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Aktuální platy
personalistů v ČR

idé

Náborářská společnost Hays Česká
republika zveřejnila svůj každoroční

Simon Kaluža
Společnost SAP jmenovala na začátku
roku nového výkonného ředitele pro
region CEE, stal se jím Simon Ka!uža.
Řídit tak bude činnost také v České republice. K dalším zemím, které
bude mít na starosti, patří například
Polsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Chorvatsko nebo Slovinsko. Před
nástupem na tuto pozici zastával Simon Kaluža funkci výkonného ředite-

platový průzkum. Jedná se o přehled
výše platů v České republice sestavený
na základně hrubého měsíčního platu v českých korunách, který vychází

Simon Kaluža

tion & Property; Energy, Sales &
Marketing, Life Sciences, Banking,
Offi.ce Support, Manufacturing
&
Operations a Business Services. Platy
personalistů jsou zařazeny v kategorii Offi.ce Support. V této kategorii

le SAP v jihovýchodní Evropě. Na stejné pozici působil také v SAP Adriatic
a SAP Slovenia a během posledních
tří let výrazně přispěl k růstu SAP na
těchto trzích.

dochází v posledních letech k mírnému poklesu finančního ohodnocení
u administrativních
pozic juniorní

Denisa Kalousková
HR oddělení v společnosti Spririx Systems, a.s. od ledna 20I3 vede nová manažerka, Mgr. Denisa Kalousková (34),
která zastoupí kolegyni odcházející na
mateřskou dovolenou. Její hlavni odpovědností bude strategický rozvoj a zefektivnění HR procesů ve společnosti,
vývoj nových obchodních partnerství

z náborových projektů společnosti
v roce 20I2. Průzkum se zaměřuje na
pracovní pozice v oblastech Accounting & Finance, lTjTelco, Construc-

Denisa
Kalousková

a podpora firmy v rámci řízení změn.
Kalousková přichází do Sprinx Systems
po aktivní mateřské dovolené, přičemž
se souběžně spolupodílela na založení
a rozvoji inovativního start-upu.

a management (I8,3 %). Třetí v pořadí
zájmu je již s poměrně velkým odstupem medicína a farmacie (ID,3 %).
Mezi nejvyhledávanější zaměření studia patří v rámci jednotlivých kategorií
psychologie a psychoterapie, cestovní
ruch, učitelství pro MŠ, právo a právní

kategorii až třetí a čtvrtou příčku.
Výrazný rozdíl mezi situací na trhu
práce a zájmem uchazečů o studium
na VŠ je především v případě technic-

plat HR manažera je podle průzkumu 80 000 Kč, minimální 60 000
Kč a maximální no 000 Kč měsíčně.
V porovnání s jejich kolegy v jiných
zemích si čeští personalisté mohou
dovolit za své platy méně.

kých a informatických oborů.
Na portálu Jobs.cz možnosti studia
v těchto oborech letos hledalo 8,3 %
návštěvníků, což je čtvrtý nejmenší
podíl. Zájem firem o programátory
a vývojáře přitom navzdory současné

Senát

schválil,

že u dohod

covní

činnosti

nebo

nes) a je generálním tajemníkem sociální rady UNED (National Distance
Education University). Své zkušenosti
z oblasti fundraisingu a telekomunikací již uplatnil v několika pobočkách
společnosti Telefónica po celém světě.

a společenských věd (I9 %), na druhém místě těsně následuje ekonomie

pozic. Je to zřejmě dáno i aktuálním
trendem centralizace a přesouvání
personální agendy do zahraničních
entit," konstatuje průzkum. Typický

Správní rada Nadace Telefónica jme-

o pra-

o provedení

práce bude nadále platit povinnost
podrobit se lékařské prohlídce pou-

Javier Nadal

všech možností studia na vysokých
školách a univerzitách.
Nejvíce lidí letos hledalo informace o oborech v kategorii humanitních

věda, design a grafika,
filologie zaměřená na
Bez zajímavosti
ství a stomatologie

novala na svém zasedání zr.Iedna 20I3
svým novým členem Iavier Nadala,
který nahradil Jitku Volkovou. [avier
Nadal je zároveň od roku 2004 výkonným místopředsedou
španělské Nadace Telefónica. [avier Nadal kromě
toho působí také jako president AEF
(Asociación Espaňola de Fundacio-

Od počátku letošního
roku portál
lobs.cz registruje více než 200 tisíc
návštěv ve speciální sekci s přehledem

úrovně.
"V oblasti personalistiky
kontinuálně převažuje poptávka nad
nabídkou, a to hlavně u seniorních

Brígádníci nemusejí
na zdravotní prohlídku

Javier Nada!

Nejvíce zájemců
o studium na VŠ letos volí
humanitní obory,
technika tolik neláká

ze v tom případě, že je vykonávaná
práce riziková. Proti tomu, aby se
zdravotní
prohlídce
podroboval
brigádník, který pracuje pro firmu
třeba jen jeden den, člen volební komise či přednášející na přednášce,
pro testovaly zaměstnanecké
svazy.
Povinnost projít vstupní lékařskou
prohlídkou
bude nyní opět platit
jen před vznikem standardního
pracovního poměru.

informatika nebo
evropské jazyky.
není, že lékařobsadily ve své

ekonomické situaci dále roste. I v řadě
dalších technických
profesí náročných na znalosti zaměstnavatelé část
míst obsazují jen s obtížemi. "Nelze
paušálně tvrdit, že jedinou správnou
volbou pro studium jsou nyní pouze
technické obory," komentuje tuto situaci Tomáš Ervín Dornbrovský, analytik
společnosti LMC, která portál lobs.cz
provozuje. Aktuální poptávka po jejich
absolventech je sice vysoká, studium
humanitních
či ekonomických oborů
však může člověku poskytnout větší
prostor pro pozdější změnu zaměření,
a tím i vyšší pružnost na pracovním
trhu. Technická zaměření navíc řada
středoškoláků vnímá jako příliš obtížná a mnohdy ani nesplňují jejich představu o vysněné práci.

