů. Nejlepší je, pokud mají systémy 

co nejvíce společného, především kvůli snadnějšímu přenosu a sdílení dat a správě systému. 

V případě poruchy jednoho ze systému nejsou ostatní ovlivněny (Žufan, 2012).  

 

2.3.2 Tradiční softwarové balíčky 

Tradiční a stále nejčastější přístup je pořízení software modulů od externího dodavatele 

a zavedení interních aplikací jako personální evidence, správa nepřítomností či výplatních 

pásek. Aplikační sady mohou být pořízeny jako modulární. Je zde možnost výběru mezi tzv. 

vanilla systémem, který je již přednastavený a nelze jej upravovat nebo systémem dodavatele 

upraveným na míru dle požadavků zákazníka. Rozsáhlé přizpůsobení požadavkům 

zákazníka však může v budoucnu zapříčinit problémy při zavedení nových verzí systému, 

je tudíž nezbytné omezit úpravy jen na to, co je nezbytně nutné (Armstrong, 2017). 

 

2.3.3 ERP systémy 

Současné ERP systémy jsou nástupci původních systémů plánování výroby, ale doplněné 

o další procesy, týkající se účetnictví, controllingu, financí, řízení odběratelských 
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a dodavatelských vztahů, a také řízení lidských zdrojů. Tento systém tedy podporuje 

všechny důležité hlavní procesy organizace (Žufan, 2012). 

 

Jedním z hlavních znaků integrovaných informačních systémů je společná databáze, která 

však častokrát bývá složitě strukturována a rozsáhlá. Informace jsou tedy napříč systémem 

sdíleny do všech modulů a nemusí systém opustit. Důležitým efektem je také jednodušší 

a tím i levnější správa systému, především z pohledu lidských zdrojů, kdy se snižuje počet 

potřebných administrátorů a správců a náklady na školení a certifikace. Na druhou stranu, 

při poruše, ať už hardwaru, databáze či operačního systému, je nutný rychlý zásah, jelikož 

v takovém případě nefunguje žádná z dílčích částí. Je tedy nutná robustní záloha dat (Žufan, 

2012). 

 

2.3.4 Cloud computing 

V dnešní době se mnoho společností přesouvá k využití cloudového řešení HR systémů. 

Cloudové řešení zahrnuje poskytování sdílených zdrojů a informací na vyžádání. Data jsou 

uložena a zpracovávána v oddělených datových centrech. Služby jako servery, úložiště 

a aplikace jsou dodávány do počítačů a zařízení organizace pomocí internetu. Může 

to nahradit lokální systémy instalované do počítačů. Cloudové řešení může být poskytováno 

jako software, ve kterém jsou účtováni jednotliví uživatelé za přístup a správu 

prostřednictvím internetu. Systém ukládá a zpracovává data ve standardizované podobě, 

která může být konfigurována pro užití v organizaci (Armstrong, 2017). 

 

Výhodou cloudového řešení je vysoký výpočetní výkon, schopnost ukládat a zpracovávat 

množství dat, přístupnost a potenciální nižší náklady. Další výhodou tohoto řešení je vysoká 

přizpůsobivost a možnost rychlého provádění změn, což však může být nákladné. 

Nevýhodou je potom menší kontrola nad daty (Armstrong, 2017). 

 

 Funkce personálního informačního systému 

Dnes již moderní softwarové nástroje a aplikace nezahrnují jen evidenci docházky, 

ale dokáží toho mnohem více. Zahrnují funkce podporující nejen nábor pracovníků, jejich 

nástup a adaptaci, ale rovněž další procesy z oblasti řízení lidských zdrojů, jako je benefitový 

systém, péče o zaměstnance, hodnocení, vzdělávání, rozvoj talentů a kariérní růst či řízení 

výkonu a změn. Není nutné mít na každou oblast HR jinou aplikaci či nástroj, ale současné 



31  
 

komplexní personální systémy již obsahují funkce zahrnující všechny tyto oblasti 

a představují tak sjednocenou správu činností řízení lidských zdrojů. Tyto systémy jsou 

komfortní nejen pro personalisty, ale také pro zaměstnance, manažery a kandidáty (Beránek, 

2018). 

 

Personální informační systémy mají mnoho funkcí. Lze je dle důležitosti a dle toho, zda jsou 

standardně obsaženy v modulech systému rozdělit na základní, funkce navíc a speciální 

funkce. Jejich výčet představuje Obrázek 5. 

 

 

Obrázek 5: Funkce personálních informačních systémů – základní, funkce navíc a speciální funkce 

Zdroj: vlastní zpracování dle Armstrong, 2017 

 

Personální informační systémy dokáží omezit přístup k některým individuálním datům 

o zaměstnancích a pracovních pozicích. Rovněž údaje o personálních činnostech bývají 

přístupné jen vybraným jedincům. Avšak hromadná data statistického charakteru jsou 

Základní funkce:

• mzdové reporty,

• správa benefitů a podpor zaměstnanců,

• evidence a správa nepřítomností,

• záznamy zaměstnanců,

• analýza fluktuace zaměstnanců,

• náklady,

• HR analýzy,

• HR plánování a prognózování,

• metriky a reporty lidského kapitálu,

• správa výplatních pásek.

Funkce navíc:

• podniková sociální síť,

• průzkumy mezi zaměstnanci,

• e-learning,

• hodnocení výkonu,

• znalostní management,

• intranet,

• samoobsluha pro manažery a zaměstnance,

• online nábory.

Speciální funkce:

• modelování rovných příležitostí,

• řízení diverzity,

• online systémy řízení výkonu a metoda 360 stupňové zpětné vazby.
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sdílena s vedoucími pracovníky a někdy i řadovými zaměstnanci a vnějšími institucemi. PIS 

tedy nelze považovat za pouhou evidenci personálních dat, ale za ucelený a komplexní 

systém, který vyhovuje podmínkám moderního řízení lidských zdrojů a organizace (Koubek, 

2012). 

 

Zajímavou funkcí většiny PIS je možnost propojení a komunikace s jinými informačními 

systémy, jako např. systémy sociálního a zdravotního pojištění, institucemi pracovního trhu, 

statistickými úřady apod. Výhodou propojení těchto systémů je v ČR jedinečný identifikátor 

každé osoby, čímž je rodné číslo (Koubek, 2012). Konkrétními externími institucemi, 

na které je možné se s pomocí většiny systémů napojit, jsou úřady práce, správy sociálního 

pojištění, zdravotní pojišťovny a finanční úřady. 

 

2.4.1 Personální portál 

Personální portál je společné rozhraní uživatelů spojující personální informační systém 

a další informační systémy, a to prostřednictvím webových stránek. Uživatelé, především 

personalisté a manažeři, tak mají snadný přístup ke všem personálním a dalším informacím 

a údajům, které každý den využívají. Přístup k údajům je zajištěn přes internetový prohlížeč, 

který má přívětivé uživatelské rozhraní. Tyto údaje lze sdílet i se zaměstnanci, je tedy 

zajišťována také potřebná komunikace směrem k zaměstnancům (Šikýř, 2014).  

 

2.4.2 Samoosbsluha 

Samoobslužný systém lidských zdrojů umožňuje manažerům a zaměstnancům získat přístup 

k informacím. Slouží také jako zařízení k interakci se systémem pro zadávání informací. 

Může pracovat prostřednictvím HR portálu, který může být speciálně graficky upraven. 

Někdy se mu také říká B2E – business-to-employees portal (Armstrong, 2017). 

 

Manažerský samoobslužný systém – poskytuje manažerům potřebné komplexní 

personální informace důležité pro vedení zaměstnanců. Tímto systémem se zlepší účinnost 

personální práce vedoucích a manažerů a zároveň i podpora ze strany personalistů, 

ať už administrativní, koncepční, analytická či metodická. Dochází ke snížení 

administrativní práce, a tím ke zvýšení efektivnosti personálních procesů a snížení 

administrativních nákladů. Správné vedení zaměstnanců vede k dosahování vytyčených 

strategických cílů organizace (Šikýř, 2014). 
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Zaměstnanecký samoobslužný systém – umožňuje zaměstnancům přístup k základním 

personálním informacím a usnadňuje účast na personalistice organizace, komunikaci 

s vedoucími i personalisty. Díky němu lze také snadno aktualizovat své osobní údaje, zařadit 

se do probíhajících výběrových řízení, vybírat vzdělávací kurzy a programy, využívat 

zaměstnanecké výhody a další. Zaměstnanecký samoobslužný systém zvýší informovanost 

zaměstnanců, sníží administrativní náklady a zlepší komunikaci s personalisty a manažery 

(Šikýř, 2014). 

 

2.4.3 Podniková sociální síť 

Sociální sítě podniku mají stejné funkce jako ostatní veřejné sociální sítě, např. Facebook. 

Umožňují lidem zveřejňovat své myšlenky a názory, připojit se k diskuzím a odpovídat 

na otázky. Jsou užívány také jako hlasové kanály zaměstnanců a jako podpora sociálního 

učení (Armstrong, 2017). 

 

 Výhody a rizika využívání personálního informačního 

systému 

Personální informační systém by měl splňovat požadavky a potřeby řízení lidských zdrojů 

a řízení organizace. Má také odpovídat potřebám manažerů pro řešení operativních 

záležitostí a pro strategické plánování. Úkolem PIS je mimo jiné zajištění rychlého 

a snadného přístupu k potřebným údajům (Horváthová, 2016). 

 

Mezi hlavní výhody užívání personálního informačního systému patří: 

 zkvalitnění personálních činností a usnadnění personální práce jak personalistům, tak 

i ostatním uživatelům personálních informací, mezi něž patří především vedoucí 

pracovníci, 

 zrychlení personálních činností, 

 snížení administrativní náročnosti personální práce a tím i snížení nákladů, 

 lepší propojení s ostatními útvary organizace a zároveň větší povědomí o personální 

práci a její důležitosti, 

 zpřístupnění potřebných informací vedoucím a manažerům, tedy i jejich lepší 

zapojení do personální práce, 

 lepší zpracování analýz a reportů potřebných pro efektivní řízení a rozhodování, 
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 usnadnění aktualizací údajů a lepší uchovávání retrospektivních informací důležitých 

pro sledování vývojových trendů, 

 efektivnější zpracování a zahrnutí dat a informací, a to jak vnitřních, tak i vnějších 

(Koubek, 2012), 

 propojení personálních procesů a personální politiky do celé organizace a tím 

i zkvalitnění a zefektivnění personálního řízení, 

 kvalitní zdroj informací pro personální rozhodování a tvorbu strategie, 

 zpřístupnění informací i dalším pracovníkům organizace (Horváthová, 2016), 

 zlepšení kooperace, komunikace a koordinace, 

 sdílení hodnot, standardů a znalostí, 

 zlepšení a větší efektivita správy personálních dat, 

 zefektivnění personálních procesů (Šikýř, 2014), 

 možnost snadnější komunikace s externími subjekty pracovního práva, jako jsou 

zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, finanční úřady či úřady práce. 

 

PIS není jen nástrojem automatizace práce personalistů, ale hlavně nástroj sloužící 

pro strategické řízení organizace. PIS musí být implementovány, rozvíjeny a využívány 

dle specifických podmínek dané organizace a hlavně musí být v souladu se strategickými 

cíli (Šikýř, 2014).  

 

Mezi možná rizika zavedení personálního informačního systému patří: 

 technické problémy, poruchovost, špatná integrace současných personálních dat,  

 ne příliš vhodné uživatelské rozhraní, dlouhá časová odezva,  

 nesnadná kooperace s dalšími informačními systémy, 

 neochota či neschopnost manažerů, zaměstnanců, ale i personalistů PIS rozvíjet 

a  aktivně využívat ke každodenním činnostem, 

 nenaplněná očekávání z personálního informačního systému, 

 nejasná odpovědnost za něj,  

 nedostatečné vzdělávání v oblasti užívání systému (Šikýř, 2014), 

 neoprávněný přístup do systému,  

 najímání dodatečného personálu (Kalwala, 2019). 
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Jedním z největších bezpečnostních problémů může být neoprávněný přístup do systému, 

a tím i k veškerým důvěrným informacím. Další nevýhodou jsou vysoké náklady na pořízení 

a údržbu systému a investice do zavedení, systém tak nemusí být dostupný menším 

organizacím. Potřeba je také najmout dodatečný personál, který je potřebný k zavedení 

a hlavně údržbě systému, většinou se jedná o IT specialistu, který se stará o správný chod 

systému (Kalwala, 2019). 

 

Možným rizikům zavedení personálního informačního systému lze předejít správným 

a rozvážným výběrem dodavatele systému, správnou definicí požadavků na systém 

a správnou komunikací změny zaměstnancům, včetně jejich proškolení. 

 

 Výběr a zavádění personálního informačního systému 

Pokud se organizace rozhodne pro řešení integrace PIS zakoupením od externího dodavatele, 

má v České republice mnoho možností, jelikož je trh těchto systémů dostatečně pokrytý 

a PIS zde nabízí okolo padesáti dodavatelů. Kvůli vysoké konkurenci na tomto trhu se stále 

objevují nové produkty a vylepšení, která se snaží přilákat či přetáhnout zákazníky. 

Organizace má tedy možnost vybrat takový systém, který odpovídá jejím konkrétním 

potřebám a možnostem (Horváthová, 2016). 

 

Je důležité, aby byl výběr PIS v souladu se strategií organizace a aby byl podpořen vedením 

společnosti. O zavedení PIS rozhoduje kromě vrcholového vedení organizace hlavně 

vedoucí personálního a IT oddělení, jelikož nejlépe znají personální a informační potřeby 

organizace a pomáhají se správným zavedením systému. Zároveň jsou schopni definovat 

uživatele systému a jejich potřeby (Šikýř, 2014). 

 

Většina velkých a některé střední organizace mají PIS součástí podnikového informačního 

systému, tzv. ERP (Enterprise Resource Planning) systému. Pokud chce společnost 

integrovat PIS v rámci ERP systému, může zvolit celý systém pouze od jediného dodavatele 

(All-in-One) nebo vybrat systém od dodavatele specializovaného na PIS (Best-of-Breed). 

První varianta není příliš reálná, jelikož řešení PIS v ERP systémech nebývá dostačující 

a propracované nebo neodpovídá legislativním požadavků v ČR. Druhá varianta 

je z hlediska dostatečnosti systému pro personální práci vhodnější, avšak je potřeba myslet 

na integraci tohoto PIS do ERP systému a dalších aplikací organizace, řeší se tedy rozhraní 
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a možnost napojení. U malých organizací je většinou dostačující využívání Microsoft Excel 

či Access, nevýhodou však je nemožnost sdílení dat s dalšími systémy a integrace do větších 

PIS či jiných systémů. Zároveň nejsou tyto aplikace komplexní a jejich správa je náročnější 

(Horváthová, 2016). 

 

Rozhodnutí o výběru PIS tedy zahrnuje také otázku toho, zda organizace potřebuje systém 

ERP umožňující integraci dat přímo ze zdrojů nebo zda postačí systém jen pro zlepšení 

personálních činností, případně zda je potřeba systém dokázat navázat na intranet kvůli 

sdílení informací. Je také nutné zhodnotit, zda chce organizace lokálně provozovaný systém 

na jejich hardware a software, kde je placeno za každého uživatele a licenci pro něj nebo 

zda to bude systém ASP (Application Service Providers), který je provozován na serveru 

poskytovatele a hrazen je paušálem či měsíčním poplatkem za uživatele (Horváthová, 2016). 

 

Softwarové firmy dodávající PIS většinou nabízejí také související služby, jako zavedení, 

rozvoj a správu systému či poradenství a školení ohledně ovládání systému. Cílem vybírání 

PIS je tedy získání personálního informačního systému, který bude pokrývat aktuální 

i dlouhodobé potřeby organizace a uživatelů, tedy personalistů, zaměstnanců a manažerů. 

Zároveň je také při výběru důležité brát v úvahu dodavatele, který by měl být spolehlivý 

a ekonomicky i organizačně stabilní a být schopný dlouhodobě organizaci podporovat 

a spolupracovat jak při implementaci, tak i při údržbě a využívání personálního 

informačního systému v dané organizaci (Šikýř, 2014). 

 

2.6.1 Postup a kritéria výběru 

Výběr personálního informačního systému a dodavatele, který systém poskytne, je složitý 

proces a měl by být proveden v několika krocích, které představuje Obrázek 6.  
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Obrázek 6: Postup výběru personálního informačního systému a jeho dodavatele 

Zdroj: vlastní zpracování dle Armstrong, 2017 a Šikýř, 2014 

 

Analýza potřeb uživatelů a organizace a jejích možností slouží k identifikaci a posouzení 

skutečných potřeb a možností implementace, užití a rozvoje PIS a odpovídá na důležité 

otázky týkající se současného a očekávaného budoucího stavu organizace, personalistiky 

a informatiky, konkrétně také personálních činností, jejich zajištění, evidence a správy dat 

a využití komunikačních technologií. Další otázkou jsou cíle, možné problémy a případné 

alternativy implementace systému a jeho využití a rozvoje, včetně toho, jaká data bude 

zpracovávat, s jakými dalšími systémy pracovat a jaké činnosti podporovat (Šikýř, 2014). 

 

Uvědomění si vlastních potřeb a možností je pro zavedení informačního systému důležité, 

proto je nezbytné provést analýzu ve třech hlavních oblastech, kterých se zavedení systému 

dotkne, a to v technologii, lidských zdrojích a řízení. V oblasti technologie je potřeba 

zmapovat a zanalyzovat současný stav a rozsah využití informačních technologií 

a současného informačního systému, pokud existuje. Zároveň je potřeba připravit návrh 

základních technických požadavků systému a návrh využití současného systému. V rámci 

zapojení lidí organizace do implementace informačního systému je vhodné zmapovat 

zkušenosti jednotlivých zaměstnanců s využíváním informačních technologií a současného 

systému, na základě toho potom stanovení potřeby zaškolení zaměstnanců jako uživatelů 

systému. Poslední důležitou částí je analýza řízení, kde je nutné ujasnit si informační strategii 

Konečný výběr a zakoupení 

Rozhodnutí o nejlepší nabídce vhodného systému a dodavatele

Analýza a srovnání produktů s požadavky na systém 

Obdržení referencí od současných zákazníků

Vyzvání dodavatelů k ukázce jejich produktů

Zaslání pozvánky pro účast ve výběrovém řízení vybraným dodavatelům

Vytvoření požadavků na HR systém

Analýza HR procesů, existujících systémů a potřeb uživatelů

Analýza trhu s HR systémy a informačními technologiemi
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organizace, zmapovat informační toky a procesy a zvážit finanční možnosti. Dále je nutné 

vybrat zaměstnance odpovědné za zavádění informačního systému a vedoucího projektu, 

navrhnout požadavky na systém a specifikovat hlavní očekávání od implementace 

informačního systému (Basl, 2012). 

 

Díky analýze na trhu PIS lze zjistit, jaká je aktuální nabídka dodavatelů. Analýza 

je prováděna na základě kritérií výběru PIS a na základě dostupných zdrojů o produktech 

na trhu, mezi které patří internet, doporučení, odborné časopisy atd. Během analýzy dochází 

k identifikaci toho, co trh nabízí a k porovnání těchto produktů s požadavky a potřebami 

organizace. Výsledkem analýzy je seznam dodavatelů, kteří jsou schopni dodat vhodný 

systém, a kteří budou osloveni a požádáni o přípravu nabídky (Šikýř, 2014). V praktické 

části je tento postup analýzy využit tak, že jsou nejprve zmapovány PIS na českém trhu 

a následně je pomocí dostupných zdrojů a informací proveden výběr několika vhodných 

dodavatelů PIS. Vybraní dodavatelé jsou osloveni s poptávkou. 

 

Posuzování jednotlivých nabídek rovněž vychází z předem stanovených kritérií výběru PIS. 

Výsledkem by mělo být rozhodnutí o tom, který systém bude vybrán, a se kterým 

dodavatelem bude uzavřena smlouva o implementaci, správě a rozvoji vybraného 

informačního systému. Výběr by měl být uvážlivý a ne uspěchaný, měla by být posouzena 

všechna kritéria a všechny nabídky tak, aby vybraný systém opravdu odpovídal požadavkům 

uživatelů a zajistil očekávaný přínos celé organizaci (Šikýř, 2014). 

 

Výběr informačního systému lze rozdělit do dvou částí výběru, a to hrubý výběr a jemný 

výběr. Hrubý výběr má za úkol vytipovat systémy, které odpovídají zadaným základním 

kritériím. Těchto kritérií pro porovnání a zhodnocení získaných podkladů nemusí být hodně, 

musí však být pro organizaci zásadní a rozhodující. Mezi taková kritéria může patřit:  

 zaměření dodavatele na velikost a odvětví odpovídající dané společnosti, 

 reference na systém, jejich počet a typ, 

 místní zastoupení daného dodavatele, 

 soulad funkčnosti a zaměření systému s potřebami organizace, 

 služby dodavatelské firmy, její velikost a portfolio, 

 zkušenosti a znalosti dodavatele, 

 požadavky na softwarové a hardwarové platformy (Basl, 2012). 
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Jemný výběr má potom za úkol z vybraných několika systému navrhnout ten nejlepší, 

většinou dle funkčních kritérií. Z tohoto hlediska jsou pro výběr užívány tři hlavní 

komponenty, a to samotný informační systém, jeho dodavatel a budoucí uživatelé systému 

(Basl, 2012). 

 

Pro konečný výběr toho správného informačního systému musí být použita správná kritéria, 

mezi něž nejčastěji patří: 

 Funkce – informační systém musí obsahovat všechny potřebné funkce, např. 

evidenci údajů zaměstnanců a mezd, a musí být možné je přizpůsobit potřebám 

a požadavkům organizace. 

 Počet uživatelů – požadovaný počet uživatelů organizace musí odpovídat 

standardnímu počtu uživatelů vybraného informačního systému. 

 Uživatelské rozhraní – informační systém musí být pro uživatele přívětivý a snadno 

pochopitelný, ovládání by mělo být jednoduché, osvojitelné. 

 Transformace a přenos personálních dat – personální data a údaje, které aktuálně 

organizace spravuje, musí být možné transformovat do nového informačního 

systému bez větších a zásadních problémů a dalších nákladů. Někdy není jiná 

možnost než ruční zadávání dat, což není optimální. Mělo by být předem ujasněno, 

jak tento přenos dat a s jakými náklady bude probíhat. 

 Technické a programové vybavení – informační systém obsahuje kromě 

aplikačního softwaru také další základní software, kam patří databáze, operační 

systém, internetový prohlížeč a také hardware, na kterém je program spuštěn, tedy 

počítače, sítě, servery a další. 

 Integrace aplikací – nový systém by měl být schopný integrace kancelářských 

programů, jako jsou textové, tabulkové či prezentační editory, ale i jiných aplikací, 

které organizace při své personální činnosti používá. 

 Bezpečnost – systém musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě, zneužití, 

poškození či zničení veškerých personálních dat. Zároveň musí být chráněn před 

poškození technického a programového vybavení. 

 Změny – zavedení personálního informačního systému přináší mnoho změn, 

na které je potřeba se předem připravit. Tyto změny jsou např. organizační 

a technické a zasahují do každodenní personální práce. 
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 Legislativa – personální informační systém musí respektovat právní předpisy a být 

s nimi v souladu. Dodavatel musí garantovat průběžné aktualizace při jakékoliv 

změně zákonů a dalších právních předpisů. Systém by měl umět komunikovat 

se zdravotními pojišťovnami, finančními a pracovními úřady a správami sociálního 

zabezpečení. 

 Cena a náklady – se zavedením informačního systému jsou spojeny vysoké náklady, 

a to na technické vybavení, přenos personálních dat, integraci jiných aplikací, 

ale i náklady na pozdější rozvoj a využívání systému, tedy na poradenství, 

aktualizace, konzultace, školení apod. 

 Reference a kontrakt – výběr personálního informačního systému se odvíjí také 

od dodavatele a jeho referencí od stávajících uživatelů. Systém musí fungovat a být 

dostatečně kvalitní. Hodnocení dodavatele vychází z jeho dosavadních činností 

v oblasti informačních technologií, úrovně služeb, které poskytuje a jeho přístupu 

k zákazníkovi. Dodavatel musí poskytovat komplexní řešení, zahrnující samotný 

informační systém, doplňující služby, pomoc při zavádění a rozvoji systému 

a podporu při využívání systému (Šikýř, 2014). 

 

Jak již bylo zmíněno, jedním z kritérií výběru jsou kromě požadavků na systém také 

požadavky na dodavatele informačního systému. Jako nejdůležitější je důvěryhodnost 

dodavatele, kterou lze identifikovat dle různých kritérií, kterými mohou být reference 

od jiných odběratelů, ideálně ze stejného odvětví, délka činnosti na trhu, způsob komunikace 

a zkušenosti s ní, kvalita a dostupnost informací a dokumentace, hodnocení služeb 

a produktů, reakce na novinky a trendy, plány modernizace a zlepšování systému 

do budoucna. Kromě důvěryhodnosti je potřeba zhodnotit to, zda se dodavatelé pohybují 

v odběratelem stanoveném finančním rozpočtu (Jak vybrat ten správný informační systém, 

2018). 

 

2.6.2 Zavádění PIS 

Při implementaci jakékoliv inovace je důležitá integrace této změny či novinky 

do stávajícího stavu, procesů a technologií. Při změnách technologií je kladen důraz 

především na správné začlenění do IT infrastruktury organizace a IT strategie, 

a to především kvůli sdílení dat a kvůli požadavku na jednoduché a intuitivní uživatelské 

prostředí a ovládání. Není žádoucí, aby k využití nové technologie či softwaru byla potřebná 
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rozsáhlá školení, ale technologie či software by měly být uživatelsky intuitivní a jednoduché. 

V případě inovace procesů v rámci personálního řízení je nutné dodržet legislativní 

požadavky, jinak je však potřeba opustit současný způsob provádění a častokrát také změnit 

myšlení. Inovace by měly pomoci s posunem dopředu a s lepším uspokojením zákazníků, 

kterými jsou v případě HR zaměstnanci. Inovace mají pomoci k tomu, aby zaměstnanci, ale 

i manažeři organizace, měli dostupné a flexibilní e-služby, které poskytnout aktuální 

a přesné informace online (Dudková, 2015). 

 

Z praxe je zřejmé, že zavádění PIS vlastními silami je příliš časově a finančně náročné 

a často také těžko proveditelné kvůli nedostatku znalostí a zkušeností, je tudíž výhodnější 

využít systému a služeb externího dodavatele. Zavádění PIS je většinou prováděno v rámci 

projektu, který je rozčleněn na jednotlivé činnosti a je časově omezený. Takový projekt má 

předem definované zdroje, a to lidské, finanční, materiální i informační, které vedou 

k zavedení personálního informačního systému dle potřeb organizace a uživatelů, tedy 

především personalistů, ale i manažerů (Šikýř, 2014). 

 

Projektu zavádění PIS se účastní jak objednatel systému, tak i dodavatel. Cílem objednatele 

je získání vhodného PIS, který splňuje veškeré požadavky, a bude zaveden v co nejkratším 

čase a s co nejnižšími náklady. Při zavádění systému tedy musí objednatel poskytnout 

součinnost a zajistit nutné změny, především organizační a technické. Naopak cílem 

dodavatele je zavedení vlastního systému objednateli, a to za co nejlepších podmínek 

a s poskytnutím co nejvíce služeb, za které je získáván profit. Vzájemné vztahy těchto dvou 

stran upravuje smlouva o dílo, tzv. implementační smlouva. Na základě této smlouvy musí 

dodavatel dodat klíčové znalosti a systém s požadovanou technologií (Šikýř, 2014). 

 

Každý projekt musí mít vymezený začátek a konec, včetně časově ohraničených činností. 

Doba trvání projektu se může lišit v závislosti na složitosti a komplexnosti řešení, trvání 

může být od několika měsíců až po roky. Každý projekt je jedinečný, neexistují tedy obecná 

řešení problémů, je nutné je řešit v souvislosti na danou situaci. Projekty také mají svou 

organizační strukturu, která obvykle zahrnuje vedení projektu, řídící výbor, projektové týmy, 

a to z řad objednatele i dodavatele. Řídící výbor má na starosti strategické řízení a cíle 

projektu, schvalování rozpočtu a zásadních změn, harmonogram a kontrolu, hodnocení 

výsledků a řešení závažných problémů ohrožujících projekt. Členy tohoto výboru jsou 
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zástupci vrcholového vedení, např. vedoucí personalistiky a informatiky či generální ředitelé 

(Šikýř, 2014). 

 

Projektové vedení a projektový tým se starají o plán projektu, tedy realizaci jednotlivých 

činností, dodržování harmonogramu a rozpočtu, hlídání termínů či analýzu vzniklých 

problémů. Zároveň mají odpovědnost za výsledky a kvalitu výstupů a informování řídícího 

výboru. Členy projektových týmů jsou klíčoví uživatelé, informatici, personalisté. Garantem 

správného a úspěšného zavedení systému by měl být vedoucí personalistiky, který nejlépe 

zná personální činnosti a uživatele systému. Úspěšného zavedení personálního informačního 

systému lze dosáhnut jen vzájemnou spoluprací objednatele, který ví, co chce a potřebuje 

a dodavatele, který ví, jak toho lze dosáhnout (Šikýř, 2014). 

 

Pokud se organizace rozhodne implementovat nový systém nebo velkou část stávajícího 

systému upravit či aktualizovat, prvním krokem, který následuje, je proškolení klíčových 

zaměstnanců, kteří budou systém nejvíce užívat. Toto školení je často nabízeno externí 

firmou, která IT systém dodala (Beardwell, 2017). 

 

Druhou fází je potom identifikace ostatních uživatelů systému a jejich proškolení. Častokrát 

bývá proškolení těchto uživatelů opomíjeno. Avšak pokud ne, tak většina těchto uživatelů 

preferuje proškolení od těch kolegů, kteří již se systémem umí nebo byli součástí 

implementačního týmu. Je to z toho důvodu, že školení poskytované externí firmou je často 

příliš obecné, a i když obsahuje spoustu příkladů a situací, jak se systémem zacházet, nemusí 

se zaměstnanci dozvědět konkrétně to, co v praxi využití. Potřebují totiž primárně konkrétní 

návody, jak systém využít pro činnosti, které v rámci své práce provádějí, přímo v praxi 

(Beardwell, 2017). 

 

 Ochrana dat  

Možnost ztráty, poškození či krádeže dat je velkou hrozbou při používání počítačového 

personálního informačního systému, proto je důležité tomuto nebezpečí věnovat dostatečnou 

pozornost a snažit se o co nejlepší zabezpečení veškerých dat. K ochraně soukromých dat 

může také sloužit možnost nastavení oprávnění pro různé skupiny uživatelů systému. 
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Jelikož jsou některé dokumenty a informace uchovávány pouze v elektronické podobě 

v PIS, ochrana těchto dat nabývá na významu a je potřeba realizovat opatření, která zabrání 

ztrátě či poškození těchto dat. Kvůli automatizaci systémů a propojení vnitřních sítí 

a systémů s internetem a vnějším světem, je zvýšené ohrožení těchto dat především v oblasti 

zneužití neoprávněnými osobami. Je tedy potřeba zajistit mnoho bezpečnostních opatření. 

Tato jsou prováděna jak u fyzických aktiv, jako je hardware, tak i u softwaru. Ve většině 

organizací existují pravidla a postupy pro zacházení s daty a systémy (Horváthová, 2016). 

 

 Trendy v oblasti personálních informačních systémů 

Dříve slibovaly velké HR systémy mnoho, ale přesto nesplňovaly očekávání. Organizace 

si tak nechávaly systémy přizpůsobit jejich vlastním požadavkům, což vedlo k velkému 

zvýšení investic do PIS. V současné době jsou již PIS na lepší úrovni a organizace vědí, 

že pokud chtějí využívat jejich výhody, neměly by požadovat rozsáhlé přizpůsobení systému 

jejich požadavkům a měly by zakoupit rovnou vhodný systém i přes vyšší náklady, jelikož 

postupné investice vedou k pomalé implementaci. Stále se také zjednodušuje integrace 

specializovaných technologických řešení HR do větších systémů (Haak, 2018). 

 

Mezi největší trendy v roce 2019 bude patřit: 

 umělá inteligence a strojové učení,  

 využívání robotiky a chatbotů jako autonomních agentů,  

 zapojení virtuální a rozšířené reality,  

 řízení výkonu a zpětná vazba v reálném čase a  

 biometrické sledování času a zabezpečení.  

Jádrem všech těchto trendů je nutnost vysoce kvalitního softwaru a programů, které jsou 

pro zapojení těchto trendů nezbytné (Conrad, 2019). 

 

Prvky automatizace, umělé inteligence a autonomních agentů se využívají nejvíce především 

v oblasti náboru nových pracovníků. Zahrnutí umělé inteligence do náboru umožňuje 

zefektivnění tohoto procesu a zvýšení úspěchu. Technologie umělé inteligence (AI) dokáže 

vyhledat dostupná data a profily kandidátů a vybrat ty, kteří odpovídají zadaným 

požadavkům. V této oblasti lze také využívat automatizované náborové systémy, které 

pomocí algoritmů shromažďují informace o kvalifikaci, dovednostech, zkušenostech 

a mzdových požadavcích a vyhledávají potenciální vhodné kandidáty. K tomu se využívá 
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technologie strojového učení a chatboti. Díky tomu může personální oddělení posoudit jen 

ty nejlepší kandidáty a zkrátit tak dobu náboru (Andrew, 2018).  

 

Virtuální a rozšířená realita je v řízení lidských zdrojů využívána především v oblasti 

vzdělávání zaměstnanců. Školení zaměstnanců by mohlo být prováděno ve virtuálním 

prostředí, kde by bylo kombinováno reálné pracoviště s virtuálními úkoly a instrukcemi. 

Toto zaměstnancům pomůže lépe pochopit výukovou látku v praxi. Díky digitalizaci 

v oblasti HR lze zaměstnancům dávat zpětnou vazbu v reálném čase, není tedy potřeba 

plánovat měsíční či roční schůzky hodnocení. Toto přispívá také k většímu zapojení 

zaměstnanců a jejich vyšší produktivitě. Trend biometrického sledování času je nejvíce 

užíván při evidenci docházky zaměstnanců, kdy je pomocí skenování otisků prstů 

či rozpoznávání obličeje zaznamenán příchod a odchod zaměstnanců a zároveň 

je kontrolováno, zda je osoba opravdu oprávněná ke vstupu (Conrad, 2019). 

 

Dalším trendem je cloudové řešení informačních systémů, které je jednou z nedávných 

technologií. Využívání cloudu umožňuje průběžné inovace a aktualizace až několikrát ročně, 

což původní technologie informačních systému neumožňovaly. Navíc při jeho užívání 

nejsou celkové náklady tak vysoké a mají tendenci se snižovat. Cloud umožňuje propojení 

s nejnovějšími technologiemi, mezi které patří umělá inteligence, včetně možnosti 

rozeznávání emocí a tváří či chatboti. Zároveň Cloud shromažďuje obrovské množství dat 

a informací, které jsou základem pro využití strojového učení. Toto řešení informačních 

systémů je tedy vhodné pro rozvoj a inovace (Barták, 2017). 

 

Velkým trendem je rovněž zavádění tzv. bezpapírové personalistiky, a to např. využíváním 

elektronických či biometrických podpisů, které usnadní a zrychlí podpisy mnoha 

personálních dokumentů, např. pracovních smluv, dodatků či směrnic. Pro zavedení tzv. 

bezpapírové personalistiky však nestačí pouze využívání elektronických podpisů, je nutné 

se zaměřit na širší oblast této problematiky a využívat možnosti elektronických dokumentů, 

které přinášejí mnoho výhod. Jednou z nich je napojení systémů na organizační strukturu 

a procesy a zajištění snadného workflow administrativy a dokumentů, není tedy nutné 

neustále hlídat, které dokumenty byly kdy komu předány a kam mají putovat dále, ale systém 

sám eviduje veškeré činnosti, hlídá termíny, posílá upozornění a umožní nastavit 

automatickou skartaci. Kromě rozesílání dokumentů dokáží systémy také automatické 

generování dokumentů a hromadné zasílání, což také ušetří HR oddělení spoustu času. 
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Bezpapírová personalistika přináší také velkou výhodu ve formě úspory nákladů za papír, 

tisk, skenování a rozesílání pošty. Úspory nalezneme také v kartotékách a archivech (Petráň, 

2018). 

 

Aktuálními trendy ve struktuře PIS jsou nově vznikající moduly, např. pro řízení talentů. 

Tento cyklus začíná získáváním a výběrem talentů, pokračuje rozvojem zaměstnanců 

a řízením jejich výkonu, kariéry, vzdělání a postupů. Dále je zde hodnocení a odměňování 

včetně zhodnocení ukazatelů zaměřených na talent management. Trendem je také propojení 

PIS se sociálními sítěmi a profily současných i bývalých zaměstnanců, ale i uchazečů 

o zaměstnání. Dále je to pak rozšíření na využití mobilních aplikací, především pro 

pracovníky, kteří bývají často na cestách a mají tak snadnější přístup k systému díky 

možnosti práce prostřednictvím mobilního telefonu a tabletu, a to díky mobilním aplikacím 

či webového prohlížeče v mobilu či tabletu. Další novinkou je správa čipových karet, tedy 

aplikace, která slouží k přidělení a správě karet zaměstnanců, které jsou určené 

k elektronickým podpisům a jejich autentizaci, šifrování, přístupu k bezkontaktním 

aplikacím, např. pro vstupy do budov, evidenci docházky či pro stravování (Horváthová, 

2016). 

 

 Shrnutí  

Personální informační systémy jsou pro moderní personální řízení nedílnou součástí, jelikož 

snižují administrativní náročnost personálního oddělení, zvyšují efektivitu procesů a jsou 

významné i pro organizaci jako celek. PIS jsou důležité pro správnou a efektivní správu dat, 

řízení procesů a poskytování personálních služeb. Jednotlivé systémy se mohou lišit 

obsahem, strukturou, možnostmi, funkcemi a způsobem zavádění. Každý také má své 

výhody a rizika. Pro výběr a zavedení personálního informačního systému je důležité udělat 

analýzu trhu dodavatelů těchto systémů, definovat konkrétní požadavky na systém dle 

analýzy personálních procesů a zhodnotit nabídku dodavatelů se zadanými požadavky 

a možnostmi, včetně finanční a časové náročnosti. Těmito kroky se zabývají následující 

kapitoly. 
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3 PŘEDSTAVENÍ VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Společnost XY vznikla v roce 2007 jako dceřiná společnost německé mateřské společnosti, 

jež působí od roku 1996. Společnost má napříč 20 pobočkami na dvou kontinentech kolem 

1400 zaměstnanců.  Česká společnost má přibližně 140 zaměstnanců, řadí se tedy mezi 

středně velkou společnost. Sídlí ve Středočeském kraji a nově také v roce 2018 otevřela 

pobočku v Libereckém kraji. 

 

Přesto, že je česká společnost XY ovlivněna německou matkou, dokáže využít know-how 

pro přizpůsobení požadavkům českého trhu. Společnost se zabývá vývojem aplikací 

a software v oboru IT, k čemuž využívá moderní projektové metodiky jako ITIL 

a PRINCE2. 

 

Základ služeb je v automotive projektech, postupně se však společnost setkává i s projekty 

v jiných oblastech, jako je výroba, logistika, marketing či business. Služby jsou poskytovány 

jak nadnárodním, tak i malým a středním společnostem. Služby sahají od IT a aplikační 

podpory, přes grafické projekty, IT analýzy a konzultace, vývoj mobilních a webových 

aplikací, konektivitu vozu, propojení infotainmentu vozu s mobilními telefony 

až po inovativní oblast strojového vidění a rozšířené reality. 

 

 Organizační struktura 

Mateřská společnost XY má 4 jednatele, kteří rozhodují o nejdůležitějších záležitostech 

všech poboček. Česká společnost XY však ve většině oblastí může rozhodovat sama, 

a to prostřednictvím dvou jednatelů. Jeden z nich je přítomen v německé matce a na pobočce 

v ČR se objevuje jen občas. Hlavní rozhodovací pravomoc na české pobočce má tedy 

jednatelka, která je na centrále v ČR přítomna. Nedávno došlo k odkoupení německé 

mateřské společnosti indickou nadnárodní společností, což přinese menší změny také 

pro společnost v ČR. 
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Obrázek 7: Organizační struktura společnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Organizační strukturu společnosti v ČR ukazuje Obrázek 7. Pod kompetence paní jednatelky 

patří oblast personalistiky, financí a controllingu, marketingu, veškerých právních záležitostí 

a dvě velká oddělení, a to konstrukce a správa dat neboli podpora systémů PLM (Product 

Lifecycle Management) a PDM (Product Document Management) a Project Office (podpora 

projektů). 

 

Pod jednatelku dále spadají dva operační manažeři. Jeden má na starosti oblast IT služeb, 

konzultací a vedení IT projektů, oblast strojového vidění a rozšířené reality a interní IT 

oddělení. Druhý operační manažer se stará o oddělení vývoje mobilních a webových 

aplikací, oblast konektivity vozu a simulátorů pro testování infotainmentu vozu. Každá 
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z oblastí má dále svého vedoucího jednotlivých týmů, kteří se nazývají Teamleadery, a kteří 

se starají o své přímé podřízené. 

 

 Personální procesy ve vybrané společnosti 

Jak již bylo řečeno, personální oddělení přímo spadá pod působnost paní jednatelky, 

ta je však v operativních záležitostech zastoupena vedoucí personálního oddělení, 

pod kterou spadají další dvě personalistky. Každá z personalistek má přehled o všech 

procesech, které zde probíhají, a tak je zde poměrně dobrá zastupitelnost. Při běžné činnosti 

se však každá z nich věnuje určitým vybraným oblastem. 

 

Všechny personální procesy s výjimkou zpracování mezd jsou zajišťovány personálním 

oddělením. Mzdy jsou zpracovávány externí firmou, podklady pro mzdy jsou však 

připravovány rovněž personálním oddělením. Některé z procesů jsou převzaty od německé 

mateřské společnosti, některé jsou uzpůsobeny českým podmínkám. Kompetenci 

podepisovat pracovní smlouvy a dodavatelské smlouvy má paní jednatelka, která za HR 

oblast zodpovídá, co se právní stránky týká. 

  

Mezi personální procesy zajišťované personálním oddělením patří nábor zaměstnanců 

včetně inzerce, zajištění nástupu zaměstnanců, příprava pracovně právních dokumentů, tedy 

smluv, dodatků, dohod apod., nástupní školení, prvotní adaptace zaměstnanců, péče 

o zaměstnance zahrnující lékařské prohlídky a školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární ochrany, vyřizování potřebných potvrzení, řešení incidentů, informování o HR 

záležitostech, zajišťování benefitů, služebních cest a školení. Do činností personálního 

oddělení rovněž spadá zpracování docházky, příprava podkladů pro mzdy, zpracování 

benefitů, ukončování pracovních poměrů, výstup zaměstnanců, HR reporting, částečně 

personální marketing, do nějž patří správa zaměstnaneckého portálu a webových stránek 

v sekcích kariéra a HR. Personální procesy společnosti jsou blíže představeny 

v následujících subkapitolách. Přehled nástrojů, které se pro správu těchto jednotlivých 

procesů používají, včetně jejich konkrétního využití, představuje Příloha A. 

 

3.2.1 Vytváření a analýza pracovních míst 

Vytváření a analýza pracovních míst jsou zodpovědností vedoucích a manažerů, 

ne personálního oddělení. Vedoucí jednotlivých oddělení si na základě získaných projektů 
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určují, kolik a jaké zaměstnance budou potřebovat. Popis pracovních míst je rovněž 

na vedoucích, jelikož se většinou jedná o velmi odborné IT pozice, kterým nejlépe rozumí 

právě jejich nadřízení. Na personálním oddělení je pak evidence těchto pracovních míst 

a také zajištění veškeré inzerce a náboru. Evidence je zaznamenávána do Excel souboru, 

jednotlivé popisy pozic jsou rovněž v Excel či Word souborech. Žádost o založení nového 

pracovního místa je posílána e-mailem či zadána ústně. 

 

3.2.2 Získávání a výběr zaměstnanců 

Po zaevidování volných pracovních míst do interních HR tabulek následuje inzerce těchto 

pozic. Všechny pozice jsou vyvěšovány na webové stránky společnosti, interní 

zaměstnanecký portál a portál MPSV. Pouze pozice s vyšší prioritou jsou inzerovány 

i na placených pracovních portálech, jako je Jobs.cz. Pozice s nejvyšší prioritou se zadávají 

i do personálních agentur, se kterými společnost spolupracuje. Mezi takovéto pozice patří 

většinou vývojáři či software architekti. 

 

Kromě inzerování volných pozic probíhá nábor zaměstnanců i vyhledáváním v databázích 

životopisů na Jobs.cz a Životopisy.cz, dále hledáním na sociálních sítích Facebook 

a LinkedIn, pomocí interních zdrojů, tedy přesunem zaměstnanců na jinou pozici či snahou 

o doporučení kandidáta zaměstnancem, za což může získat odměnu. Jak již bylo řečeno, 

částečně jsou využívány i personální agentury. Za pomocí marketingového oddělení jsou 

dále zajišťovány také prezentace na středních školách a na veletrzích vysokých škol. 

 

Výběr zaměstnanců není pouze na personálním oddělení. Prvotní předvýběr životopisů sice 

dělá HR oddělení, ale o pozvání kandidáta k osobnímu pohovoru rozhodují vedoucí těch 

daných volných pozic. Taktéž pohovory poté vedou tito vedoucí, jelikož to jsou odborníci 

v oboru a nejlépe kandidáty vyzpovídají. Stejně tak konečný výběr zaměstnance, který bude 

přijat, je na nich, častokrát v kombinaci s vyjádřením zákazníka, pro kterého bude služba 

zajišťována novým zaměstnancem poskytována. 

 

Kandidáti, kteří projdou přes první síto personálního oddělení, se k posouzení vedoucím 

posílají přes interní aplikaci Kandidáti, ve které se zadá pozice, jméno kandidáta, krátký 

popis a odkaz na jeho životopis a další dokumenty. Vyjádření z aplikace poté přijde 

personalistovi do e-mailu a pozvání na pohovor či odmítnutí je opět na něm. Tato aplikace 

se užívá pouze k této činnosti a není více rozvinuta. 
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Náklady na inzerci se evidují do Excel souboru. Stejně tak do Excel databáze 

se zaznamenávají všichni kandidáti, a to z agentury, doporučení, oslovení i ti, kteří 

se přihlásí sami. Kvůli nařízení GDPR jsou nyní osobní údaje kandidátů v databázi 

uchovávány jen se souhlasem anebo bez souhlasu na nezbytně nutnou dobu trvání 

výběrového řízení na tu danou pozici. V databázi jsou uvedeny základní údaje kandidáta, 

jeho přidělené osobní číslo, výběrové řízení, ke kterému je přiřazen a aktuální stav, tedy zda 

s ním bude pohovor, zda byl kontaktován, odmítnut či nekomunikuje apod. U každého 

tohoto kandidáta v databázi je také odkaz na jeho složku, která je uložena na centrálním 

uložišti a k níž mají přístup jen personalisté a vedoucí jednotlivých oddělení a týmů. V této 

složce bývají ukládány životopisy, motivační dopisy, reference, komunikace, poznámky 

z pohovoru a různá vyjádření. 

 

3.2.3 Přijímání zaměstnanců a jejich adaptace 

Po rozhodnutí vedoucích, že chtějí zaměstnance přijmout, se o další formální náležitosti stará 

personální oddělení, které se s novým zaměstnance spojí, domluví s ním smluvní náležitosti, 

zařídí přípravu smlouvy a její podpis jak paní jednatelkou, tak novým zaměstnancem. 

Smlouvy jsou připravovány podle vzorů ve Word souborech. Dále se zařizuje vstupní 

lékařská prohlídka, majetek pro zaměstnance, interní uživatelský účet a další. Pro evidenci 

zaměstnanců slouží opět Excel soubor, ve kterém jsou všichni zaměstnanci, včetně těch 

pracujících na dohody konané mimo pracovní poměr. Databáze obsahuje základní údaje 

o zaměstnanci a nejdůležitější údaje týkající se jeho pracovního poměru. Každý zaměstnanec 

má zároveň na centrálním úložišti založenou svou vlastní složku, kde jsou informace 

z výběrového řízení, skeny smluv a další důležité dokumenty vztahující se k zaměstnanci. 

K těmto složkám má přístup pouze personální oddělení, jelikož se jedná o citlivá data.  

 

Zároveň se všichni noví zaměstnanci musí zaznamenat do dalších evidencí, jako je evidence 

jednotlivých benefitů a nároků na ně, evidence mezd, dále telefonní seznamy či docházka. 

Zároveň se musí přes německou matku a interní IT oddělení nechat zřídit účet do všech 

užívaných interních aplikací, jako je osobní stránka zaměstnance, žádosti o nepřítomnosti, 

Helpdesk, docházkový systém a správa telefonních hovorů. 

 

S nástupem nových zaměstnanců je spojeno také nástupní školení, které zahrnuje základní 

informace o společnosti, pracovní řád, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární 

ochranu, školení řidičů referentů, směrnice a metodické pokyny a další. Rovněž 
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se zaměstnanci dozví, jak to ve společnosti chodí, jaké jsou zde interní aplikace, kde najdou 

důležité informace a dostanou k dispozici manuál zaměstnance. Další adaptace zaměstnanců 

je již na jejich nadřízených a mentorech těchto nových kolegů. 

 

3.2.4 Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců je zajišťováno jejich vedoucími, a to v jednoročních intervalech. 

První hodnotící pohovor je vždy před koncem zkušební doby, další pak po roce 

ve společnosti, a každý další pak vždy po roce. Pohovor má zaměstnanec se svým 

nadřízeným a vzájemně si sdělí své dojmy. Existuje jednotný hodnotící formulář, avšak 

někteří si jej upravují dle svého a sami si jej poté uchovávají pro pozdější řešení hodnocení 

zaměstnance. Někteří dokonce formuláře vůbec nepoužívají. Přes personální oddělení 

informace o hodnocení vůbec nejdou a není o tom ani žádná evidence. 

 

3.2.5 Vzdělávání zaměstnanců a jejich rozvoj 

O vzdělávání zaměstnanců rozhodují jejich nadřízení dle toho, co bude pro zaměstnance 

prospěšné při plnění jejich pracovních povinností. Školení musí být z hlediska nákladů 

schválena paní jednatelkou. Zajišťování školení je pak úkolem personálního oddělení. Nyní 

je snaha zavést nový model školení, který bude zahrnovat primárně interní školení 

zajišťována kolegy seniory. 

 

Evidence objednaných školení včetně nákladů na ně je povinností personálního oddělení 

a probíhá opět formou Excel tabulky. Schvalování školení od vedoucího a paní jednatelky 

je zajišťováno pomocí interní aplikace Approval, která však není dostatečně propracovaná 

a nepřináší tak personálnímu oddělení potřebné ulehčení.  

 

3.2.6 Odměňování zaměstnanců 

Mzda zaměstnanců je sjednána vždy v příloze pracovní smlouvy. Evidence mezd 

je zajišťována pomocí Excel tabulek, stejně jako plánované změny mezd. Příprava podkladů 

pro mzdy probíhá ručně s pomocí kancelářských programů. Externí mzdové účetní 

se následně podklady zasílají pomocí zašifrované e-mailové komunikace.  

 

Kromě mzdy sjednané v příloze pracovní smlouvy jsou zaměstnanci odměňováni také 

bonusy a benefity. Bonusy nejsou stálé, jsou udělovány za zvlášť dobře odvedenou práci 
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či práci navíc, nad rámec svých pracovních povinností. Některé odměny vycházejí 

z předchozí domluvy na základě roční dohody. Mezi nefinanční benefity, které mohou 

zaměstnanci čerpat, patří jazykové kurzy, týden dovolené navíc, sick day, volno na péči 

o dítě, volno nad rámec zákona, využití služebního telefonu pro osobní účely. Dalšími 

benefity jsou dotační program pro mimopracovní aktivity, narozeninové poukázky, 

poukázky pro volný čas, stravenky, příspěvek na životní pojištění či penzijní spoření. 

Finančním benefitem je věrnostní odměna, odměna za doporučení nového kolegy, bonus 

za přítomnost a příspěvek při narození dítěte. Veškerá evidence benefitů je prováděna 

do Excel tabulek, které jsou interně připraveny personálním oddělením. Každý benefit má 

svou tabulku, kde se využití benefitů značí. 

 

3.2.7 Péče o zaměstnance 

O pracovní podmínky a bezpečnost ochrany zdraví při práci se nyní stará především oddělení 

back office. Školení má na starosti personální oddělení, avšak zajištění vhodných podmínek 

je na pracovnících back office, včetně prohlídek a revizí pracoviště a lékárničky. Dodržování 

pracovní doby a přestávek při práci je kontrolováno personálním oddělením prostřednictvím 

docházkové aplikace, do které mají všichni zaměstnanci povinnost vykazovat svou práci 

a přestávky. Stravování zaměstnanců je zajištěno příspěvky na stravování a umístěním 

kuchyňských koutů na každém pracovišti. Pro dobu odpočinku je zaměstnancům 

poskytováno 5 týdnů placené dovolené. 

 

Žádosti o dovolenou a jiné druhy nepřítomností (náhradní volno, neplacené volno, sick day, 

volna navíc v rámci benefitů) jsou zajišťovány pomocí aplikace Žádosti, přes kterou lze 

požádat o potřebný druh nepřítomnosti na dané datum. Tato žádost přijde nadřízenému a ten 

ji schválí či zamítne. Tato aplikace zároveň hlídá počet dnů čerpané dovolené.  

 

3.2.8 Služební cesty 

Objednávání, zařizování a evidence tuzemských i zahraničních služebních cest je také 

ve správě personálního oddělení společnosti. Žádosti o služební cesty se nyní zadávají přes 

interní aplikaci Approval, stejně jako její schvalování. Na základě informací z žádostí poté 

personální oddělení objednává vše potřebné k cestě, tedy ubytování, dopravu, pronájem 

vozidla a další. Vyúčtování cestovních náhrad a stravného stále probíhá pomocí Excel 

formuláře. Správa služebních cest je rovněž velmi administrativně náročná činnost. 
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3.2.9 Výstup zaměstnanců  

Výstupy zaměstnanců jsou rovněž zaznamenávány do Excel tabulky přehledu zaměstnanců. 

Při výstupu je potřeba zrušit veškeré účty a přístupy do všech aplikací. Zároveň je potřeba 

tyto zaměstnance vymazat ze všech přehledů, jako je evidence zaměstnanců, benefitů, 

docházky, kontaktů a další. Informace o ukončení pracovního poměru se pošlou na externí 

mzdovou účetní, která připraví veškerou výstupní dokumentaci, tedy zápočtový list, 

evidenční list důchodového pojištění, výplatní pásku a potvrzení o zaměstnání. 

 

3.2.10 HR reporting 

Veškeré statistiky a reporty HR oddělení jsou prováděny za pomocí Excel tabulek, 

do kterých jsou data zapisována. Některé reporty je potřeba zpracovat ručně. Většina reportů 

poté potřebuje kontrolu, jelikož nastavení vzorců v Excel tabulkách se může jednoduše 

rozhodit. Reporty tedy nejsou automatické. 

 

 Propojení IT s personálními procesy vybrané společnosti 

Jak již bylo zmíněno při popisu personálních procesů, pro evidenci většiny z nich jsou 

užívány Excel a Word soubory, případně interní aplikace, které však většinou nejsou 

dostatečně propracovány a mezi sebou provázány. Tyto interní aplikace, které personální 

oddělení při své práci využívá, představuje Tabulka 1. 

 

Tabulka 1: Přehled interních aplikací využívaných HR oddělením a proces, ve kterém jsou užívány 

Aplikace Proces 

Kandidáti Nábor zaměstnanců 

Osobní stránka zaměstnance Sdružuje ostatní aplikace, základní přehled 

Žádosti Docházka – žádosti o nepřítomnost 

Helpdesk Nástup a výstup zaměstnanců – požadavky na IT 

Evidence Správa majetku 

Projects Docházka 

HR reporting Docházka 

Approval 
Služební cesty 

Vzdělávání 

Telefony  Benefity – třídění telefonních hovorů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Aplikace Kandidáti již byla představena výše, slouží k zasílání nových kandidátů 

k posouzení vedoucím. Osobní stránka zaměstnance sdružuje aplikaci Žádosti, Helpdesk, 

Evidenci majetku, HR Reporting a Approval. Žádosti, jak již bylo řečeno, slouží k žádání 

o všechny typy nepřítomností, tedy dovolenou, sick day, volno na péči o dítě, zákonné volno 

a náhradní či neplacené volno. Žádost pak musí být v aplikaci schválena nadřízeným. 

Helpdesk slouží k řešení IT incidentů a žádostí. V Evidenci majetku je zapsán veškerý 

majetek, který si zaměstnanec převzal. Za HR oddělení se zde zapisují pouze SIM karty, 

čipové vstupní karty a klíče od kanceláří a budovy. Každý zaměstnanec zde vidí, za jaký 

majetek odpovídá.  

 

Důležitou aplikací je docházkový systém Projects, do něhož každý zaměstnanec vykazuje 

svou práci, příchody, odchody a pauzy. Tento výkaz poté slouží pro zpracování docházky 

a mezd. Každý zaměstnanec má v tomto systému svůj účet a na konci měsíce, když má 

veškeré údaje o docházce vyplněny, tento měsíc uzavře a údaje se pošlou na personální 

oddělení jako podklad pro zpracování mezd. 

 

Jelikož mezi sebou docházkový systém a aplikace Žádosti nekomunikují, pro lepší kontrolu 

byla vytvořena další aplikace, která napojuje tyto dva systémy a kontroluje správnost jejich 

údajů. Pokud údaje v žádostech a v docházce nesedí, aplikace HR reporting na ně upozorní. 

K tomuto systému má však přístup pouze personální oddělení a vedoucí jednotlivých 

oddělení, kteří tuto docházku kontrolují v prvním kole před finální kontrolou a zpracováním 

personálním oddělením. Aplikace má nějaké nedostatky a neumí kontrolovat velkou spoustu 

chyb, které se objevují hlavně v docházkovém systému Projects. 

 

Aplikace Approval je nejnovější aplikací, která má nově kromě zadávání požadavků nákupů 

sloužit také k zadávání žádostí o služební cestu a zadávání požadavků na objednávku 

školení. Původně však aplikace k těmto účelům určena nebyla, proto je zde mnoho chyb 

a nedostatků, které práci personálnímu oddělení v současnosti spíše přidělávají, než ulehčují. 

Navíc si ne všichni zaměstnanci na užívání aplikace zvykli, tudíž často není žádání 

o objednávku školení či služební cesty jednotné a vznikají tak komplikace. 

 

Aplikace pro třídění telefonních hovorů je úplně oddělena od ostatních. Každý zaměstnanec 

má povinnost si zde každý měsíc roztřídit své telefonní hovory ze služebního telefonního 

čísla na soukromé a pracovní. Tyto údaje pak slouží pro zpracování mzdy, kdy provolaný 
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tarif na soukromé účely je zaměstnanci stržen ze mzdy. Možnost užívání služebního telefonu 

k soukromým účelům je jedním z benefitů společnosti. 

 

3.3.1 Zhodnocení efektivnosti personálních procesů v návaznosti 

na IT řešení 

Z popisu fungování evidence veškerých HR procesů a využívaných aplikací je patrné, 

že procesy nejsou z hlediska IT řešení sjednocené, a tím pádem je pro personální oddělení 

jejich zajišťování poměrně náročné. Např. při přijetí nového zaměstnance je potřeba evidenci 

provézt hned do několika souborů, což může způsobovat větší chybovost v evidenci a zabírá 

to spoustu času. Aplikace a evidence nejsou provázány, spousta věcí se tedy musí řešit ručně, 

což není příliš efektivní.  

 

Pro sjednocení procesů z hlediska IT a evidence je doporučeno zavedení personálního 

informačního systému, který by pokrýval velkou část procesů, a především by zajišťoval 

jednotnou evidenci veškerých údajů zaměstnanců a informací spojených s výkonem 

pracovně-právních vztahů. Do tohoto systému by měli mít přístup jak zaměstnanci, kteří by 

viděli své základní údaje z pracovního vztahu, tak i vedoucí zaměstnanci, kteří by měli 

přehled o důležitých informacích o svých podřízených. Především by ale systém měl pomoci 

personálnímu oddělení s ucelením procesů a evidencí a se snížením administrativní zátěže. 

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu zaměstnanců (k únoru 2019 má společnost aktuálně 

140 zaměstnanců) je totiž údržba personálních dat a správa personálních procesů složitá, 

proto je doporučeno zavedení personálního informačního systému.  
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4 ANALÝZA TRHU PERSONÁLNÍCH 

INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 

Aby mohl být pro společnost XY vybrán správný personální informační systém, splňující 

všechny potřebné požadavky, je potřeba provést analýzu trhu s personálními informačními 

systémy v České republice. Po zmapování trhu bylo na základě hrubých kritérií vybráno 

5 personálních informačních systémů (viz Tabulka 2), které jsou pro společnost vzhledem 

k její velikosti vhodné, a které splňují základní předpoklady systému a jejich dodavatelů. 

Na trhu existují také ERP systémy, které rovněž zahrnují oblast personálního řízení. Jsou to 

však komplexní systémy plánování podnikových zdrojů, nelze tedy jejich zhodnocení 

provést pouze na základě posouzení HR modulu. Hlubší analýza těchto systémů tedy není 

předmětem práce. 

 

Následující Tabulka 2 představuje seznam pěti vybraných společností, které na českém trhu 

s informačními technologiemi nabízejí personální informační systém, který odpovídá 

základním potřebám společnosti, její velikosti, zaměření a požadavků. 

 

Tabulka 2: Seznam vybraných dodavatelů poskytujících vhodný personální informační systém, 

včetně názvu programů 

Společnost Program 

KS-program spol. s r. o. KS mzdy, KS personalistika 

Vema, a. s.  Vema 

OKSystem, a. s.  OKbase 

PC HELP, a. s. (Kompas2) PC HELP plusPortal 

Kvasar spol. s r. o. PERM 3, PermWeb 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Následující podkapitoly představují jednotlivé vybrané personální informační systémy 

a jejich funkce, vlastnosti a moduly. U každého systému je popsán jejich základní koncept, 

moduly, které obsahuje, včetně konkrétních funkcí, vlastností systému a možnosti instalace, 

případně další doplňující informace. 
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 KS-program 

Společnost KS-program se již přes 20 let zabývá vývojem informačních systémů pro oblast 

řízení lidských zdrojů, personalistiky a mezd. Své produkty a služby nabízí malým, středním 

i velkým firmám, a to v České republice, na Slovensku, případně v dalších zemích Evropské 

unie (KSprogram, 2014). 

 

KS Personalistika a KS mzdy PROFi jsou personálním informačním systémem, určeným 

ke komplexní podpoře řízení lidských zdrojů a vedení personálních agend. V návaznosti 

na normu ISO 9001:2001 také podporuje řízení kvality. Systém je určen především středním 

a velkým organizacím, které potřebují nástroj pro evidenci a správu personálních dat a oporu 

pro HR manažery. Je to víceuživatelský systém, který je instalován na více počítačích 

ve firmě a pro provoz vyžaduje databázový server. Jednotlivé moduly, které systém 

obsahuje, ukazuje Tabulka 3, obsah modulů představuje Příloha B (KSprogram, 2014).  

 

Tabulka 3: Moduly systému KS Personalistika 

Modul 

Mzdy a platy 

Dokumenty zaměstnanců 

Personální agendy a evidence 

Výkaznictví, reporting 

Popisy pracovních míst 

Systematizace pracovních míst 

Školení, vzdělávání a trénink zaměstnanců 

Ochrana zdraví při práci 

Hodnocení zaměstnanců 

Plánování a řízení kariéry 

Ochranné pracovní pomůcky 

Sociální program 

Uchazeči o zaměstnání 

Adaptační proces 

Služební cesty 

Plánování mzdových prostředků 

Zdroj: vlastní zpracování dle KSprogram, 2014 
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Kromě jednotlivých modulů a jejich funkcí má systém zajímavé vlastnosti a další funkce, 

mezi které patří např. možnost exportu dat, což je vhodné pro organizace, které žádný systém 

neměly a data si spravovaly např. v Excel tabulkách. Pro tyto společnosti potom bude 

jednodušší přenos dat ze současných databází do nového systému. Dalšími vlastnostmi 

je možnost zpracovávání více organizací v rámci jedné databáze, možnost vícejazyčného 

prostředí a výstupů, možnost nastavení přístupových práv včetně přístupu kteréhokoliv 

pracovníka, více než 300 standardních reportů a sestav a možnost vytvoření vlastních, 

schopnost komunikace s ostatními systémy podniku, možnost tvorby vlastních šablon 

dokumentů (např. pracovněprávních a akce jako hromadný tisk či hromadné plány 

vzdělávání pracovníků apod. Ukázku systému představuje Obrázek 8 (KSprogram, 2014). 

 

Zdroj: KSprogram, 2014 

 

Mezi služby poskytované k systému patří analýza procesů personalistiky a zpracování mezd, 

přenos stávajících dat do systému, nastavení a instalace základních funkcí a parametrů, 

odborný dozor při počátcích a zkouškách provozu a školení pracovníků, dozor u běžného 

provozu, úpravy systému dle požadavků zákazníka, technická podpora (updaty, legislativní 

úpravy, HelpDesk a další) (KSprogram, 2014). 

 

 

Obrázek 8: Ukázka ze systému KS Personalistika 
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 Vema, a. s. 

Vema a. s. je dodavatelem informačních systémů v oblasti řízení lidských zdrojů, logistiky 

a ekonomiky, a to soukromých i státních organizací všech velikostí v České republice 

a na Slovensku (Vema, 2018). 

 

Vema HR je komplexní a ucelený systém, který pomáhá v oblastech evidence personálních 

údajů a zpracování procesů personalistiky, a to od náboru a výběrových řízení, přes evidenci 

zaměstnanců a jejich údajů, hodnocení, vzdělávání a rozvoj, zpracování mezd, 

až po organizační schémata a jejich optimalizaci. Systém obsahuje také zaměstnanecký 

portál a workflow procesů personalistiky. Vema je v oblasti zpracování mezd 

nejrozšířenějším softwarem v České republice. Její moduly ukazuje Tabulka 4, obsah 

jednotlivých modulů představuje Příloha C (Vema, 2018). 

 

Tabulka 4: Moduly systému Vema HR 

Modul 

Mzdy Komplet 

Personální evidence a dokumenty 

Výběrová řízení 

Organizační struktura 

Vzdělávání a e-learning 

Hodnocení zaměstnanců 

Plánování dovolené 

Personální události 

Zaměstnanecký portál 

Workflow 

Zdroj: vlastní zpracování dle Vema, 2018 

 

Speciálními funkcemi a vlastnostmi systému je např. přehled o výběrových řízeních nových 

zaměstnanců, plán vzdělání pracovníků, včetně sledování jeho nákladů a plnění, možnost 

pravidelného hodnocení pracovníků, workflow, tedy možnost elektronického předávání 

formulářů napříč organizací pomocí předem definovaného procesu, hlídání personálních 

událostí automaticky, automatické stahování a aktualizace nových verzí, snížení nákladů 

na komerční databázi díky vlastní databázi Vema, která zajistí efektivní ukládání dat. 
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Možnost provozu systému je buď pořízením licencí na vlastní počítače společnosti anebo 

prostřednictvím internetu, k čemuž je určena Vema V4 Cloud. Ukázka systému  

viz Obrázek 9 (Vema, 2018). 

 

 

Obrázek 9: Ukázka ze systému Vema HR 

Zdroj: Vema, 2018 

 

Kromě základního systému Vema HR se základními moduly má společnost Vema 

k dispozici další moduly, systémy a produkty společnosti z oblasti HR, mezi ně patří: 

 Aplikace GDPR, 

 Docházkový systém, 

 Rozdělování odměn, 

 Benefity, 

 Pracovní cesty, 

 Evidence stravného, 

 Ochranné prostředky, 

 Vazba na insolvenční rejstřík, 

 Adresářové služby, 

 Nástupní a změnový list, 

 Plánování směn, 

 Plánování a evidence výkonů (Vema, 2018). 
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Tyto další moduly a systémy mohou rozšířit základní systém Vema HR a komplexněji tak 

pokrýt HR procesy společnosti, která se pro tento systém rozhodne. Velmi užitečná může 

být např. aplikace Docházkový systém, GDPR či Benefity (Vema, 2018). 

 

 OKSystem, a. s. 

Česká společnost OKSystem se zabývá vývojem softwaru a působí mezinárodně. Systémy 

jsou určeny soukromému i veřejnému sektoru a jsou dodávány především do České 

republiky, ale také do zemí Evropy a USA. Snaží se o to, aby byly jejich systémy užitečné, 

spolehlivé, bezpečné a nápadité (OKbase, 2017). 

 

OKbase je systém určen především HR specialistům, mzdovým účetním, manažerům 

a zaměstnancům. Je to komplexní nástroj personalistiky, kterým lze obsloužit každého 

zaměstnance. Navíc lze některé agendy převést přímo na vedoucího zaměstnance či jejich 

podřízené. Systém navíc hlídá důležité termíny a události a upozorní na ně. Systém obsahuje 

nástěnku průběžné kontroly, možnost přehledů a sestav, legislativní požadavky, 

samoobsluhu a přehlednou organizační strukturu. Jednotlivé moduly ukazuje Tabulka 5, 

obsah těchto modulů potom představuje Příloha D (OKbase, 2017). 

 

Tabulka 5: Moduly systému OKbase 

Modul 

Personalistika 

Docházka 

Mzdy 

Čipové karty 

Stravování 

Zdroj: vlastní zpracování dle OKbase, 2017 

 

Mezi další vlastnosti systému, které mohou být pro organizace zajímavé, patří: 

 Samoobsluha – urychlení procesů díky interaktivitě zaměstnanců, kteří si sami 

mohou řešit docházku, dovolenou, personální data, služební cesty a pomoci 

s hodnocením, náborem, vzděláváním a stravováním. 
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 Správa a podpora – e-mailová a telefonická podpora Hot-line, pravidelný update, 

tedy okamžité zohlednění legislativních změn včetně zaslání informací 

a dokumentace k nové verzi, možnost individuálního školení a konzultací k systému. 

 Sestavy a přehledy – snadná a rychlá tvorba statistik a přehledů, např. nákladů, 

fluktuace, trendů apod., dále manažerské informace, které lze dle potřeb upravovat, 

sestavy a iReport. 

 Legislativa – splnění všech potřebných legislativních předpisů včetně aktualizací, 

a to v oblasti pracovněprávních vztahů, daňových předpisů, pojistného na sociální 

zabezpečení, důchodového pojištění, zdravotního pojištění a nemocenského 

pojištění. Zajištěna je také bezpečná komunikace a povinnosti vyplývající z nařízení 

GDPR. 

 Mobilní – systém je plně responzivní a lze jej využívat na jakémkoliv mobilním 

telefonu, tabletu a obrazovce, lze tedy své povinnosti řešit odkudkoliv. 

 User friendly – intuitivní a přehledná samoobsluha pro zaměstnance, obsahující také 

nástěnku s důležitými daty. Schéma samoobsluhy lze nastavit do vizuálního stylu 

společnosti (viz Obrázek 10) (OKbase, 2017). 

 

 

Obrázek 10: Ukázka ze systému OKbase 

Zdroj: OKbase, 2017 

 

Z výčtu modulů a jejich obsahu a výčtu speciální vlastností vyplývá, že je systém velice 

obsáhlý a zahrnuje zajímavé funkce. Jednou z nich je např. to, že lze systém využívat i přes 
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mobilní telefon, což je v dnešní době velmi užitečná funkce, která umožňuje zadávání dat 

odkudkoliv. 

 

 PC HELP, a. s.  

PC HELP je česká společnost zaměřující se na poskytování SW řešení a vývoj 

a implementaci SW systémů. Působiště společnosti je v České a Slovenské republice. Cílem 

je dlouhodobá spokojenost odběratelů, proto se snaží zajistit odborné a kvalitní zázemí 

(PlusPortal, 2016).  

 

PlusPortal je personální systém, který nabízí moderní webové řešení, automatizaci procesů, 

intuitivní ovládání, aktivní spolupráci v rámci organizace, propojení poboček a podporu 

holdingu. Ve všech modulech (přehled modulů viz Tabulka 6, obsah jednotlivých modulů 

viz Příloha E) lze nalézt sdílení dat, reporting, schvalování, samoobsluhu, notifikace 

a check-listy (PlusPortal, 2016). 

 

Tabulka 6: Moduly systému PlusPortal 

Modul 

Personalistika 

Nábor 

Vzdělávání 

Hodnocení zaměstnanců 

Odměny 

Služební cesty 

Drobné výdaje 

Volno 

Docházka 

 Zdroj: vlastní zpracování dle PlusPortal, 2016 

 

Speciální vlastností systému je např. to, že systém využívá moderní webové technologie 

a i díky tomu je tedy možný přenos dat z jiných zdrojů a systémů. Dále je zde možnost 

evidence více společností a holdingové struktury v rámci jedné databáze. Zajímavou funkcí 

je možnost přístupu a spolupráce pracovníků v místě pracoviště i v terénu, intuitivní 



64  
 

ovládání, uživatelsky přívětivé a designově čisté prostředí (ukázka viz Obrázek 11) 

a možnost propojení se současným systémem odběratele (PlusPortal, 2016). 

 

 

Obrázek 11: Ukázka ze systému plusPortal 

Zdroj: PlusPortal, 2016 

 

Systém lze instalovat a provozovat jako cloudové řešení či instalací na serveru odběratele. 

Lze zakoupit a instalovat jen jeden modul, několik vybraných modulů či celý komplexní 

systém. Přístup je možný na různých platformách, jako je Windows, Android, 

Mac OS a další, stačí mít k dispozici internetový prohlížeč (PlusPortal, 2016). 

 

 Kvasar spol. s r. o. 

Společnost se zabývá vývojem speciálních aplikačních a programových vybavení, 

zpracováním dat a poradenskými službami v oblasti mezd a personalistiky. Přesto, 

že je to počtem zaměstnanců malá firma, tak své služby poskytuje malým, středním 

a velkým firmám v České republice. Důležitou filosofií firmy je individuální přístup 

k odběratelům (Kvasar, 2018). 

 

Systém PermWeb je nadstavbou PERM3 systému a umožňuje přístup k datům širšímu 

okruhu uživatelů, především tedy manažerům a dalším zaměstnancům. Díky tomu, 

že je to webový klient, jsou data dostupná okamžitě v běžném prohlížeči internetu, 

samozřejmě až po zabezpečeném přihlášení uživatele. PermWeb je koncipován jako 

modulární systém a jednotlivé moduly (viz Tabulka 7) lze zpřístupnit jen určitým skupinám 
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lidí. Do systému se lze přihlásit odkudkoliv a uživatelské prostředí je velmi intuitivní. 

Systém také uživatelům umožňuje podávání žádostí, editaci vybraných údajů a dat či oblast 

workflow a schvalování. Jednotlivé moduly lze přizpůsobit požadavkům organizace, jejich 

obsah popisuje Příloha F (Kvasar, 2018). 

 

Tabulka 7: Moduly systému PERM3 a PermWeb 

Modul  

Základní modul 

Docházka  

Žádosti o dovolenou 

Výplatní lístky 

Pořizování mezd 

Hodnocení 

Vzdělávání 

Lékařské prohlídky 

Svěřené prostředky 

Ochranné pomůcky 

Cestovní náhrady 

Uchazeči 

Dokumenty 

Zaměstnanecké benefity 

Sestavy 

Zdroj: vlastní zpracování dle Kvasar, 2018 

 

Mezi vlastnosti systému patří nastavení pro státní organizace či podnikatelské subjekty, 

možnost integrace z programů MS Office, možnost zpětného dohledání operací díky jejich 

evidenci a možnost nastavení přístupových práv pro jednotlivé uživatele. Systém 

je použitelný pro malé, střední i velké podniky a provoz systému je možný pomocí síťového 

prostředí, samostatného počítače či terminálového serveru. Ukázka systému  

viz Obrázek 12 (Kvasar, 2018). 

 



66  
 

 

Obrázek 12: Ukázka ze systému PERM3 

Zdroj: Kvasar, 2018 

 

Výhodami systému je přizpůsobení programu na míru, pomoc implementačního týmu 

při zavedení a zprovoznění systému, návrh převodu dat ze současného systému organizace, 

zajištění průběhu duplicitního zpracování, pomoc a dohled u první uzávěrky mezd (Kvasar, 

2018). 
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5 NÁVRH OBSAHU A FUNGOVÁNÍ 

PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Z kapitoly 3 vyplývá, že je pro personální oddělení společnosti XY velmi důležité zavést 

personální informační systém, aby se zlepšila efektivita a rychlost procesů a snížila se tak 

administrativní náročnost personální práce. Kapitola tedy popisuje oblasti HR, které by měly 

být personálním informačním systémem pokryty. Procesy jsou rozčleněny na jednotlivé 

činnosti, které personální oddělení zajišťuje, a se kterými by měl personální informační 

systém pomoci. Seznam modulů a funkcí, které by měl informační systém obsahovat, 

vycházejí z teoretických východisek, z analýzy personálních procesů společnosti a z analýzy 

trhu s personálními informačními systémy. Požadavky byly připraveny ve spolupráci 

s vedoucí personálního oddělení společnosti XY. Mezi tyto činnosti, které by měl systém 

obsahovat, patří: 

 nábor zaměstnanců, 

 evidence zaměstnanců a dalších náležitostí pracovního vztahu, 

 docházka zaměstnanců, 

 mzdy, 

 benefity, 

 školení a lékařské prohlídky, 

 služební cesty, 

 hodnocení zaměstnanců, 

 organizační struktura, 

 reporty. 

 

Konkrétní požadavky k jednotlivým oblastem činností, které jsou nutně od systému 

společností XY vyžadovány, ukazuje následující Tabulka 8, ve které je uveden seznam 

těchto požadavků. 

 

Tabulka 8: Přehled oblastí a požadavků, které musí personální informační systém obsahovat 

Personální 

činnost 
Obsah 

Nábor 

zaměstnanců 

 Evidence kandidátů 

 Evidence výběrových řízení 

 Fulltextové vyhledávání  
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 Seznam pracovních pozic 

 Evidence požadavků na pracovní pozice  

 Archivace dokumentů kandidátů 

 Historie komunikací 

 Sdílení informací mezi HR oddělením a vlastníky výběrových řízení 

 Evidence souhlasů a hlídání výmazů osobních údajů dle GDPR 

Evidence 

zaměstnanců  

 

 Převedení kandidáta na zaměstnance 

 Evidence personálních dat (včetně historie a budoucnosti) 

 Evidence hlavních pracovních poměrů a dohod konaných mimo 

pracovní poměr 

 Evidence souběžných pracovních poměrů  

 Archivace personálních dokumentů zaměstnance 

 Tvorba pracovněprávních dokumentů, včetně možnosti hromadného 

tisku (smlouvy, dodatky, potvrzení) 

 Evidence dovolené a výpočet jejího nároku 

 Možnost přístupu pro vedoucí, manažery a zaměstnance 

 Možnost nastavení přístupových práv a dat, která mají být zobrazena 

 Popisy pracovních míst, včetně požadavků na pracovníka  

 Historie obsazení pracovních míst 

 Automatické notifikace blížících se událostí týkajících se pracovníků 

(konec zkušební doby, konec pracovního poměru, narozeniny, apod.)  

 Provozní evidence o zaměstnancích 

Docházka 

zaměstnanců 

 

 Plánování dovolené  

 Propojení docházkového systému na mzdy 

 Schvalování docházky  

 Měsíční přehledy docházky 

 Automatická kontrola zákonných požadavků (pauzy, přestávky mezi 

směnami, apod.) 

 Možnost editace dat v docházce 

 Možnost nastavení pro zkrácené a nerovnoměrné úvazky či dohody 

konané mimo pracovní poměr 

 Kontrola nepřítomností (nemoc, dovolená, lékař) 

 Převádění přesčasů do dalších měsíců 

 Výpočet nároku na stravenky 

Mzdy 

 Evidence mezd jednotlivých zaměstnanců 

 Evidence historie mezd a bonusů 

 Zadávání proplacení přesčasů, mzdových položek, odměn, srážek  

Benefity 
 Nároky na benefity a jejich evidence 

 Evidence čerpání benefitů 

Organizační 

struktura 
 Začlenění zaměstnance v organizační struktuře 

 Přidělení jednotlivým vedoucím 

Reporty a 

statistiky 

 

 Počty zaměstnanců 

 Počty nástupů a výstupů 

 Sledování fluktuace 

 Personální náklady 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Vzhledem k tomu, že má společnost XY pouze několik interních aplikací a jinak 

k evidenci a dalším činnostem používá běžně dostupné kancelářské programy, jsou všechny 

tyto oblasti od systému vyžadovány. Nábor zaměstnanců představuje velkou část činností 

personálního oddělení, tudíž je jeho snadná evidence důležitá. Samozřejmostí je evidence 

údajů o zaměstnancích tak, aby bylo možné provádět jednoduché změny, generovat 

dokumenty, tvořit sestavy a napojit se na ostatní moduly. 

 

Docházka zaměstnanců je v současné době zaznamenávána do interní aplikace, která však 

nekontroluje zákonné povinnosti, např. dodržování pauzy nejpozději po šesti hodinách 

práce. Tato kontrola tedy poté probíhá ručně a je to velmi zdlouhavý administrativní proces, 

který je neefektivní. V této oblasti je tedy určitě nutná automatizace a zjednodušení 

zpracování, nejlépe i s napojením na mzdy. 

 

Zpracování mezd nyní probíhá přes externí účetní společnost, ale podklady pro mzdy 

připravuje personální oddělení společnosti. I zde by byl tedy systém využit pro snadnější 

evidenci mezd, jejich změn, odměn, srážek apod. Benefity jsou rovněž evidovány pouze 

formou tabulek v kancelářských programech, je zde tedy velké riziko vzniku chyb. 

 

Organizační struktura je vytvářena ručně, bez jakékoliv automatizace, častokrát tedy není 

aktuální. Reporty a statistiky nejsou vytvářeny automaticky. Podporou pro jejich vytvoření 

jsou kancelářské programy jako Excel, nicméně stále je tam velké riziko vzniku chyb a jejich 

tvorba je časově náročná. 

 

Ne všechny činnosti či konkrétní požadavky je potřeba nutně zaštítit personálním systémem 

ihned. Lze je ponechat ve stávající formě, případně tyto další moduly a funkce časem 

dokoupit a doimplementovat. Mezi tyto nepovinné oblasti a funkce systému patří 

např. vzdělávání a hodnocení zaměstnanců či služební cesty, jak ukazuje Tabulka 9. 
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Tabulka 9: Přehled oblastí a požadavků, které nemusí personální informační systém nutně obsahovat 

Personální 

činnost 
Obsah 

Nábor 

zaměstnanců 
 Automatické načítání informací z životopisu kandidáta 

Evidence 

zaměstnanců  

 

 Evidence svěřeného majetku zaměstnanci 

 Zadávání návrhů změn osobních dat přímo zaměstnanci  

 Možnost distribuce dokumentů zaměstnancům 

 Evidence dat rodinných příslušníků zaměstnanců 

Mzdy  Propojení na Cafeteria systém 

Benefity  Cafeteria systém 

Školení a 

lékařské 

prohlídky 

 

 Evidence a plánování zákonných školení (BOZP, PO, školení řidičů 

referentů) 

 Hlídání a evidence lékařských prohlídek 

 Archivace dokumentů 

 Plánování a evidence školení  

 Přihlašování se na školení 

 Evidence nákladů na školení zaměstnanců 

Služební 

cesty 

 

 Žádosti o tuzemské a zahraniční služební cesty   

 Evidence čerpaných záloh a zaznamenání výdajů na služební cestě 

 Schvalování služebních cest 

 Možnost evidence a připojení dokumentů 

 Import kurzů z webových stránek ČNB automaticky 

 Výpočet náhrad za používání soukromého vozidla 

 Přenos náhrad do mezd po schválení  

Hodnocení 

zaměstnanců 

 Evidence hodnocení za libovolné období 

 Možnost zadání hodnotících kritérií  

 Možnost propojení na mzdy, krácení/navýšení mzdy 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Evidence školení a lékařských prohlídek je prováděna pomocí kancelářských programů. 

Není zde ucelený systém vzdělávání, v čemž by také personální informační systém mohl 

pomoci. Bez automatického upozornění na blížící se periodické školení či periodickou 

lékařskou prohlídku vzniká riziko propadnutí školení či potvrzení o zdravotní způsobilosti 

k práci a může tak docházet k porušení zákonných povinností.  

 

Hodnocení zaměstnanců není ve společnosti nijak nastaveno a probíhá individuálně 

dle jednotlivých vedoucích, kteří hodnocení provádějí vlastním způsobem. V případě využití 

nastavených hodnotících kritérií v rámci systému by mohlo dojít k lepšímu nastavení 

a sjednocení tohoto procesu. 
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Zpracování služebních cest je rovněž pro personální oddělení velkou administrativní zátěží. 

Nyní ve společnosti vznikla interní aplikace, která má usnadnit žádání a schvalování 

služebních cest, nicméně aplikace nefunguje dle představ personálního oddělení 

a vyúčtování cest stále probíhá formou ručních výpočtů a administrativní zátěž tohoto 

procesu tak zůstává na vysoké úrovni. 

 

Co se týká fungování systému, je navrženo, aby systém nebyl pořizován ve formě cloud 

aplikace, jelikož bude systém obsahovat velké množství důvěrných a osobních dat 

a je nežádoucí, aby tyto informace byly na internetovém úložišti. Je tedy vyžadováno, 

aby byla databáze lokální, jen pro danou organizaci. Zároveň je požadováno, aby byl 

přístup umožněn všem zaměstnancům, s možností omezení práv dle role uživatele. Bude 

velkou výhodou, pokud systém bude obsahovat také zaměstnanecký portál včetně 

samoobsluhy. Portál pro zaměstnance v současnosti ve společnosti XY nějakým způsobem 

funguje, ale není příliš moderní a jeho údržba není jednoduchá. Samoobsluha zde bohužel 

není vůbec, veškeré informace si zaměstnanci musí vyžádat od personalistek. Je doporučeno 

systém pořídit jako Procesní (komplexní) informační systém zaměřený na HR oblast, 

ne jako podnikový ERP systém.  

 

Společnost XY v současné době zvažuje zavedení systému SAP jako komplexního systému 

plánování podnikových zdrojů, a to z toho důvodu, že tento systém využívá i mateřská 

společnost. Jelikož k této skutečnosti zatím nejsou známy bližší informace, nebude na možné 

zavedení tohoto systému ve zhodnocení ani v kalkulacích brán zřetel. 
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6 POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ NABÍDKY 

DODAVATELŮ PERSONÁLNÍHO 

INFORMAČNÍHO SYSTÉMU  

Na základě analýzy dodavatelů personálních informačních systémů představené 

v kapitole 4 je vytvořeno zhodnocení těchto systémů na základě požadavků na systém 

a návrhu obsahu personálního informačního systému. Hodnocení vhodnosti zavedení 

jednotlivých systémů je provedeno ve čtyřech oblastech, a to: 

 splnění základní požadavků, 

 splnění požadavků, které jsou nad rámec základních, 

 přívětivost uživatelského prostředí, 

 cenová kalkulace systémů. 

 

Cílem zhodnocení nabídky dodavatelů je výběr jednoho systému, který nejlépe odpovídá 

zadaným požadavkům, má příjemné uživatelské prostředí, které odpovídá očekávání a jeho 

cenová kalkulace není příliš vysoká. V rámci porovnání a vyhodnocení nabídky dodavatelů 

jsou názvy systému anonymizovány, jelikož jsou cenové kalkulace důvěrnými informacemi 

poskytnutými pouze pro účely zavedení systému ve společnosti XY a není možné 

je zveřejňovat. 

 

 Hodnocení splnění základních požadavků 

V oblasti základních požadavků je v této části hodnoceno, zda jednotlivé personální 

informační systémy splňují funkce, které jsou od systému nutně vyžadovány. Jak ukazuje 

Tabulka 10, všechny vybrané personální informační systémy, tedy Systém M, Systém S, 

Systém W, Systém K i Systém R obsahují všechny potřebné moduly řešící jednotlivé 

personální činnosti, tedy nábor, evidenci a docházku zaměstnanců, mzdy, benefity, 

organizační strukturu i reporty. 
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Tabulka 10: Porovnání obsahu vybraných PIS s požadavky základních personálních činností 

Personální činnost Systém 

M 

Systém 

S 

Systém 

W 

Systém 

K 

Systém 

R 

Nábor zaměstnanců ANO ANO ANO ANO ANO 

Evidence zaměstnanců  ANO ANO ANO ANO ANO 

Docházka zaměstnanců ANO ANO ANO ANO ANO 

Mzdy ANO ANO ANO ANO ANO 

Benefity ANO ANO ANO ANO ANO 

Organizační struktura ANO ANO ANO ANO ANO 

Reporty a statistiky ANO ANO ANO ANO ANO 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Následující tabulky představují splnění konkrétních funkcí všech definovaných oblastí 

personálních činností v rámci modulů u vybraných informačních systémů. Tabulka 11 tedy 

ukazuje, že všechny vybrané systémy zvládnou evidenci kandidátů, výběrových řízení, 

tvorbu seznamu pracovních pozic, evidenci požadavků na pracovní pozice, archivaci 

dokumentů kandidátů, sdílení informací mezi HR a vlastníky výběrových řízení a evidenci 

souhlasů se zpracováním osobních údajů a výmazy osobních údajů dle nařízení GDPR. 

Největší problém je s funkcí fulltextového vyhledávání v informacích o kandidátech, tuto 

funkci splňují jen 2 z 5 systémů, a to Systém M a Systém K. Systém K však neumí uchovávat 

historii komunikací s uchazeči o zaměstnání. 

 

Tabulka 11: Splnění požadavků vybraných PIS v oblasti náboru zaměstnanců 

Nábor zaměstnanců - 

požadavky 
Systém 

M 

Systém 

S 

Systém 

W 

Systém 

K 

Systém 

R 

Evidence kandidátů ANO ANO ANO ANO ANO 

Evidence výběrových 

řízení 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Fulltextové vyhledávání  ANO NE NE ANO NE 

Seznam pracovních pozic ANO ANO ANO ANO ANO 

Evidence požadavků na 

pracovní pozice  
ANO ANO ANO ANO ANO 

Archivace dokumentů 

kandidátů 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Historie komunikací ANO ANO ANO NE ANO 

Sdílení informací mezi HR 

a vlastníky pozic  
ANO ANO ANO ANO ANO 

Evidence souhlasů a 

výmazy údajů dle GDPR 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Další oblastí je evidence zaměstnanců, která je základním požadavkem na systém a také 

jednou z nejdůležitějších oblastí. Všechny vybrané systémy splňují všechny požadavky, tedy 

převedení uchazečů o zaměstnání na zaměstnance, evidenci personálních údajů, pracovních 

poměrů a dohod konaných mimo pracovní poměr, souběh pracovních poměrů, dále archivaci 

personálních dokumentů, tvorbu pracovněprávních dokumentů, evidenci a výpočet 

dovolené, zpřístupnění dat vedoucím a zaměstnancům, včetně regulace práv, popisy 

pracovních pozic a historii jejich obsazování, provozní evidenci o zaměstnancích 

a automatické notifikace týkající se blížících se personálních událostí, viz Tabulka 12. 

 

Tabulka 12: Splnění požadavků vybraných PIS v oblasti evidence zaměstnanců 

Evidence zaměstnanců 
Systém 

M 

Systém 

S 

Systém 

W 

Systém 

K 

Systém 

R 

Převedení kandidáta na 

zaměstnance 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Evidence personálních dat 

(i historie a budoucnost) 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Evidence hlavních 

pracovních poměrů  

a dohod konaných mimo 

pracovní poměr 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Evidence souběžných 

pracovních poměrů  
ANO ANO ANO ANO ANO 

Archivace personálních 

dokumentů zaměstnance 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Tvorba pracovněprávních 

dokumentů, možnost 

hromadného tisku  

ANO ANO ANO ANO ANO 

Evidence dovolené  

a výpočet jejího nároku 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Možnost přístupu pro 

vedoucí a zaměstnance 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Možnost nastavení 

přístupových práv a dat 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Popisy pracovních míst, 

požadavky na pracovníka  
ANO ANO ANO ANO ANO 

Historie obsazení 

pracovních míst 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Automatické notifikace 

blížících se událostí 

zaměstnanců 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Provozní evidence  

o zaměstnancích 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jak již bylo řečeno, docházkový systém je důležitým požadavkem, který musí být splněn, 

aby byla snížena administrativní náročnost současného způsobu zpracování docházky 

zaměstnanců. Všechny vybrané PIS dokáží v rámci docházkového systému plánování 

a schvalování dovolené, propojení docházky na mzdy, měsíční přehledy docházky, 

automatickou kontrolu zákonných požadavků (např. pauzy na oddech), editaci dat, nastavení 

pro zkrácené a nerovnoměrné úvazky a dohody konané mimo pracovní poměr, kontrolu 

všech druhů nepřítomností (např. nemoc, dovolená, lékař), převádění přesčasů do dalších 

měsíců a výpočet nároku na stravenky. Všechny vybrané PIS tedy dokáží splnit všechny 

požadavky z oblasti zpracování docházky, viz Tabulka 13. 

 

Tabulka 13: Splnění požadavků vybraných PIS v oblasti docházky zaměstnanců 

Docházka zaměstnanců Systém 

M 

Systém 

S 

Systém 

W 

Systém 

K 

Systém 

R 

Plánování dovolené  ANO ANO ANO ANO ANO 

Propojení docházkového 

systému na mzdy 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Schvalování docházky  ANO ANO ANO ANO ANO 

Měsíční přehledy 

docházky 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Automatická kontrola 

zákonných požadavků 

(např. pauzy) 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Možnost editace dat 

v docházce 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Možnost nastavení pro 

zkrácené a nerovnoměrné 

úvazky či dohody konané 

mimo pracovní poměr 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Kontrola nepřítomností 

(nemoc, dovolená, lékař) 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Převádění přesčasů do 

dalších měsíců 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Výpočet nároku na 

stravenky  
ANO ANO ANO ANO ANO 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Moduly mezd rovněž splňují všechny základní požadavky, tedy evidenci mezd jednotlivých 

zaměstnanců, včetně historie mezd a bonusů a možnost proplácení přesčasů, mzdových 

položek, odměn, srážek apod. Moduly navíc obsahují také kompletní zpracování mezd, 

to však nyní není potřeba, jelikož je zpracování mezd zajišťováno externí společností. 
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Co se týká benefitů, čtyři z vybraných PIS požadavek na evidenci benefitů, nároků 

na ně a jejich čerpání splňují, Systém R však tyto požadavky nesplňuje, jak uvádí  

Tabulka 14. 

 

Tabulka 14: Splnění požadavků vybraných PIS v oblasti mezd a benefitů 

Mzdy a benefity Systém 

M 

Systém 

S 

Systém 

W 

Systém 

K 

Systém 

R 

Evidence mezd 

jednotlivých zaměstnanců 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Evidence historie mezd 

a bonusů 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Zadávání proplacení 

přesčasů, mzdových 

položek, odměn, srážek 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Nároky na benefity a jejich 

evidence 
ANO ANO ANO ANO NE 

Evidence čerpání benefitů  ANO ANO ANO ANO NE 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Začlenění zaměstnanců v organizační struktuře a přidělení jednotlivým vedoucím v rámci 

tvorby organizační struktury dokáží všechny vybrané systémy. Všechny také zvládnout 

generování požadovaných reportů, mezi které patří počty zaměstnanců, nástupů a výstupů, 

sledování fluktuace a sledování personálních nákladů, viz Tabulka 15. 

 

Tabulka 15: Splnění požadavků vybraných PIS v oblasti organizační struktury a reportů 

Organizační struktura 

a reporty  
Systém 

M 

Systém 

S 

Systém 

W 

Systém 

K 

Systém 

R 

Začlenění zaměstnance  

v organizační struktuře 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Přidělení jednotlivým 

vedoucím  
ANO ANO ANO ANO ANO 

Počty zaměstnanců ANO ANO ANO ANO ANO 

Počty nástupů a výstupů ANO ANO ANO ANO ANO 

Sledování fluktuace ANO ANO ANO ANO ANO 

Personální náklady ANO ANO ANO ANO ANO 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Výběr nejlepšího systému na základě splnění základních požadavků je poměrně složitý, 

jelikož všechny vybrané personální informační systémy splňují velmi podobnou část 

základních požadavků, největší rozdíl je v oblasti náboru, kde Systém S, Systém R 

a Systém W nesplňují požadavek fulltextového vyhledávání a Systém K nesplňuje 

požadavek uchovávání historie komunikace s kandidáty. Další rozdíl je u Systému R, který 

v oblasti benefitů nesplňuje žádný z požadavků, viz Tabulka 16. 

 

Tabulka 16: Procentuální splnění základních požadavků jednotlivými PIS 

Personální činnost Systém 

M 

Systém 

S 

Systém 

W 

Systém 

K 

Systém 

R 

Nábor zaměstnanců 100 % 88,9 % 88,9 % 88,9 % 88,9 % 

Evidence zaměstnanců  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Docházka zaměstnanců 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Mzdy 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Benefity 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 

Organizační struktura 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Reporty a statistiky 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Procentuální průměr 

splnění základních 

požadavků 

100 % 98,4 % 98,4 % 98,4 % 84,1 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 16 ukazuje procentuální splnění zadaných základních požadavků, tedy kolik 

konkrétních funkcí v každém modulu jednotlivé systému splňují. Nejlépe je na tom 

Systém M, který splňuje všechny zadané požadavky, dále pak následuje Systém S, 

Systém K a Systém W, kde u každého není splněn jeden ze základních požadavků 

a procentuální podíl je tak 98,4 %. Nejhorší procentuální splnění požadavků má Systém R, 

který je splňuje jen na 84,1 %. 

 

 Hodnocení splnění požadavků nad rámec 

Další sestava tabulek ukazuje splnění požadavků, které nejsou primárně vyžadovány, 

ale jsou oproti základním požadavkům navíc, tedy nemusí být v modulu obsaženy nutně, ale 

pokud tam budou, bude to velkou výhodou. Tabulka 17 ukazuje, že v oblasti evidence 

zaměstnanců nesplňuje Systém W jeden z nadstandardních požadavků, a to možnost zadání 
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návrhu změny osobních údajů přímo zaměstnancem přes jeho účet v systému. Ostatní 

systémy splňují všechny požadavky navíc z této oblasti, tedy evidenci svěřeného majetku, 

možnost distribuce dokumentů zaměstnanců i evidenci dat rodinných příslušníků. 

 

Tabulka 17: Splnění požadavků v oblasti evidence zaměstnanců, které jsou nad rámec 

Evidence zaměstnanců – 

požadavky nad rámec 
Systém 

M 

Systém 

S 

Systém 

W 

Systém 

K 

Systém 

R 

Evidence svěřeného 

majetku zaměstnanci 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Zadávání návrhů změn 

osobních dat přímo 

zaměstnanci  

ANO ANO NE ANO ANO 

Možnost distribuce 

dokumentů zaměstnancům 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Evidence dat rodinných 

příslušníků zaměstnanců 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V oblasti školení a lékařských prohlídek splňuje všechny požadavky všech pět vybraných 

personálních systémů. Tyto požadavky zahrnují evidenci a plánování zákonných a dalších 

školení, hlídání a evidenci lékařských prohlídek, možnost přihlašování se na školení, 

evidenci nákladů na školení a archivaci dokumentů, viz Tabulka 18.  

 

Tabulka 18: Splnění požadavků v oblasti školení a lékařských prohlídek, které jsou nad rámec 

Školení a lékařské 

prohlídky – požadavky 

nad rámec 

Systém 

M 

Systém 

S 

Systém 

W 

Systém 

K 

Systém 

R 

Evidence a plánování 

zákonných školení  
ANO ANO ANO ANO ANO 

Hlídání a evidence 

lékařských prohlídek 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Archivace dokumentů ANO ANO ANO ANO ANO 

Plánování a evidence 

školení 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Přihlašování se na školení ANO ANO ANO ANO ANO 

Evidence nákladů na 

školení zaměstnanců 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jak ukazuje Tabulka 19, v rámci modulu řešícího služební cesty umožňují všechny systémy 

možnost zažádat si o tuzemskou a zahraniční cestu, evidenci čerpaných záloh a zaznamenání 

výdajů spojených se služební cestou, schvalování služebních cest, evidenci a připojení 

dokumentů, import kurzů z webových stránek ČNB automaticky, výpočet náhrad za užívání 

soukromého vozidla a přenos náhrad do mezd po schválení, tedy všechny zadané požadavky. 

 

Tabulka 19: Splnění požadavků v oblasti služebních cest, které jsou nad rámec 

Služební cesty – 

požadavky nad rámec 
Systém 

M 

Systém 

S 

Systém 

W 

Systém 

K 

Systém 

R 

Žádosti o tuzemské  

a zahraniční služební cesty  
ANO ANO ANO ANO ANO 

Evidence čerpaných záloh  

a výdajů na služební cestě 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Schvalování služebních 

cest 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Možnost evidence  

a připojení dokumentů 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Import kurzů z webových 

stránek ČNB automaticky 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Výpočet náhrad za užívání 

soukromého vozidla 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Přenos náhrad do mezd po 

schválení 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Evidenci hodnocení zaměstnanců za libovolné období a možnost nastavení hodnotících 

kritérií zajišťují všechny vybrané PIS, možnost propojení na mzdy, např. tedy krácení 

či navýšení mzdy, neumožňuje Systém R, ostatní ano, viz Tabulka 20. 

 

Tabulka 20: Splnění požadavků v oblasti hodnocení zaměstnanců, které jsou nad rámec 

Hodnocení zaměstnanců 

– požadavky nad rámec 
Systém 

M 

Systém 

S 

Systém 

W 

Systém 

K 

Systém 

R 

Evidence hodnocení za 

libovolné období 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Možnost zadaní 

hodnotících kritérií 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Možnost propojení na 

mzdy (krácení/navýšení)  
ANO ANO ANO ANO NE 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Mezi další požadavky nad rámec těch základních patří v rámci modulu náboru zaměstnanců 

možnost automatického načítání údajů uchazečů přímo z životopisu, tento požadavek však 

splňuje pouze Systém M. Dále je to v rámci benefitů Cafeteria systém, který poskytují 

všechny systémy kromě Systému K a v rámci mezd propojení Cafeteria systému na mzdy, 

což umožňuje Systém S, Systém R a Systém M, jak ukazuje Tabulka 21. 

 

Tabulka 21: Splnění dalších požadavků nad rámec 

Další požadavky nad 

rámec 
Systém 

M 

Systém 

S 

Systém 

W 

Systém 

K 

Systém 

R 

Nábor zaměstnanců - 

Automatické načítání 

údajů uchazečů z 

životopisu 

ANO NE NE NE NE 

Mzdy - Propojení 

na Cafeteria systém 
ANO ANO ANO NE ANO 

Benefity - Cafeteria 

systém 
ANO ANO ANO NE NE 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jelikož některé vybrané PIS nesplňují některé z požadavků, které jsou nad rámec těch 

základních, je v této oblasti zhodnocení o trochu jednodušší. Jak ukazuje Tabulka 22, 

nejvyšší procentuální průměr získal Systém M, který i zde splňuje všechny požadavky. Dále 

je to Systém S, který nesplňuje jen jeden z nadstandardních požadavků, a to automatické 

načítání dat z životopisů uchazečů, splňuje tak 93,3 % nadstandardních požadavků. 

Systém W navíc neumožňuje zadávání změn osobních údajů přímo zaměstnanci, splnění 

požadavků je tedy na 88,3 %. Navíc kromě nemožnosti automatického načtení dat 

z životopisů neposkytuje Systém R možnost propojení hodnocení na mzdy a Cafeteria 

systém a Systém K vůbec nenabízí oblast Cafeteria systému ani jeho propojení na mzdy, tyto 

systémy tedy splňují jen 80 % požadavků navíc. 
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Tabulka 22: Procentuální splnění požadavků, které jsou nad rámec, jednotlivými PIS 

Personální činnost Systém 

M 

Systém 

S 

Systém 

W 

Systém 

K 

Systém 

R 

Evidence zaměstnanců 100 % 100 % 75 % 100 % 100 % 

Školení a lékařské 

prohlídky 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Služební cesty 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Hodnocení zaměstnanců 100 % 100 % 100 % 100 % 66,7 % 

Další požadavky 100 % 66,7 % 66,7 % 0 % 33,3 % 

Procentuální průměr 

splnění požadavků nad 

rámec základních 

100 % 93,3 % 88,3 % 80 % 80 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Po zkombinování výsledků hodnocení splnění základních požadavků a hodnocení splnění 

požadavků nad rámec obsahuje nejvíce požadovaných funkcí Systém M s průměrem splnění 

všech zadaných požadavků na 100 %. Druhým nejlepším systémem z hlediska požadavků 

je Systém S se splněním na 95,9 % a třetím Systém W, který získal 93,4 %. Nejhůře 

je na tom Systém R s 82,1 % a Systém K s 89,2 % splněných požadavků. 

 

6.2.1 Zajímavé funkce a výhody vybraných PIS 

Kromě zhodnocení již zadaných požadavků je vhodné podívat se také na další zajímavé 

funkce a výhody vybraných personálních informačních systémů. Každý se systémů dokáže 

exportovat data z programů MS Office, což je určitě velkou výhodou při zavádění 

informačního systému do společnosti XY, ve které se právě tyto programy hojně využívají. 

Kromě toho má Systém S možnost vícejazyčného prostředí a výstupů, schopnost 

komunikace s ostatními systémy v organizaci a zaměstnanecký portál, který může sloužit 

jako komunikační a informační kanál pro všechny zaměstnance. Systém M má k dispozici 

rovněž zaměstnanecký portál, dále pak automatické stahování aktuálních verzí programu, 

zasílání výplatní pásky do mobilu a workflow, tedy možnost distribuce a předávání 

dokumentů a formulářů elektronickou formou, a to dle předem stanoveného procesu. Velkou 

výhodou Systému K je jeho mobilní verze a rovněž samoobsluha pro zaměstnance. Jako 

speciální funkci má Systém W možnost automatického rozesílání dokumentů e-mailem 

a workflow, tedy schvalovací proces v určitých oblastech systému. Systém R umožňuje 

přístup v místě pracoviště i v terénu, dále obsahuje plánovače úloh a vestavěné check-listy, 
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napojení na portály společnosti LMC a e-learning. Tyto funkce jsou opravdu velmi užitečné 

a společnost XY by je naplno využila. Nejvíce zajímavé výhody má tedy z pohledu 

společnosti XY Systém R, dále Systém S, Systém M, Systém K a nejméně zajímavé 

Systém W. 

 

 Hodnocení uživatelského prostředí 

Kromě splnění požadavků a funkcí, které by měl systém umět, je pro práci s personálním 

informačním systémem důležité také uživatelské prostředí, tedy jak je systém přehledný 

a uživatelsky pro práci příjemný. V hodnocení této oblasti byly osloveny tři personalistky, 

které by se systémem ve společnosti pracovaly nejvíce a tři zaměstnanci, kteří by systém 

rovněž využívali. 

 

Osloveným hodnotitelům byly všechny vybrané systémy představeny, včetně jejich funkcí, 

obsahu, vzhledu a jeho prostředí, a to především pomocí ukázek a obrázků přímo ze systému. 

Na základě těchto ukázek spočívá hodnocení v přidělení určitého počtu bodů dle míry 

splnění očekávání a příjemnosti prostředí pro uživatele. Každý hodnotitel může jednotlivým 

systémům přidělit 0–100 bodů, v podstatě dle toho, na kolik procent je pro uživatele systém 

přívětivý jak z hlediska vzhledu, tak z hlediska umístění tlačítek, ovládání, očekávání apod. 

Počet přidělených bodů odráží celkový dojem ze systému z hlediska uživatelského prostředí. 

Hodnocení personalistkami společnosti uvádí Tabulka 23. 

 

Tabulka 23: Hodnocení uživatelského prostředí vybraných PIS personalistkami společnosti XY 

Hodnotitel Systém 

M 

Systém 

S 

Systém 

W 

Systém 

K 

Systém 

R 

Personalistka 1 90 % 80 % 75 % 85 % 85 % 

Personalistka 2 50 % 40 % 60 % 100 % 90 % 

Personalistka 3 70 % 50 % 65 % 100 % 95 % 

Průměrné hodnocení 70 % 56,7 % 66,7 % 95 % 90 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z hodnocení je zřejmé, že nejpřívětivější uživatelské prostředí má z pohledu personalistek 

společnosti Systém K, který získal v průměru 95 % všech možných bodů. Jako druhý 

je Systém R, jehož vzhled a uživatelské prostředí splňuje očekávání na 90 % a třetí 
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je Systém M s průměrem 70 % ze všech bodů. Nejméně přívětivý je Systém W (66,7 % 

bodů) a Systém S (56,7 % bodů).  

 

Tabulka 24: Hodnocení uživatelského prostředí vybraných PIS vybranými zaměstnanci společnosti 

XY 

Hodnotitel Systém 

M 

Systém 

S 

Systém 

W 

Systém 

K 

Systém 

R 

Zaměstnanec 1 90 % 70 % 80 % 95 % 90 % 

Zaměstnanec 2 75 % 60 % 80 % 95 % 80 % 

Zaměstnanec 3 59 % 48 % 74 % 99 % 82 % 

Průměrné hodnocení 74,7 % 59,3 % 78 % 96,3 % 84 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 24 představuje také hodnocení uživatelského prostředí, ale z pohledu zaměstnanců, 

kteří systém budou také určitým způsobem využívat, např. při vyplňování docházky. Nejlépe 

hodnocené je z pohledu zaměstnanců uživatelské prostředí Systému K, který získal 

96,3 % bodů. Dále pak následuje Systém R s 84 %, Systém W se 78 % a Systém M se 

74,7 %. Dle zaměstnanců má nejméně přívětivé uživatelské prostředí Systém S, který získal 

jen 59,3 % bodů. 

 

Celkově z hodnocení vyplývá, že personalistky i zaměstnanci hodnotí uživatelské prostředí 

systémů velmi podobně. Při kombinaci hodnocení zaměstnanci a personalistkami opět vítězí 

Systém K s 95,7 %, následuje Systém R s 87 % a dále pak Systém M a Systém W s 72,4 %. 

Nejméně přívětivé prostředí má dle obou hodnocení Systém S a získal tak pouze 58 %. 

Je však nutné dodat, že uživatelské prostředí systému určitě není rozhodujícím kritériem při 

výběru personálního informačního systému, je to spíše doplňující kritérium zhodnocení. 

 

 Finanční náročnost implementace PIS 

V rámci finanční náročnosti implementace personálního informačního systému budou 

porovnány ceny systémů včetně jejich implementace a základních služeb. Všechny cenové 

nabídky vybraných personálních informačních systémů jsou vytvořeny pro 140 zaměstnanců 

a všechny ceny jsou uváděny bez DPH. 
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6.4.1 Systém M 

Moduly splňující základní požadavky zahrnují komplexní HR modul, GDPR, docházku 

a zaměstnanecké benefity, cena za tyto moduly činí 231 810 Kč. Mezi doplňující moduly 

by pak patřil modul Cestovní příkazy, jehož licence stojí 7 650 Kč. Moduly systému 

splňujícího všechny požadavky tak vyjdou na 239 460 Kč, jak představuje Tabulka 25. 

 

Tabulka 25: Cenová kalkulace Systému M 

Název modulu Cena 

Komplexní HR SW 157 970 Kč 

GDPR 28 270 Kč 

Docházka 33 590 Kč 

Zaměstnanecké benefity 11 980 Kč 

Cena celkem – základní požadavky 231 810 Kč 

Cestovní příkazy 7 650 Kč 

Cena celkem – požadavky navíc 7 650 Kč 

Celková cena – všechny požadavky 239 460 Kč 

Zdroj: Společnost M (vlastní zpracování) 

 

Co se týká údržby systému, náklady na první rok jsou již zahrnuty v cenách implementace 

a služeb a platí se tak až od druhého roku používání systému. Výše těchto nákladů je počítána 

jako 25 % z celkové ceny, při implementaci základních modulů je tedy cena ve výši 

57 954 Kč a při zavedení modulu cestovních příkazů to bude o 1 913 Kč navíc, celkem 

59 867 Kč.  

 

Tabulka 26: Cenová kalkulace služeb implementace Systému M 

Služby instalace a implementace Cena 

- Aplikační a systémové konzultace  

- Správa sítí, serverů a ICT infrastruktury 

- Analýza, programování a projektové služby  

- Čas strávený na cestě  

190 400 Kč 

Cena celkem  190 400 Kč 

Zdroj: Společnost M (vlastní zpracování) 
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Služby spojené s instalací a implementací systému zahrnují aplikační a systémové 

konzultace, správu sítí, serverů a infrastruktury informačních technologií, analýzu 

a projektové služby a náklady za čas strávený na cestě. Celkem je cena za tyto služby 

odhadována na 190 400 Kč, viz Tabulka 26. Tato cena je stejná při pořízení základních 

modulů i těch splňujících další požadavky, proto je v následující tabulce uvedena 

u doplňujících požadavků cena 0 Kč. Cena nezahrnuje další poplatky za konzultace, školení 

a cestovné. 

 

Tabulka 27: Celková cenová kalkulace zakoupení a zavedení Systému M 

Ceny 
Základní 

požadavky 

Požadavky 

navíc 

Všechny 

požadavky 

Cena za moduly 231 810 Kč 7 650 Kč 239 460 Kč 

Cena za služby 190 400 Kč 0 Kč 190 400 Kč 

Cena celkem 422 210 Kč 7 650 Kč 429 860 Kč 

Zdroj: Společnost M (vlastní zpracování) 

 

U Systému M nezahrnuje celková cena zvlášť kalkulaci ročních nákladů za údržbu a rozvoj 

systému, tyto náklady se totiž hradí až od druhého roku užívání. Jak ukazuje Tabulka 27, 

cena zahrnuje licenci užívání modulů a náklady na služby spojené s implementací. Cena 

za splnění základních požadavků činí 422 210 Kč, za doplnění dalších modulů splňujících 

požadavky navíc je to o 7 650 Kč více, celková cena za systém splňující všechny požadavky 

je 429 860 Kč. 

 

6.4.2 Systém S 

Tabulka 28 představuje cenovou kalkulaci zakoupení licence jednotlivých modulů 

Systému S. Cena modulů, které splňují základní požadavky, je 163 291 Kč. Tabulka 28 

uvádí cenu jádra aplikace ve výši 0 Kč, z toho důvodu, že nelze pořídit pouze jádro systému, 

vždy je potřeba k tomu pořídit i další moduly a jádro je v tom již zahrnuto. Moduly, které 

splňují také další požadavky nad rámec těch základních, mají cenu 23 052 Kč, celkem tedy 

systém splňující všechny zadané požadavky vyjde na 186 343 Kč. 
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Tabulka 28: Cenová kalkulace Systému S 

Název modulu Cena 

Jádro aplikace 

- Personální agendy a evidence 

- Dokumenty zaměstnanců 

0 Kč 

Mzdy 

- Mzdy a platy 

- Výkaznictví, reporting 

54 391 Kč 

Personalistika 

- Popisy pracovních míst 

- Systematizace pracovních míst 

- Školení, vzdělávání a trénink zaměstnanců 

- Ochrana zdraví při práci 

54 391 Kč 

Portál – docházka 31 457 Kč 

Doplňkový modul – sociální program 11 526 Kč 

Doplňkový modul – Uchazeči o zaměstnání 11 526 Kč 

Cena celkem – základní požadavky 163 291 Kč 

Doplňkový modul – hodnocení zaměstnanců 11 526 Kč 

Doplňkový modul – služební cesty 11 526 Kč 

Cena celkem – požadavky navíc 23 052 Kč 

Celková cena – všechny požadavky 186 343 Kč 

Zdroj: Společnost S (vlastní zpracování) 

 

Systém je potřeba v průběhu roku udržovat, cena roční technické podpory, která zahrnuje 

hot-lite, rozvoj, HelpDESK či legislativní změny činí 18 % z ceny licence, v případě pořízení 

modulů splňující základní požadavky je tedy cena roční údržby ve výši 29 393 Kč, při 

zavedení i doplňkových modulů se cena zvýší o 4 149 Kč, celkem tedy roční technická 

podpora u všech splněných požadavků vyjde na 33 542 Kč. Kromě technické podpory 

je potřeba k ceně počítat také služby, které je nutné při implementaci systému zahrnout. 

Jejich výčet a cenu ukazuje Tabulka 29. 
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Tabulka 29: Cenová kalkulace služeb implementace Systému S 

Služby implementace Cena 

Předimplementační školení  zdarma 

Instalace aplikačního vybavení, nastavení  6 000 Kč 

Školení správce k provozu  6 000 Kč 

Úvodní seznámení uživatelů  9 200 Kč 

Autorský dozor, školení uživatelů  92 000 Kč 

Integrace zdarma 

Cena celkem – základní požadavky 113 200 Kč 

Služby spojené se zavedením doplňkových modulů 18 400 Kč 

Cena celkem – všechny požadavky 131 600 Kč 

Zdroj: Společnost S (vlastní zpracování) 

 

Mezi služby důležité pro implementaci systému patří předimplementační školení, instalace 

aplikace a její nastavení, školení správce, úvodní seznámení uživatelů a autorský dozor. 

Celková cena těchto služeb je pro moduly splňující základní požadavky 113 200 Kč. Při 

přidání dalších modulů se cena zvýší o 18 400 Kč, celkem tedy na 131 600 Kč. Do ceny 

těchto služeb není započítaná cena za cestovné, které je počítáno dle skutečnosti a poplatky 

za další školení a konzultace. 

 

Tabulka 30: Celková cenová kalkulace zakoupení a zavedení Systému S 

Ceny 
Základní 

požadavky 

Požadavky 

navíc 

Všechny 

požadavky 

Cena za moduly 163 291 Kč 23 052 Kč 186 343 Kč 

Cena za služby 113 200 Kč 18 400 Kč 131 600 Kč 

Roční technická podpora 29 393 Kč 4 149 Kč 33 542 Kč 

Cena celkem 305 884 Kč 45 601 Kč 351 485 Kč 

Zdroj: Společnost S (vlastní zpracování) 

 

Jak ukazuje Tabulka 30, celková cenová kalkulace zakoupení licencí Systému S a jeho 

implementace zahrnuje cenu za moduly, služby k implementaci a roční technickou podporu, 

která se platí již na počátku implementace systému a poté každý rok. Celková cena za systém 
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splňující jen základní požadavky činí 305 884 Kč, za systém, který splňuje všechny 

požadavky je to o 45 601 Kč více, tedy 351 485 Kč. 

 

6.4.3 Systém W 

Cena za základní moduly Systému W je 386 400 Kč, při implementaci také dalších modulů, 

splňujících další požadavky na systém, se cena zvýší o 126 200 Kč, cena systému 

obsahujícího moduly zahrnující všechny požadované funkce je 512 600 Kč, jak ukazuje 

Tabulka 31. 

 

Tabulka 31: Cenová kalkulace Systému W 

Název modulu Cena 

Mzdová a personální agenda, modul pro služební cesty 128 000 Kč 

Další moduly 

- Jádro systému 

- Výplatní lístky 

- Žádosti o dovolenou 

- Docházka 

- Dokumenty 

- Lékařské prohlídky 

- Svěřené věci 

- Benefity 

- Uchazeči 

- Odměňování 

- Sestavy 

45 300 Kč 

19 400 Kč 

19 300 Kč 

28 300 Kč 

14 800 Kč 

19 300 Kč 

19 300 Kč 

19 300 Kč 

25 300 Kč 

33 300 Kč 

14 800 Kč 

Cena celkem – základní požadavky 386 400 Kč 

Školení 

Školící akce 

Vzdělávání 

19 300 Kč 

25 300 Kč 

25 000 Kč 

 

Hodnocení 23 300 Kč 

Služební cesty 33 300 Kč 

Cena celkem – požadavky navíc 126 200 Kč 

Celková cena – všechny požadavky 512 600 Kč 

Zdroj: Společnost W (vlastní zpracování) 

 

Stejně jako u ostatních systémů, i zde je nutné zmínit také náklady na roční technickou 

podporu systému, která činí při zahrnutí všech systémů celkem 124 890 Kč. Cena se skládá 

z nákladů na údržbu základního modulu Systému W, které jsou ve výši 48 000 Kč ročně 



89  
 

a dále za údržbu a podporu dalších modulů, které splňují základní požadavky, činí náklady 

57 960 Kč. Za další moduly splňující další požadované funkce je to navíc 18 930 Kč, což 

odpovídá 15 % z ceny licence těchto modulů navíc. 

 

Tabulka 32: Cenová kalkulace služeb implementace Systému W 

Služby instalace a implementace Cena 

Implementace 64 200 Kč 

Cena celkem  64 200 Kč 

Zdroj: Společnost W (vlastní zpracování) 

 

Jak ukazuje Tabulka 32 cena implementace a služeb s ní spojených je 64 200 Kč. Do této 

ceny však není vůbec zahrnuto školení systému, další konzultace a cestovné, které jsou 

počítány dle skutečnosti a nelze v tomto případě odhadnout jejich výši. I zde je cena 

za služby uvedena komplexně za základní i doplňující moduly, proto je v následující tabulce 

uvedena cena 0 Kč za služby u požadavků navíc. 

 

Tabulka 33: Celková cenová kalkulace zakoupení a zavedení Systému W 

Ceny 
Základní 

požadavky 

Požadavky 

navíc 

Všechny 

požadavky 

Cena za moduly 386 400 Kč 126 200 Kč 512 600 Kč 

Cena za služby 64 200 Kč 0 Kč 64 200 Kč 

Roční technická podpora 105 960 Kč 18 930 Kč 124 890 Kč 

Cena celkem 556 560 Kč 145 130 Kč 701 690 Kč 

Zdroj: Společnost W (vlastní zpracování) 

 

Celková cena zahrnující cenu licencí za implementované moduly, cenu samotné 

implementace a roční technickou podporu při splnění všech požadavků, které společnost XY 

na systém má, činí 701 690 Kč. Při implementaci jen modulů zahrnujících základní 

požadavky na funkce je cena 556 560 Kč a cena za implementaci doplňujících modulů 

je 145 130 Kč, viz Tabulka 33. 
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6.4.4 Systém K 

Stejně jako u ostatních vybraných personálních informačních systémů i u Systému K je 

cenová kalkulace vypočtena pro moduly splňující základní požadavky na systém, tak i pro 

zavedení modulů, které splňují všechny požadavky. V první verzi vyjde cena systému 

na 157 800 Kč, při přidání i dalších modulů se cena zvýší o 30 800 Kč, celkem tedy 

na 188 600 Kč, jak ukazuje Tabulka 34. Je zde uvedena cena u správy systému a u sestav 

a přehledů jako 0 Kč, a to z toho důvodu, že jsou součástí pořízení systému a nelze 

je zakoupit odděleně. 

 

Tabulka 34: Cenová kalkulace Systému K 

Název modulu Cena 

Správa systému 0 Kč 

Personalistika 

- Organizační schémata 

- Nábory 

- GDPR 

28 000 Kč 

10 500 Kč 

10 000 Kč 

20 000 Kč 

Docházka 

- Plánování nepřítomností 

21 000 Kč 

13 300 Kč 

Mzdy a platy 

- Elektronické výplatní lístky 

35 000 Kč 

10 000 Kč 

Sestavy a přehledy 

- Uživatelské sestavy (generátor sestav) 

0 Kč 

10 000 Kč 

Cena celkem – základní požadavky 157 800 Kč 

Vzdělávání 9 100 Kč 

Hodnocení 9 100 Kč 

Pracovní cesty 12 600 Kč 

Cena celkem – požadavky navíc 30 800 Kč 

Celková cena – všechny požadavky 188 600 Kč 

Zdroj: Společnost K (vlastní zpracování) 

 

Cena za roční technickou podporu činí v případě základních modulů 31 560 Kč, při zahrnutí 

i dalších modulů je cena 37 720 Kč, tedy o 6 160 Kč vyšší. Tato výše nákladů odpovídá 

20 % z konečné ceny licence. Služby implementace představuje Tabulka 35, opět do ceny 

těchto služeb nejsou zahrnuty náklady na cestovné a další doplňková školení a konzultace. 
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Tabulka 35: Cenová kalkulace služeb implementace Systému K 

Služby instalace a implementace Cena 

- Analytické schůzky, zpracování cílového konceptu, 

projektové řízení  

- Instalace a nastavení systému, nastavení rolí a práv  

- Nastavení jednotlivých modulů, jednorázový import 

dat, nastavení submodulů  

- Předání do ostrého provozu, podpora při první ostré 

uzávěrce docházky  

300 000 Kč 

Cena celkem  300 000 Kč 

Zdroj: Společnost K (vlastní zpracování) 

 

Služby instalace a implementace zahrnují analytické schůzky a zpracování projektu včetně 

jeho řízení, instalaci systému včetně nastavení práv, rolí a modulů, dále import dat, převedení 

do ostrého provozu a podporu při první uzávěrce. Cena těchto služeb je v celkové výši 

odhadována na 300 000 Kč, viz Tabulka 35. Cena je stanovená komplexně, ať jsou pořízeny 

jen moduly splňující základní požadavky či i další moduly, proto je v následující tabulce 

částka 0 Kč. 

 

Tabulka 36: Celková cenová kalkulace zakoupení a zavedení Systému K 

Ceny 
Základní 

požadavky 

Požadavky 

navíc 

Všechny 

požadavky 

Cena za moduly 157 800 Kč 30 800 Kč 188 600 Kč 

Cena za služby 300 000 Kč 0 Kč 300 000 Kč 

Roční technická podpora 31 560 Kč 6 160 Kč 37 720 Kč 

Cena celkem 489 360 Kč 36 960 Kč 526 320 Kč 

Zdroj: Společnost K (vlastní zpracování) 

 

Tabulka 36 ukazuje celkovou cenovou kalkulaci zakoupení a zavedení Systému K. Celková 

cena zahrnuje cenu modulů, služeb a roční technické podpory. Cena při splnění všech 

požadavků je ve výši 526 320 Kč, což je součet ceny za moduly splňující základní 

požadavky, která je ve výši 489 360 Kč a ceny za doplňující moduly ve výši 36 960 Kč. 
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6.4.5 Systém R  

Cenová kalkulace systému, jehož zahrnuté moduly splňují jen základní požadavky 

společnosti XY vychází na 145 680 Kč. Pokud budou přidány i moduly, které splňují 

požadavky navíc, cena se navýší o 50 200 Kč, cena systému splňujícího všechny zadané 

požadavky tak činí 195 880 Kč, viz Tabulka 37. 

 

Tabulka 37: Cenová kalkulace Systému R 

Název modulu Cena 

Základní modul 4 300 Kč 

Personalistika 24 300 Kč 

Nábor 15 900 Kč 

Volno 7 400 Kč 

Docházka 24 300 Kč 

Mzdy 69 480 Kč 

Cena celkem – základní požadavky 145 680 Kč 

Vzdělávání 23 200 Kč 

Hodnocení 15 900 Kč 

Pracovní cesty 11 100 Kč 

Cena celkem – požadavky navíc 50 200 Kč 

Celková cena – všechny požadavky 195 880 Kč 

Zdroj: Společnost R (vlastní zpracování) 

 

Roční náklady na údržbu a rozvoj systému činí 17 % z ceny licence, v případě modulů 

splňujících základní požadavky jsou tyto náklady ve výši 24 770 Kč, za další požadavky 

je to potom o 8 530 Kč více, celkem tedy 33 300 Kč. Implementace systému vyžaduje také 

zajištění služeb, které s instalací souvisejí, Tabulka 38 představuje jejich cenovou kalkulaci. 

Do těchto služeb není zahrnuto cestovné. 
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Tabulka 38: Cenová kalkulace služeb implementace Systému R 

Služby instalace a implementace Cena 

Příprava implementace a řízení projektu 12 500 Kč 

Provedení instalace 25 000 Kč 

Standardní převedení dat 25 000 Kč 

Nastavení modulů podle požadavků zákazníka, zaškolení 

zakoupených modulů a asistence při 

zavedení v ostrém provozu v rozsahu 

125 000 Kč 

Cena celkem – základní moduly 187 500 Kč 

Nastavení modulů podle požadavků zákazníka, zaškolení 

zakoupených modulů a asistence při 

zavedení v ostrém provozu v rozsahu – moduly navíc 

25 000 Kč 

Cena celkem – s požadavky navíc 212 500 Kč 

Zdroj: Společnost R (vlastní zpracování) 

 

Služby za instalaci a implementaci systému zahrnují přípravu a řízení projektu, samotnou 

instalaci, převedení dat a nastavení modulů dle požadavků, základní zaškolení a asistenci při 

zavádění do ostrého provozu. Při implementaci pouze nutných modulů vyjdou tyto služby 

na 187 500 Kč, při instalaci i dalších modulů, které splňují požadavky navíc 

je to o 25 000 Kč více, tedy celkem 212 500 Kč, jak ukazuje Tabulka 38. 

 

Tabulka 39: Celková cenová kalkulace zakoupení a zavedení Systému R 

Ceny 
Základní 

požadavky 

Požadavky 

navíc 

Všechny 

požadavky 

Cena za moduly 145 680 Kč 50 200 Kč 195 880 Kč 

Cena za služby 187 500 Kč 25 000 Kč 212 500 Kč 

Roční technická podpora 24 770 Kč 8 530 Kč 33 300 Kč 

Cena celkem 357 950 Kč 83 730 Kč 441 680 Kč 

Zdroj: Společnost R (vlastní zpracování) 

 

Celková cena systému (viz Tabulka 39), jeho implementace, poskytnutých služeb a roční 

technické podpory při splnění pouze základních požadavků na systém činí 357 950 Kč. Při 

doplnění modulů o další funkce tak, aby byly splněny všechny zadané požadavky, se cena 

zvýší o 83 730 Kč, celkově na 441 680 Kč. 
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6.4.6 Porovnání cenových kalkulací vybraných PIS 

Cenové kalkulace jednotlivých vybraných personálních systémů se v mnohém liší, stejně 

jako v jejich celkové výši. Porovnání cenových kalkulací zahrnujících jak cenu za moduly, 

jejich implementaci a služby s tím spojené tak i počáteční platbu za roční technickou 

podporu systémů představuje Tabulka 40. V případě zavedení modulů splňující jen základní 

požadavky a funkce je celková cena nejnižší u Systému S, a to ve výši 305 884 Kč, následně 

u Systému R, s cenou 357 950 Kč a Sytému M s cenou ve výši 422 210 Kč. Nejvyšší cenu 

má pak Systém W, a to 556 560 Kč a Systém K s cenou 489 360 Kč. Při přidání dalších 

modulů, které navíc splňují i další požadavky společnosti XY se ceny změní. Stále však 

zůstává nejnižší cena u Systému S, a to 351 485 Kč, dále u Systému M, a to 429 860 Kč 

a u Systému R, jehož cena činí 441 680 Kč. Rovněž zde je cena nejvyšší u Systému W, 

a to 701 690 Kč a u Systému K ve výši 556 560 Kč.  

 

Tabulka 40: Porovnání celkových cen vybraných PIS  

Systémy 
Základní 

požadavky 

Požadavky 

navíc 

Všechny 

požadavky 

Systém S 305 884 Kč 45 601 Kč 351 485 Kč 

Systém R 357 950 Kč 83 730 Kč 441 680 Kč 

Systém M 422 210 Kč 7 650 Kč 429 860 Kč 

Systém K 489 360 Kč 36 960 Kč 526 320 Kč 

Systém W 556 560 Kč 145 130 Kč 701 690 Kč 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při posuzování finanční náročnosti je potřeba brát v potaz také náklady na údržbu, rozvoj 

a technickou podporu systému po zakoupení licencí, tedy po dobu provozu. Pro tyto účely 

byly porovnány náklady na tuto roční údržby u všech systémů, opět ve verzi zavedení jen 

základních modulů, doplňujících modulů a i modulů splňujících všechny požadavky, 

viz Tabulka 41. 
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Tabulka 41: Porovnání nákladů na roční technickou podporu vybraných PIS 

Ceny 
Základní 

požadavky 

Požadavky 

navíc 

Všechny 

požadavky 

Systém S 29 393 Kč 4 149 Kč 33 542 Kč 

Systém R 24 770 Kč 8 530 Kč 33 300 Kč 

Systém M 57 954 Kč 1 913 Kč 59 867 Kč 

Systém K 31 560 Kč 6 160 Kč 37 720 Kč 

Systém W 105 960 Kč 18 930 Kč 124 890 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejnižší náklady na roční technickou podporu implementovaného personálního 

informačního systému splňujícího všechny zadané požadavky má Systém R, a to ve výši 

33.300 Kč, následně pak Systém S s cenou 33 542 Kč a Systém K s cenou 37 720 Kč. 

O něco vyšší jsou roční náklady na údržbu Systému M, a to 59 867 Kč. Nejvyšší roční 

náklady, stejně jako nejvyšší cenu modulů a jejich implementace má Systém W, a to ve výši 

124 890 Kč. 

 

 Časová náročnost implementace PIS 

Implementace personálního informačního systému zahrnuje u všech vybraných systémů 

několik fází. První z nich je fáze předimplementační, ve které je provedena analýza 

stávajícího stavu personálních procesů a současných systémů používaných danou 

společností. Následuje pak vytvoření cílového konceptu systému, tedy vytvoření konečné 

nabídky systému a modulů, které bude zahrnovat. Po podpisu potřebných dokumentů začíná 

fáze přípravy, která zahrnuje samotnou instalaci systému a zaškolení zaměstnanců. Poté 

nastává fáze zkušebního provozu, ve které probíhá testování nasazeného systému a duplicitní 

provoz spolu s dalším školením uživatelů. Poslední fází je ostrý provoz, kdy dochází 

k rutinními užívání systému, konzultacím a následné podpoře. 

 

Jednotlivé fáze se mohou v průběhu implementace systému měnit a nelze tak s přesností 

určit, jak dlouho bude implementace trvat. Všechny vybrané systémy mají velmi podobnou 

časovou náročnost implementace, na základě tohoto faktoru tedy nelze zhodnotit, který 

systém by byl pro implementaci lepší. Přibližný časový úsek zavádění personálního 

informačního systému na HR oddělení společnosti odpovídá 12-20 týdnům, v přepočtu tedy 

3-5 měsícům. V rámci této doby jsou prováděny všechny fáze implementace a po uplynutí 
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doby je možný ostrý provoz systému bez dohledu poskytovatele, pouze s jeho technickou 

podporou v případě potřeby. 

 

 Návrh na implementaci personálního informačního 

systému ve vybrané společnosti 

Z analýzy personálních procesů a propojení těchto procesů s IT ve společnosti XY vyplývá, 

že je pro snížení administrativní zátěže HR oddělení nutné zavést informační systém, který 

by personální činnosti usnadnil a zrychlil. Jsou celkem 4 možnosti, jaký systém 

implementovat: 

 komplexní personálních informační systém, 

 lokální ERP systém, 

 systém SAP, 

 vývoj vlastního systému. 

 

Na základě všech dostupných informací představených v této práci je navrženo 

implementovat komplexní personální informační systém nabízený na českém trhu. Finální 

návrh na implementaci konkrétního systému ve společnosti XY vychází ze všech hodnocení 

vybraných personálních informačních systémů, tedy z hodnocení splnění zadaných 

požadavků na systém, hodnocení příjemnosti uživatelského prostředí a cenové kalkulace 

jednotlivých systémů. 

 

V oblasti splnění zadaných požadavků, a to jak základních, tak doplňkových, tak i všech 

požadavků je nejvíce vhodný Systém M, který splňuje 100 % požadavků, dále pak Systém S 

(95,9 %) a Systém W (93,4 %). Systém M a Systém S navíc mají velmi zajímavé další 

výhody a funkce systému. 

 

V oblasti příjemnosti a přívětivosti uživatelského prostředí vítězí Systém K, který má dle 

zaměstnanců i personalistek nejvíce příjemné uživatelské prostředí (95,7 %). Následuje 

Systém R, Systém M a Systém W. Nejméně přívětivé uživatelské prostředí má Systém S. 

 

Z hlediska cenové kalkulace vyjde nejlépe Systém S s celkovou cenou 351 485 Kč, dále 

Systém M s cenou 429 860 Kč a Systém R, jehož cena je 441 680 Kč. Roční cena údržby je 

nejnižší u Systému R (33 300 Kč), Systému S (33 542 Kč) a Systému K (37 720 Kč). 
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Výběr jednoho nejlépe vyhovující systému je příliš těžký, jelikož v každé oblasti je nejlépe 

hodnocen jiný systém, záleží tedy na tom, co společnost XY upřednostňuje. Pokud 

upřednostňuje především splnění zadaných požadavků, ať už základních či všech, je vhodné 

zvolit Systém M. Pokud by upřednostňovala příjemnost uživatelského prostředí, byl by 

zvolen Systém K, není však doporučeno rozhodovat hlavně na základě tohoto kritéria. 

Kdyby společnost XY zajímala hlavně cena, nejlepší by byl Systém S. Nelze ovšem 

rozhodovat jen na základě jednoho z těchto kritérií, je nutné určit jejich prioritu. 

 

Stanovena byla celkem 4 kritéria hodnocení, a to splnění základní požadavků, splnění 

požadavků navíc, přívětivost uživatelského prostředí a cena systému. Je navrženo 

rozhodovat primárně dle kritéria splnění základní požadavků a dle ceny odpovídající splnění 

všech požadavků (pro případ budoucí implementace dalších modulů). Doplňkovým 

kritériem je pak splnění požadavků navíc a kritériem s nejnižší prioritou je příjemnost 

uživatelského prostředí. Na základě hodnocení těchto kritérií s těmito prioritami byly 

zpracovány následující návrhy. 

 

Prvním návrhem je zavedení Sytému M, který ze všech vybraných PIS splňuje nejvyšší 

procentuální podíl zadaných požadavků, splňuje totiž všechny požadavky. Navíc má 

zajímavé další funkce a výhody, zároveň je jeho cena druhá nejnižší a uživatelské prostředí 

třetí nejlepší. Roční náklady na údržbu a rozvoj systému jsou však druhé nejvyšší 

a uživatelské prostředí z pohledu pouze zaměstnanců je až čtvrté nejlepší. 

 

Druhou variantou a návrhem je implementace Systému S, který splňuje druhý nejvyšší 

procentuální podíl zadaných požadavků, rovněž má zajímavé další funkce a výhody, jeho 

cena je nejnižší ze všech vybraných systémů a roční náklady jsou druhé nejnižší. Je to však 

na úkor příjemnosti uživatelského prostředí, které ani z hlediska personalistek 

a ani z hlediska zaměstnanců není přívětivé a umístilo se na posledním místě. 

 

Zavedení ERP jako systému pro řízení podnikových zdrojů není z hlediska využití pro 

personální oddělení doporučeno. Komplexní ERP systémy většinou nemají HR modul tolik 

propracovaný a častokrát neobsahují ani základní nutné požadavky. Implementace dalších 

požadavků bývá velmi nákladná. V případě zahraničního systému SAP navíc mohou 

vzniknout další dodatečné náklady na úpravu HR modulu na podmínky české legislativy. 

V případě, že by se společnost XY tedy opravdu rozhodla pro zavedení systému SAP jako 
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ERP systému společnosti, jak bylo zmíněno v kapitole 5, případně pro implementaci jiného, 

lokálního ERP systému, bylo by i tak navrženo zavedení vybraného komplexního 

personálního informačního systému pro oblast personálního řízení. Vybrané PIS se navíc 

dokáží na systém SAP, případně i jiné systémy napojit a komunikovat s nimi. 

 

Další možností, jak lze ve společnosti XY zavést personální informační systém, je pomocí 

vlastního interního vývoje. Jelikož se společnost zabývá vývojem softwaru, webových 

a mobilních aplikací a dalšími oblastmi v rámci IT, může se zdát, že by vlastní vývoj 

personálního informačního systému mohl být pro společnost XY tou správnou volbou. 

Nicméně vývoj takového komplexního a propracovaného systému není jednoduchý. 

Pro společnost by bylo obtížné nalézt odborníky jak z oblasti IT, tak z oblasti HR, kteří 

by vypracovali návrh systému a následně zajistili jeho vývoj. Vývoj vlastními silami by byl 

velice časově i finančně náročný a nemuselo by být dosaženo požadovaných výsledků. 

Pokud bude brán základní model vývojářského projektového týmu, bude potřeba celkem 

9 zaměstnanců, jak ukazuje Tabulka 42.  

 

Tabulka 42: Odhad časové a finanční náročnosti implementace PIS vlastními silami společnosti XY 

 Časová náročnost v měsících Finanční náročnost v Kč 

Pracovník 

Analy-

tická 

fáze 

Příp-

ravná 

fáze 

Vývo-

jová 

fáze 

Celkem 

Průměrná 

hrubá 

mzda 

Náklady 

zaměst-

navatele 

Náklady 

celkem 

HR 

Specialista 
3 0,1 0,9 4 40 000 53 600  214 400  

Projektový 

manažer 
1 0,1 2,9 4 60 000 80 400  321 600  

Analytik 3 0,1 0,9 4 50 000 67 000  268 000  

SW 

Architekt 
0,5 0,5 0 1 70 000 93 800  93 800  

Grafik 0 0 3 3 50 000 67 000  201 000  

Backend 

vývojář 
0 0 12 12 60 000 80 400  964 800  

Backend 

vývojář 
0 0 12 12 60 000 80 400  964 800  

Frontend 

vývojář 
0 0 12 12 50 000 67 000  804 000  

Tester 0 0 12 12 35 000 46 900  562 800  

Celkem 3 0,5 12 15,5 x x 4 395 200  

Zdroj: vlastní zpracování na základě známých dat společnosti XY 
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Tento interní inovační projekt by měl 3 základní fáze. První je fáze analytická, ve které 

by HR Specialista, Analytik, Projektový manažer a SW architekt společně připravili detailní 

návrh obsahu a fungování systému na základě podrobné analýzy procesů a jiných systémů. 

Časově je odhadována na 3 měsíce. Následovala by fáze přípravná, v délce přibližně 

0,5 měsíce, ve které by SW architekt navrhl strukturu systému ve spolupráci s ostatními 

členy analytické fáze. Dále by pak nastala fáze vývojová, kde by začal grafik zpracovávat 

grafickou stránku systému a vývojáři backend a frontend by již začali pracovat na vývoji 

systému. Celou dobu by byl projekt veden projektovým manažerem a k dispozici by pro 

konzultace byli i ostatní pracovníci týmu, vývoj by trval přibližně 12 měsíců, viz   

Tabulka 42. Finanční náročnost je vypočítána dle celkového času stráveného na projektu 

vynásobeného celkovými náklady zaměstnavatele na zaměstnance, tedy průměrně 

se pohybující měsíční mzdou daných pozic ve společnosti XY navýšenou o náklady 

na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (benefity a odměny zde nejsou 

počítány). Časová náročnost tedy celkově vychází přibližně na 15,5 měsíce práce, a to bez 

fáze implementační. Finanční náročnost se může vyšplhat k částce 4 395 200 Kč. V takovém 

případě je tedy výhodnější a rychlejší pořídit již ověřený personální informační systém 

od externího dodavatele, kde je navíc možná také technická podpora po celou dobu užívání 

systému. 

 

Z uvedených informací tedy vyplývá, že je pro HR oddělení společnosti XY nejlepší volbou 

právě personální informační systém. V případě rozhodnutí společnosti XY o tom, že bude 

PIS implementován, je doporučeno postupovat podle 7 kroků, které představuje Obrázek 13. 

 

 

Obrázek 13: Návrh postupu při implementaci personálního informačního systému ve společnosti XY 

Zdroj: vlastní zpracování 

1. Setkání s dodavateli vybraných systémů 

2. Rozebrání a zodpovězení dalších otázek

3. Praktická ukázka systému

4. Finální nabídka ze strany dodavatele

5. Akceptace nabídky

6. Podpis implementační smlouvy

7. Implementace
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Jako první je doporučeno setkání s dodavateli vybraných systémů pro podrobnější 

projednání spolupráce, zodpovězení dalších otázek, např. těch týkajících se nutné HW a SW 

vybavenosti a případně pro praktickou ukázku systému. Poté bude připravena finální 

nabídka ze strany dodavatele, kterou si zástupci společnosti XY musejí projít a odsouhlasit. 

Po akceptaci nabídky společností XY bude podepsána implementační smlouva, následně pak 

bude systém za pomoci odborníků dodavatele i odběratele implementován. Po přenosu 

veškerých potřebných dat do systému bude následovat proškolení uživatelů systému, 

testování, zkušební provoz a ostrý provoz. Po celou dobu by měl být dodavatel k dispozici 

kvůli technické podpoře. Na závěr tohoto inovačního projektu je doporučeno zhodnotit 

přínos této implementace jak pro personální oddělení, tak i pro podnik jako celek. 
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Závěr 

V dnešním světě informačních technologií je možné zrychlovat a zefektivňovat personální 

činnosti např. pomocí počítačových aplikací a informačních systémů. Využití těchto systémů 

přináší HR oddělení spoustu výhod, ať už zrychlení činností, větší spolehlivost dat, snadnější 

aktualizace a reporty, efektivnější nastavení procesů či pomoc při strategickém rozhodování. 

Zkrátka je to nezbytný nástroj pro to, aby v organizacích fungovalo moderní řízení lidských 

zdrojů s možností strategického plánování. 

 

Diplomová práce se zabývá návrhem na zavedení personálního informačního systému 

ve společnosti XY, což je také cílem práce. Pro získání teoretických podkladů byla 

provedena literární rešerše, ve které byla představena důležitost informačních systémů jak 

pro personální oddělení, tak i pro celou společnost. Zároveň byly popsány důležité aspekty 

personálních informačních systémů, mezi které se řadí jejich obsah, funkce, možnosti, 

fungování, výhody a nevýhody, výběr a zavádění a rovněž novinky v této oblasti. 

 

V kapitole 3 byla představena vybraná společnost XY, především tedy její personální 

procesy, včetně popisu propojení na informační technologie. Na základě analýzy procesů 

bylo zjištěno, že je pro personální oddělení nezbytné zavést personální informační systém 

jako klíčový nástroj pro personální procesy, tím byla zodpovězena první výzkumná otázka 

týkající se nutnosti zavedení personálního systému. V současnosti jsou totiž pro personální 

práci využívány především kancelářské programy, případně interně vyvinuté aplikace, avšak 

nejsou mezi sebou dostatečně propojeny a vzniká zde vysoká administrativní zátěž. 

Zavedením komplexního personálního informačního systému by se snížením administrativy 

procesy také zefektivnily a vznikl by prostor pro věnování se dalším oblastem řízení lidských 

zdrojů, např. rozvoji zaměstnanců. 

 

Po zjištění skutečnosti, že je pro společnosti XY personální informační systém důležitý, byla 

provedena analýza trhu dodavatelů těchto systémů. Předmětem zkoumání byly pouze 

personální informační systémy, ne komplexní systémy ERP, které rovněž obsahují 

personální moduly. Je to z toho důvodu, že jsou pro společnost XY v oblasti řízení lidských 

zdrojů více propracované personální systémy vhodnější než méně detailní ERP systémy. 

Vybráno tedy bylo 5 dodavatelů a jejich systémů, které odpovídají základním parametrům. 

Dále byly v kapitole 4 systémy blíže představeny a popsány a na základě toho lze zodpovědět 
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druhou výzkumnou otázku týkající se toho, zda dodavatelé odpovídají potřebám 

společnosti XY.  

 

Na základě teoretických východisek, analýzy personálních procesů a analýzy systémů 

a dodavatelů byl v kapitole 5 vytvořen návrh obsahu a fungování systému, tedy především 

seznam požadavků, které systém musí splňovat a požadavků, které jsou doplňující a nutně 

být splněny nemusí. Zjištění parametrů systémů se věnuje další z výzkumných otázek, tímto 

tedy byla splněna. 

 

Poslední kapitola přináší porovnání a vyhodnocení vybraných systémů na základě předem 

stanovených kritérií, tedy splnění požadavků, základních i doplňujících, příjemnosti 

uživatelského prostředí a cenové kalkulace. V rámci splnění požadavků, a to i jen základní 

i všech vítězí Systém M, který splňuje všechny požadavky, následuje pak Systém S, který 

nesplňuje pouze jeden ze základní a jeden z doplňujících požadavků. Nejvíce uživatelsky 

příjemný je Systém K, a to jak dle personalistek, tak dle vybraných zaměstnanců. Dále pak 

Systém R. Co se týká cenového zhodnocení, nejnižší náklady na pořízení a implementaci má 

Systém S a jako druhý Systém M.  

 

Porovnání systémů přineslo konečný návrh na zavedení personálního informačního systému 

a řešení poslední výzkumné otázky týkající se výběru vhodného dodavatele systému včetně 

cenové kalkulace. Je navrženo implementovat Systém M, který splňuje všechny požadavky 

a je druhý nejlevnější, i když není uživatelsky nejvíce přívětivý. Druhou možností 

je zavedení Systému S, který nesplňuje pouze jeden základní a jeden požadavek navíc 

a je ze všech vybraných systémů nejlevnější, je však ze všech představených systémů 

nejméně uživatelsky příjemný. Rozhodování proběhlo primárně na základě splnění 

požadavků a cenové kalkulace, kritérium uživatelského prostředí bylo pouze doplňující. 

 

Společnost nyní uvažuje o zavedení ERP systému SAP. Pokud by k tomuto došlo, bude 

i přesto navrženo pro HR oblast implementovat procesní personální informační systém, 

který je detailnější. Napojení PIS na systém SAP je možný, tudíž technický problém by zde 

vzniknout neměl. Další možností pořízení PIS je vývoj vlastními silami společnosti, jelikož 

se sama zabývá vývojem softwaru. Nicméně tento způsob pořízení a implementace by byl 

velice časově a finančně náročný a společnost XY pro něj nemá potřebný personál, který by 

na vývoji pracoval. Tato možnost tedy byla z návrhu vyřazena. 
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Výsledky práce budou prezentovány vedoucímu personálního oddělení a následně vedení 

společnosti pro projednání nutnosti zavedení personálního informačního systému, 

představení možných dodavatelů a jejich systémů a návrhu na implementaci konkrétního 

vybraného systému, včetně jeho finančního zhodnocení a časové náročnosti zavedení. 

Výsledky práce potvrdily, že je pro HR oddělení společnosti XY nezbytné pořídit informační 

systém, který pomůže se zefektivněním a zmodernizováním HR procesů společnosti. 
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Příloha A – Přehled nástrojů využívaných k jednotlivým personálním procesům 

a jejich využití 

 

Proces Nástroj Využití 

Vytváření a analýza 

pracovních míst 

Excel / Word 
Evidence výběrových řízení, 

popisy pracovních míst 

Word Popisy pracovních míst 

E-mail 
Předání požadavku nového 

pracovního místa 

Získávání a výběr 

zaměstnanců 

Excel 
Evidence kandidátů, evidence 

nákladů na inzerci 

Aplikace Kandidáti 
Zasílání kandidátů k posouzení 

vlastníkům pozice 

Složka na centrálním 

uložišti 

Uchovávání dokumentů 

kandidátů 

Přijímání 

zaměstnanců a jejich 

adaptace 

Word Vzory smluv 

Excel Evidence zaměstnanců 

Složka na centrálním 

uložišti 

Uchovávání dokumentů 

zaměstnanců 

E-maily Žádost o založení účtů a přístupů 

Hodnocení 

zaměstnanců 
Excel Hodnotící formulář 

Vzdělávání 

zaměstnanců a jejich 

rozvoj 

Excel Evidence školení 

Aplikace Approval Žádosti o objednání školení 

Odměňování 

zaměstnanců 
Excel 

Evidence mezd, evidence nároků 

na benefity a jejich čerpání 

Péče o zaměstnance 

Aplikace Žádosti Žádosti o nepřítomnosti 

Docházková aplikace 

Projects 

Ruční zadávání docházky všemi 

zaměstnanci, ruční kontrola HR 

oddělením 

Excel 
Evidence revizí, zákonných 

školení apod. 

Služební cesty 
Aplikace Approval  

Excel  

Výstup zaměstnanců  

Aplikace Helpdesk Žádost o zrušení účtů 

Excel 
Výmazy údajů odchozích 

zaměstnanců 

HR reporting Excel Příprava statistik a reportů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha B – Moduly systému KS Personalistika a jejich obsah  

 

Modul Obsah modulu 

Mzdy a platy 

Výpočty mezd, sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, 

daní (pro různé typy organizace) 

Možnost zadání všech typů pracovních poměrů 

Různé kalendáře (plánovací, směnové, …) 

Hromadná zpracování, a to za střediska, zaměstnance či 

organizace 

Dopočet časového fondu dle kalendáře 

Realizace všech srážek 

Tisk a archivace výplatních pásek 

Výpočet ročního zúčtování daně z příjmu automaticky 

Číselník mzdových položek včetně možných změn 

Automatické zahrnování trvalých příplatků či doplatků do mezd 

Zpracování nepřítomností průběžně (úrazy, nemoci, mateřská) 

Převod mzdy na účet 

Hromadné platby (zdravotní pojišťovny, OSSZ) 

Možnost tisku měsíčních i ročních přehledů (mzdové listy, 

ELDP) 

Mzdové náklady a jejich sledování (možnost sledování po 

střediscích či skupinách) 

Statistické přehledy (např. daně, srážky, náklady, kontrolní 

sestavy, odměny a další) 

Archivace změn 

Možnost nastavení přístupových práv 

Možnost nastavení varovných limitů a hlášení 

Dokumenty 

zaměstnanců 

Evidence dokumentů zaměstnanců 

Šablony (např. pracovně-právních dokumentů) 

Možnost tvorby a vystavování personálních dokumentů dle 

corporate identity (pracovní smlouvy, mzdové výměry, dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr) 

Archiv dokumentů vystavených 

Personální agendy  

a evidence 

Možnost nastavení varovných hlášení a limitů 

Evidence zaměstnanců a pracovních poměrů 

Evidence dovolených 

Vzdělání a praxe, včetně jazykových znalostí 

Evidence závazků, životních a penzijních pojištění 

Sledování průběhu zaměstnání současného i předchozích 

Tvorba osobních průkazů zaměstnanců, včetně fotografií 

Evidence kontaktů 

Možnost vložení poznámky ke každému zaměstnanci 

Přehledy jubileí, mimo evidenčních stavů, odchody do důchodu a 

další stavy zaměstnanců 

Výkaznictví, 

reporting 

Mzdové a personální sestavy a reporting 

Sestavy z mezd  

Roční statistiky 

Využití pracovní doby 
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Přehledy a stavy zaměstnanců 

Výkazy pro státní instituce 

Rekapitulace mezd 

Generátor sestav a grafických výstupů 

Exporty dat 

Popisy pracovních 

míst 

Popis pracovního místa 

Vlastnosti pracovního místa 

Možnost kopírování či dědění vlastností různých pracovních míst 

Seznamy zaměstnanců pracujících na určitém pracovním místě 

Možnost tisku pracovního místa 

Systematizace 

pracovních míst 

Tři možnosti grafického znázornění schémat 

Plánovaná i aktuální schémata funkčních míst 

Možnost rychlého vyhledání vhodného kandidáta na pracovní 

místo  

Obsazenost pracovního místa a volná místa 

Vyhodnocení skutečnosti a plánu 

Školení, vzdělávání  

a trénink 

zaměstnanců 

Evidence kvalifikace, vzdělání a kurzů zaměstnanců 

Evidence a hodnocení dodavatelů v oblasti školení 

Roční plány a rozpočet vzdělávání 

Vytížení školících místností 

Prezenční listiny a e-pozvánky 

Získávání zpětné vazby ze školení 

Ochrana zdraví při 

práci 

Evidence lékařských prohlídek (vstupní, periodické, mimořádné, 

výstupní) 

Formulář žádosti o lékařský posudek 

Plánování prohlídek automaticky 

Záznamy pracovních úrazů 

Vyhodnocování úrazovosti 

Hodnocení 

zaměstnanců 

Tvorby plánů rozvoje zaměstnanců 

Kompetenční modely a šablony pro hodnocení pracovních míst 

Možnost samohodnocení zaměstnanců a hodnocení manažery 

Různé typy hodnocení – cílů, dle kompetencí, rozvoje, slovní a 

další 

Analýza získaných výsledků a možnost srovnání 

Možnost nastavení odměn dle výsledků hodnocení 

Plánování a řízení 

kariéry 

Tvorba zaměstnaneckých plánů rozvoje 

Přiřazování vhodných pozic perspektivním zaměstnancům 

Plány následnictví a jejich sestavování 

Hledání vhodných pracovníků a určitá místa 

Provázání pracovních míst, kterých lze dosáhnout 

Ochranné pracovní 

pomůcky 

Upozornění na nutnost vydání pracovní pomůcky 

Hlídání životnosti pomůcek 

Hlídání nároků na pomůcky dle pracovních míst 

Evidence výdejů pomůcek, včetně předpokládaných 

Evidence potřeby pomůcek dle funkcí 

Sociální program 

Čerpání benefitů a jejich evidence (jednotlivci i skupiny) 

Definice zaměstnaneckých benefitů 

Přehledy stavů účtů a čerpání 

Evidence nákladů vynaložených na benefity 

Možnost provázání na mzdy 
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Uchazeči o 

zaměstnání 

Evidence uchazečů o zaměstnání a jejich údajů 

Evidence jednotlivých výběrových řízení, včetně jejich správy 

Hodnocení uchazečů ve výběrových řízeních 

Komunikace a její evidence 

Možnost integrace online formulářů pro uchazeče 

Adaptační proces 

Adaptace zaměstnanců, její plánování a evidence dle pracovních 

míst 

Hlídání plnění podmínek adaptačního procesu 

Evidence adaptací jednotlivých zaměstnanců 

Hodnocení adaptace a jejího průběhu (garantem či nadřízeným) 

Služební cesty 

Evidence tuzemských a zahraničních cest, včetně jejich 

zpracování 

Generování cestovních náhrad automaticky 

Možnost práce s více zeměmi a měnami  

Možnost přidání vyfocených či oskenovaných dokladů 

Přenos dat do účetnictví 

Schválené služební cesty se automaticky propíší do 

nepřítomností 

Plánování 

mzdových 

prostředků 

Dopady budoucích změn mezd a jejich modelování 

Definice mzdových plánů a plánů ostatních nákladů 

Přiřazování plánů k jednotlivým pracovním místům 

Sledování vyplácení dle skutečnosti 

Vyhodnocování a porovnávání  

Zdroj: vlastní zpracování dle KSprogram, 2014 
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Příloha C – Moduly systému Vema HR a jejich obsah  

 

Modul Obsah modulu 

Mzdy Komplet 

 

Zpracování mezd 

Výplatní pásky 

Aktualizace dle platné legislativy 

Možnost zpracování souběhu pracovních poměrů 

Možnost zadávání srážek ze mzdy 

Převodní příkazy 

Možnost komunikace se zdravotními pojišťovnami a ČSSZ 

Rozvrhy pracovní doby 

Rozúčtování nákladů na střediska apod. 

Personální evidence  

a dokumenty 

 

Evidence údajů o zaměstnancích 

Evidence průkazů včetně délky platnosti 

Evidence vzdělání, zkoušek, výsledků vzdělávání 

Sledování lékařských prohlídek (včetně plánování, sledování 

platnosti a výsledků) 

Evidence všech předchozích zaměstnání, zápočet praxe 

automaticky 

Evidence zapůjčených pomůcek 

Hlídání životních a pracovních jubileí 

Správa dokumentů zaměstnanců 

Možnost generování dokumentů dle vzorů 

Hodnocení zaměstnanců 

Archivace údajů 

Tisk výstupů a dokumentů 

Možnost oprav i do minulosti 

Výběrová řízení 

Registr uchazečů a výběrových řízení 

Evidence a správa uchazečů a pracovních pozic, včetně archivu 

Evidence uchazečů v jednotlivých výběrových řízeních, dle kol 

řízení 

Uchovávání dokumentů od uchazečů, včetně rozhodnutí  

o archivaci či skartaci dokumentů dle nařízení GDPR 

Možnost rozesílání e-mailů uchazečům 

Organizační 

struktura 

 

Tvorba systematizovaných míst 

Charakteristiky pracovních míst a jejich požadavků 

Obsazení míst dostupnými zdroji 

Vztahy nadřízenosti a podřízenosti 

Vzdělávání  

a e-learning 

 

Sledování nákladů na vzdělávání 

Evidence účastníků školení a kurzů 

Plánování školení a kurzů pro jednotlivé zaměstnance 

Evidence nákladů u jednotlivých zaměstnanců (včetně 

cestovních náhrad, ušlé mzdy apod.) 

Sledování plnění vzdělávacích plánů 

Evidence finančních dokladů za vzdělávací akce 

Hodnocení 

zaměstnanců 

Hlídaní plnění pracovních úkolů 

Různé druhy hodnotících akcí (na konci zkušení doby, 

pravidelné, mimořádné) 
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Definování kritérií hodnocení a hodnotících škál 

Vyhodnocení výsledků hodnocení 

Dokumentace procesu hodnocení 

Tvorba hodnotících formulářů, protokolů hodnocení 

Plánování dovolené 

Sledování plánů dovolených 

Sledování žádostí o dovolené 

Schvalování dovolené 

Možnost i dalších nepřítomností (nemoc, sociální volno) 

Sledování nároků, čerpání a zůstatků volna 

Workflow procesu – roční plán dovolené, schvalování 

nadřízeným, žádanka před nástupem na dovolenou a opětovné 

schválení či zamítnutí 

Personální události 

Nástupy a výstupy zaměstnanců 

Sledování změn organizačních struktur 

Zastupování, sledování začátků a ukončení 

Evidenční počty a sledování začátků a ukončení 

Platnost lékařských prohlídek 

Upozornění na události jako narozeniny 

Zaměstnanecký 

portál 

Přístup odkudkoliv 

Usnadnění personálních procesů pro zaměstnance 

Možnost přihlašování se na akce, plánování dovolené, hodnocení 

apod. 

Podpora vedení podřízených 

Plnění požadavků GDPR 

Možnost třídění, filtrace, uspořádání informací 

Možnost souhrnných informací či průměrů včetně grafů 

Workflow 
 

Zdroj: vlastní zpracování dle Vema, 2018 
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Příloha D – Moduly systému OKbase a jejich obsah 

 

Modul Obsah modulu 

Personalistika 

 

Přehledná evidence 

Organizační schéma a systematizace 

Evidence souhlasů 

Řízení workflow 

Časová platnost 

Hodnocení 

Tuzemské a zahraniční pracovní cesty 

Vzdělávání 

Benefity 

Nábory 

Docházka 

 

Evidence 

Plánování nepřítomnosti 

Plánování směn 

Evidence práce 

Docházka v mobilu 

Docházkový controlling 

Docházkové terminály 

Mzdy 

 

Průběh zpracování uzávěrky 

Historie 

Elektronické výplatní lístky 

Rozúčtování mezd 

Více účtáren 

Návrh výkonnostních odměn 

Čipové karty 

 

Hlavní přínosy 

Personalizace karty 

Správa certifikátů 

Správa klíčů 

Stravování  

Zdroj: vlastní zpracování dle OKbase, 2017 
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Příloha E – Moduly systému PlusPortal a jejich obsah 

 

Modul Obsah modulu 

Personalistika 

 

Centrální evidence 

Organigramy, pravomoci 

Žádosti o změny 

Lhůty, lékařské prohlídky 

Práce s dokumenty 

Holdingová struktura 

Nábor 

 

Výběrová řízení a inzerce 

Kandidáti 

Odpovědní dotazníky 

Jobs.cz, Prace.cz, Sociální sítě 

Online diagnostika 

Vzdělávání 

 

Sběr požadavků, plánování sezóny 

E-learning 

Zapojení zaměstnanců 

Vyhodnocení 

EDUMENU 

Hodnocení 

zaměstnanců 

 

Řízení hodnocení 

Metody hodnocení 

Elektronické formuláře, online vyplňování 

Hodnotící pohovor 

Archiv hodnocení 

Odměny 

 

Změny pro mzdy 

Mimořádné odměny, týmové prémie 

Nároky na stravenky 

Měsíční položky 

Přenos do mezd 

Služební cesty 

Před pracovní cestou 

Během pracovní cesty 

V účtárně 

Proplacení účtenek 

Zálohy 

Naskenované doklady 

Drobné výdaje  

Volno 

Žádosti a schvalování 

Přehled nepřítomnosti 

Podklady pro mzdy 

Docházka 

Pracovní doba 

Automat 

Inspekce 

Registrace času 

Negativní docházka 

Přístupový systém 

Zdroj: vlastní zpracování dle PlusPortal, 2016 
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Příloha F – Moduly systému PERM3 a PermWeb a jejich obsah 

 

Modul Obsah modulu 

Základní modul 

 

Jádro systému 

Osobní data 

Pracovně právní vztahy 

Stav dovolených 

Docházka  

 

Přehled docházky zaměstnanců 

Možnost oprav  

Žádosti o 

dovolenou 

 

Tvorba žádostí  

Schvalování nadřízeným 

Vazba na docházku 

Schopnost kontroly 

Výplatní lístky 

 

Zobrazování výplatních pásek 

Možnost exportu pásek 

Možnost tisku pásek 

Možnost volit i uplynulé měsíce 

Pořizování mezd 
Zadávání odměn a prémií 

Schvalování zadaných odměn a prémií 

Hodnocení 

Volba kritérií a vah hodnocení 

Možnost využití interaktivních formulářů 

Možnost automatického vyhodnocení a výpočtů 

Vzdělávání 

Plán vzdělávání a požadavků na školení 

Číselníky školení, kurzů 

Editace 

Přiřazování zaměstnanců ke vzdělávacím akcím 

Tvorba prezenčních listin 

Lékařské prohlídky  

Svěřené prostředky  

Ochranné pomůcky  

Cestovní náhrady 

Žádosti o služební cesty 

Schvalování služebních cest 

Zadávání nákladů 

Cestovní příkazy 

Uchazeči  

Dokumenty 
Možnost zpřístupnění vybraných dokumentů zaměstnancům 

s přístupem do systému 

Zaměstnanecké 

benefity 

 

Sestavy Možnost zpřístupnění reportů a sestav 

Zdroj: vlastní zpracování dle Kvasar, 2018 

 


