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Příloha A: Přepis rozhovoru s manažerem útvaru strategického 

náboru společnosti ČEZ, a. s. 

1. Jak konkrétně společnost ČEZ, a. s. reflektuje měnící se demografickou strukturu 

v pracovním prostředí a v HR? 

Práce v energetice se většinou dělá celý život, od toho se to asi odvíjí. Proto je u nás 

věkový průměr zaměstnanců 46,5 let. Donedávna měli na některých elektrárnách 

dokonce průměrný věk i 51 let, v elektrárně Dětmarovice třeba. Teď je na tom nejhůř ČEZ 

Inženýring. Ale ono je to trochu logické, protože je to o zkušenosti těch lidí. Nejdřív jsou 

třeba na provoze, pak díky zkušenosti přecházejí na vyšší pozice, kde můžou využívat 

třeba ty znalosti z provozu, takže potom jestli mají nějaké nápady k projektům nebo 

nějakou schopnost, tak jdou do těchto integrovaných dcerek, a myslím si, že nejstarší je 

právě ČEZ Inženýring, ale také se potom můžeme podívat na nějaké údaje. 

Pokusím se tedy odpovědět na Vaši otázku. Jsou dva takové přístupy. Jeden je vlastní 

sledování interní struktury zaměstnanců. Tam v podstatě každý rok děláme nějaké reporty 

či statistiky o tom, jak se vyvíjí věková struktura a složení zaměstnanců. Teď nově 

sledujeme třeba i diverzitní zastoupení, tedy podíl žen na manažerských pozicích a já 

nevím, co všechno by se tam dalo říct. Ale pokud se jedná o věk, tak samozřejmě 

základním faktorem je průměrný věk, a druhou věcí je to, že máme rozložené ty 

zaměstnance do věkových jakoby pásem, a díváme se, jak se ta pásma vyvíjí. A pak 

sledujeme třeba to, kolik nám přišlo lidí, v jaké věkové struktuře, kolik nám odešlo lidí, 

v jaké struktuře a sledujeme ty trendy, čili každý rok vezmeme a srovnáme s rokem 

minulým a podle toho děláme různá opatření, to je jedna věc. A druhá věc, která je proto 

hodně složitá nebo hodně důležitá, i když není až tak navázána na věk, jenom částečně, 

je vlastně sledování toho externího trhu. Protože základem je prostě mít obsazené místo 

kvalifikovaným zaměstnancem s určitými dovednostmi a je jedno, jestli je dvacetiletý nebo 

čtyřicetiletý, ale prostě potřebujeme mít to místo nějakým způsobem vykryté. Takže 

sledujeme i třeba odchody do důchodů, plánované, protože každý má nějaké datum, jestli 

ho využije nebo nevyužije je potom jeho věc, takže máme vysledovanou třeba strukturu 

odchodu do důchodu, víme, že nám odcházejí třeba středoškoláci nebo vysokoškoláci, 

a podle toho potom zaměřujeme ty naše iniciativy na těch školách a děláme různé cesty 

toho, jak pomoci té věkové struktuře třeba v tom, abychom nahradili ty starší. Protože 

externí trh, který sledujeme, má nějaké omezené kapacity, a pro nás je čím dál tím 

složitější shánět lidi. Třeba, dám příklad, elektromontér nebo elektrikář ve středočeském 

kraji je úzkoprofilový materiál, když to tak řeknu. Takže když není na trhu, tak se musíte 

podívat, jestli je připravují školy, a když je připravují školy, tak musíte dělat opatření 
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k tomu, abyste je získali. Takže jsou dvě věci, jedna je sledování interní struktury, 

vyhodnocování trendů, sledování počtu lidí a jejich struktury, ať už vzdělanostní nebo 

oborové, tzn., kdo vám může odejít v nejbližší době do důchodu, a přemýšlení o jejich 

náhradách v tom, že si uděláte externí analýzu a díváte se, jestli má trh práce těch lidí 

dost, jestli je zájem o tu práci. To se dá vysledovat, máme systém vyhodnocování 

výběrových řízení, takže vidíme, kolik lidí se nám přihlásí třeba na určité pozice, takže to 

je jedna věc. A druhá věc, když už ten trh nefunguje… Nebo v každém případě se díváme 

i na strukturu žáků a studentů, co studují, jestli jsou použitelní, a už na nich pracujeme, 

aby věděli, že tady nějaká Skupina ČEZ je, co nabízí, jaká povolání a jaké příležitosti pro 

tu jejich budoucí pracovní kariéru. Takže to je to, co vlastně děláme a jak s tím pracujeme. 

Jsou to vlastně tyhle dvě věci, z kterých děláme nějaké závěry, a podle toho se pak 

nastavuje strategie pro fungování společnosti a hledání uchazečů, protože tím základním 

cílem je mít lidi, kteří vám dělají činnost, kterou má ta firma zabezpečit. 

Máme síť partnerských škol, se kterými máme uzavřené dlouhodobé kontrakty, ve kterých 

jsou vydefinované společné činnosti, které děláme. Těch škol je 49 středních a 13 fakult 

vysokých škol a ty fakulty jsou vlastně v podstatě všechny elektrotechnické a strojírenské, 

plus je tam mechatronika v Liberci a fakulta výrobních technologií v Ústí nad Labem. 

Takže máme to přes celé území republiky, protože potřebujeme sehnat lidi všude. A co se 

týká těch středních škol, tak je to 49 partnerských subjektů smluvně ukočírovaných, 

máme ještě nějaké školy, se kterými pracujeme prostě jenom proto, že ředitelé jsou 

aktivní a chtějí, ale těch 49 jsou rozděleny zase na gymnázia a na průmyslovky. Máme 

i gymnázia, byť je to trochu možná kontraproduktivní, když říkáme, že chceme jenom 

techniky, ale ta gymnázia jsou soustředěná v okolí jaderných elektráren, kde potřebujeme 

z těch gymnázií namotivovat děti, aby šly studovat jadernou techniku, výzkum. A proto 

spolupracujeme i s gymnázii. Ale říkám, je to jenom okolí jaderek, jinak na tom severním 

území jsou nasmlouvány jenom průmyslovky, učiliště a ta centra odborné přípravy. Takže 

máme vytipované školy a většinou se snažíme, aby dvě až tři byly v nějakém konkrétním 

území. Přehled škol je na internetu, najdete to na kdejinde.cz, tam jsou všechny 

partnerské školy uvedené. 

Co se týče uchazečů z externích zdrojů a jejich výběru, tak ta volba je vždy na 

manažerovi toho úseku, na nikom jiném. Manažeři samozřejmě vždycky volí radši 

zkušenost. A ty činnosti, které my zajišťujeme, třeba pro ČEZ Distribuční služby, tam musí 

mít člověk nějaké parametry, aby vůbec mohl vykonávat tu nejzákladnější činnost. 

V našem případě, protože je to práce s elektřinou, se jedná o naplnění nějakého 

paragrafu podle vyhlášky 50 z roku 1978, což je nějaká mantra všech elektrikářů, a tam je 
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nutno mít paragraf šest, což znamená mít dva roky praxe na zařízení. Takže nabrat 

absolventa do oblasti distribuce je v podstatě nemožné. Ale trh a ta situace na trhu práce 

nás dohnaly k tomu, že už nabíráme absolventy a třeba pro společnost ČEZ Distribuční 

služby máme udělaný program pro absolventy, čili máme speciální absolventská místa, 

na která nabíráme čerstvé absolventy a umožňujeme jim získání té praxe, aby mohli mít 

ten paragraf šest a pracovat plnohodnotně. Takže kdybych to měl tak obecně říct, tak 

manažeři budou určitě volit zkušenost. Když se na to dívám, tak minulý rok jsme měli 

10 % nástupů z externího prostředí starších padesáti let. Takže to není ve výsledku až tak 

škaredé a měli jsme i šedesát plus. Ale nábor je na manažerech, je to člověk od člověka. 

Jinak ČEZ pracuje s věkovou diverzitou, určitě tu nedochází k diskriminaci na základě 

věku. Snažíme se třeba i rozbíjet pohled manažerů na to, že padesátiletý už je 

opotřebovaný, pomalý, neumí výpočetní techniku a poslední výdobytky, má tlačítkový 

telefon, nemá dotykový, některá ta schémata lidí taková prostě jsou a říkám. 

2. Považuje společnost ČEZ, a. s. vysoký průměrný věk svých zaměstnanců za 

skutečnost, kterou je nutné řešit? 

Ano, problém to samozřejmě je. To se váže na Vaši první otázku, těch lidí je čím dál tím 

míň a my to třeba vidíme na některých aspektech, které jsou spojené třeba s hledáním 

lidí. Když dáte inzerát, tak na inzerát se vám podívá x lidí a z těch x lidí se x lidí přihlásí. 

A když byla doba krize a byl přetlak na trhu práce a byla spousta nezaměstnaných, tak ta 

snaha těch lidí potom najít tu práci byla taková, že skutečně reagovali v podstatě na 

každý inzerát, který našli. Ale když se díváme na vývoj třeba od roku 2010 jakoby blíž 

k tomuto dni, tak prostě nám každý rok klesá jakoby skoro pravidelně ten počet těch 

odpovědí a jsme někde na polovině v průměrném čísle na jednu pozici, v polovičním čísle 

reakcí na naši inzerci. Před těmi čtyřmi lety nám reagovalo zhruba přes čtyřicet lidí 

v průměru na jednu pozici, dneska nám reaguje dvacet.  Takže určitě to problém je, 

a proto taky vlastně vznikl ten útvar, který já řídím, aby pomohl změnit tu situaci. Protože 

pak, když se podíváte dál… U nás máme nejvíce zastoupený obor elektrikář silnoproud 

s maturitou. A když se podíváte na čísla, kolik žáků studuje tenhle obor na středních 

školách, tak ten počet někdy od roku 2007/2008 školního roku směrem k tomuto dni klesl 

tak o 52 %. Takže tak, jak jich studovalo kdysi já nevím deset tisíc, tak teď jich studuje 

nějak přes pět tisíc. Takže vy vlastně musíte řešit tu budoucí poptávku, proto třeba ten 

můj útvar má strašně těžce uchopitelné cíle, protože moje práce by se měla odrazit někdy 

až za čtyři nebo za osm nebo za devět let, kdy teprve tehdy budou tihle absolventi, které 

možná pomůžeme nalákat na ty obory, k dispozici na tom pracovním trhu. Ale to 
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uvědomění si toho problému a uvědomění si té nepopularity technického školství, 

nepopularity fyziky, matiky, které jsou základem pro technické vzdělání, tak tohle všechno 

vlastně směřuje k tomu, že Skupina ČEZ dává spoustu peněz do podpory technického 

vzdělání a že není jen na vrcholu té pyramidy, kde jsme všichni, že hledáme nějakého 

člověka na konkrétní pozici v nějakém čase, ale jdeme vlastně dolů a tím základním, co 

děláme, je, že děláme aktivity, které by měly přispět k tomu, že děti ztratí ostych před 

fyzikou, protože bez fyziky ty technické pozice dělat nemůžete. A děláme besedy na 

základních školách a děláme soutěže pro děti základních škol. Já jsem byl včera na 

jednání v Olomouci a tam některé firmy dávají stavebnice do mateřských školek, je to dost 

populární, já v tom až tak přínos nevidím, ale spíš bych viděl přínos v dílnách na 

základních školách jako v té technické výuce nebo jak se to jmenuje, které by to 

uvědomění si těch dětí a ten zájem už možná probudily víc než ta stavebnice v mateřské 

školce. Stavebnici máme pro děti doma skoro všichni, to dítě si ještě neuvědomuje ty věci. 

Třeba teď máme soutěž, která se jmenuje „Vím proč“ a to je soutěž pro děti druhého 

stupně základních škol a pro středoškoláky, kde jsme jim řekli, natočte domácí video 

s pokusem fyzikálním nebo s nějakým důkazem, jak něco funguje. A my vyhlásíme dětem 

soutěž pro nejlepší video, vyhlásíme třeba to, že škola dostane oranžovou učebnu, že to 

nejlepší video, které vyhodnotí odborná porota, vyhraje pro tu školu dvě stě tisíc na 

učebnu. A snažíme se, aby ty děti prostě ukázaly a dokázaly nějaký fyzikální jev nebo 

zákonitost tím, že si vymyslí nějaký pokus, natočí ho, promluví do toho videa a vlastně 

dětským hlasem, tou nějakou dětskou argumentační schopností řeknou, proč to tak 

funguje nebo nefunguje. Tím vlastně chceme probudit ten zájem o fyziku, udělat z fyziky 

spíš hru než předmět, který jak dítě slyší, tak už ví, že je to těžké, složité a že to v životě 

už pak třeba neubude potřebovat… Takže určitě si uvědomujeme ten problém, který tady 

je, a děláme pro to možná víc, než bychom museli.  

Co se týče těch starších zaměstnanců a případné rekvalifikace… Ta elektrikařina 

a strojařina je poměrně složitý obor a nemůžete třeba jen tak lehce rekvalifikovat 

ekonoma na elektrikáře. Na to, abyste mohla dostat paragraf pět nebo šest, tak vyhláška 

říká, že musíte mít vzdělání z elektřiny. Teď existuje určitá aktivita, která se jmenuje 

národní soustava kvalifikací a která v podstatě doplňuje systém dalšího prohlubování 

znalostí a vědomostí dospělých, kteří si vlastně můžou dodělat nějakou kvalifikaci, bez 

toho aniž by chodili na školu. Ale u té elektrikařiny a strojařiny je to hodně těžké a dost 

složité. Určitě tohle neděláme nějakým řízeným způsobem. Podílíme se na definování té 

soustavy těch kvalifikací, abychom vydefinovali ty potřeby a co si myslíme, že je nutné, 

aby ten člověk znal. A aby prokázal tu znalost, tak definujeme i požadavky na ty zkoušky, 
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ale nějaké hlubší využití kvalifikace v nějakém takovém rozsahu, tak jak se pojímají asi 

ne, no. 

3. Co bylo pro společnost ČEZ, a. s. prvotním impulzem pro to, aby se konceptem age 

management začala blíže zabývat? 

Demografický vývoj, který se děje, nám signalizoval problém a my jsme ho evidovali 

hlavně na těch dvou krajích pracovního života. My jsme evidovali, že vlastně v letech 

2008 nám začalo období, kdy nám stoupl počet nároků na starobní důchod v podstatě 

trojnásobně. My jsme do toho roku 2008 v té skupině, což je matka plus integrované 

dceřiné společnosti, evidovali zhruba v průměru 70 nároků na starobní důchod a v roce 

2008 nebo 2009 jsme viděli, že najednou je obrovský nárůst, já nevím proč tam byl, to 

bylo možná tím, jak se integrovaly ty různé společnosti do té velké skupiny od toho roku 

2008, tak když se vlastně ty integrace dělaly, tak samozřejmě se i propouštělo, protože se 

tam našly nějaké společné aktivity, tak možná i díky tomu, že se propouštěli lidi, kteří už 

měli nárok na důchod anebo byli v blízkém dostřelu důchodu v tom roce 2008 jakoby 

došel tenhleten polštář a najednou nám vyskočily ty nároky na důchod na hranici zhruba 

200 lidí v roce. A my jsme vlastně pracovali s tím, že tady máme tolik nároků na důchod 

a potřebujeme je nahradit, takhle nám vychází ta struktura, když vám pak ukážu graf, tak 

ona vlastně ta struktura věková těch zaměstnanců je takhle plochá od začátku a pak nám 

stoupá kategorie čtyřicet až šedesátníků do obrovských výšin, takže on bude ten problém 

ještě horší, on tam ten počet se zvyšuje na 250 až 300 v jednom nějakém roce, takže 

bude nám ubývat spousta lidí, tak jsme říkali, kde najdeme ty ostatní. Takže pohled na 

tuhletu skupinu lidí, která odchází, vyvolal to, že jsme se začali věnovat těm školám. Co 

se týká toho vlastního age managementu, ten přístup, který my nějakým způsobem se 

snažíme držet v téhleté oblasti, vychází vlastně z nějakého finského modelu a tam 

v podstatě se hovoří a je tam jeden takový krásný graf ve všech prezentacích, které třeba 

mnozí od paní Štorové znají, takže je tam taková ta vlnka a jsou tam takoví panduláčci, od 

toho hocha s tím kšiltem až vlastně po toho s tou berlí, že. A v podstatě vznikla nějaká 

společenská objednávka, dalo by se říct, nebo tlak. Začali jsme dostávat spoustu dotazů 

i třeba od novinářů a podobně, kteří se nás ptali, jako jak to vidíme nebo nevidíme, vznikla 

ta expertní skupina u Byznysu pro společnost, která to vzala jakoby to téma, byť si 

myslím, že prvotním nějakým podnětem pro vznik a pro vůbec diskuzi o age 

managementu jako takovém byla spíše ta kategorie padesát plus, že to byl startér, že se 

začali věnovat obecně problematice lidí na trhu práce, lidí kteří jsou v kategorii padesát 

plus. A to byl podle mého názoru impulz pro vznik třeba i té expertní skupiny a oni oslovili 

své členy, ten Byznys pro společnost, my jsme vlastně do té skupiny nějakým způsobem 



93 

 

přišli, protože jsme si řekli, že to může být zajímavé, pojďme do toho a vysvětlili jsme si 

tam ten přístup. ČEZ se ale odmítl věnovat pouze kategorii padesát plus, chce se věnovat 

v podstatě celému tomu pracovnímu cyklu toho člověka. A moje práce, to co dělám, je 

zaměřena skoro bych řekl vyloženě na mladé a když si vezmu nezaměstnanost padesát 

plus a podívám se na nezaměstnanost dvacet pět mínus, tak je to v podstatě úplně ten 

samý problém. No a shodli jsme se všichni na tom, co tam chodí do té expertní skupiny 

nebo chodili, protože je teď rozpuštěná do jiné skupiny, tak jsme se všichni shodli na tom, 

že vlastně tu péči o toho zaměstnance vidíme jako adekvátní tomu věku nebo věkovému 

intervalu nebo k jeho aktuální situaci a aktuálním životním potřebám, a že v podstatě 

věnování se těm lidem v těch různých etapách pracovního i životního cyklu vlastně přináší 

nakonec to, že ten člověk nejen že vydrží pracovat do těch šedesáti a více, ale aby si 

třeba užili i toho důchodu. A aby lidi vydrželi pracovat a aby to, že je tady čím dál tím 

méně mladých lidí, protože proti tomu jde demografický vývoj, tak musíte udržovat ty lidi 

v nějaké kondici a v nějakém rozpoložení jak fyzickém tak psychickém a prostě má cenu 

se tomu věnovat, a tak vlastně vznikl ten náš přístup k age managementu, protože jsme si 

pak řekli, tak co vlastně pro ten age management děláme. A zjistili jsme, že pro něho 

děláme strašně moc, aniž to víme. A že tomu stačí dát jenom tu nálepku, toto opatření 

funguje v rámci filozofie age managementu jako takového. No a my jich máme celou 

řadu… 

4. Jaká opatření řízení věkové struktury zaměstnanců jsou implementována ve 

společnosti ČEZ, a. s.?  

Po zodpovězení otázek bych Vám ukázal jednu prezentaci, kterou jsem měl připravenou 

právě pro tu tematickou expertní skupinu. 

5. Jaká opatření řízení věkové struktury společnosti ČEZ, a. s. jsou aplikována 

v souvislosti s pracovníky dělnických (manuálních) profesí? 

Všechna opatření jsou plošná. My nerozlišujeme dělnická a technická, TH nebo 

administrativní, tohleto dělení vůbec ve skupině v té matce a integrovaných nepoužíváme. 

Jsou různé provozy, máte elektrikáře na sítích, kteří lozí po stožárech, máte třeba lidi na 

strojovně v elektrárnách, kde je třeba hluk, takže ono se to těžko říká, ano, je spousta 

opatření, ale poskytujeme je plošně a je to jenom odvislé od toho, co třeba zrovna ten 

člověk dělá. V kanceláři je to výška monitoru, vzdálenost zobrazovací jednotky od křesla, 

osvětlení, teplota, u těch síťařů je to vybavení vysokozdvižnými plošinami, které nahrazuje 

žebříky, vybavení pomůckami pro bezpečnou práci s elektrickou energií na strojovně. 

Jsou to takové věci jako špunty do uší, takže to se takhle těžko dá říct, že by se dělalo 

něco speciálně pro dělníky. Jsou to opatření, která souvisí s tou prací jako takovou a nedá 
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se říct, že je to jenom pro dělníka. Jsou prostě adekvátní tomu, co zrovna to místo 

vyžaduje.  

6. Jsou některá z opatření řízení věkové struktury zaměřena cíleně na skupinu starších 

zaměstnanců? 

Jediné konkrétní opatření pro starší je za prvé to, že se snažíme vyhodnocovat a v diskuzi 

s nimi nějakým způsobem kontrolovat, jestli se ještě cítí na výkon té práce, a když ne, tak 

s tím pracujeme, s tou informací, snažíme se je přesouvat na jiné pozice, které třeba už 

nejsou tolik fyzicky náročné anebo nejsou třeba v nepřetržitém režimu, ale jsou v ranních 

směnách. Ale to jsou v podstatě věci, které se dělají běžně při tom řízení manažerském, 

jaké je. A druhá věc, ale tam to vyplývá svým způsobem i ze zákona, že jsou častější 

prohlídky, protože tam ta perioda po té padesátce těch preventivních prohlídek, které se 

dělají, naskakuje trochu častěji. Normální zaměstnanec do padesáti má, myslím, 

šestiletou periodu, když neřídí auto, a v okamžiku, kdy překročí padesát, tak chodí co tři 

roky a když řídí auto tak chodí každý rok nebo každý druhý rok. Takže nastupují tam věci, 

které jsou většinou spojené i se zákonem, jestli nějaké speciální kurzy, třeba tak jako to 

dělají tady na spořitelně, že mají speciální kurz angličtiny pro padesát plus, protože 

pomaleji jim to myslí a hůř jim to padá do hlavy, nebo kurzy obsluhování moderních 

výdobytků výpočetní a telekomunikační techniky pro padesátníky, takovéhle věci 

v podstatě neděláme. Snažíme se ke všem zaměstnancům přistupovat naprosto stejně 

a neděláme v podstatě věkovou, když to řeknu v uvozovkách, diskriminaci. 

Některé programy reflektují věk a umožňují tomu zaměstnanci, ať si zvolí to, co je mu 

nejbližší, a já dám takový příklad, ještě než se podíváme na tu prezentaci. My tady máme 

třeba osobní účet, to je, že každý z nás zaměstnanců má nějaký imaginární účet, na který 

mu firma pošle nějaké peníze a dává mu k dispozici, aby si vybral, že chce jet třeba na 

dovolenou nebo že chce chodit sportovat nebo že chce chodit do kulturních zařízení… 

Dáváme mu možnost, aby si za to koupil léky nebo šel do lázní, ten zaměstnanec si 

vlastně adekvátně svým potřebám a svému věku volí. Je to jenom na něm a nikdo mu do 

toho nemluví. Takže já, když budu cítit, že potřebuju jít do lázní, tak použiju ty peníze na 

nákup těch lázní nebo když budu baštit ještě víc léků, než baštím a už mě to bude 

finančně zatěžovat, tak si vezmu ty peníze, převedu si je na flexipassy a uplatním je 

v lékárně, protože v lékárně je berou. Ten osobní účet je nastavený takhle, že si fakt 

může člověk vybrat a když si vezmete ten celý pracovní život, tak si fakt ten člověk může 

tady v tomto směru vybrat, co chce. Nejedná se o kafeterii, je to takový sociální nástroj, 

který si děláme sami, je to v podstatě imaginární finanční účet, ze kterého si člověk čerpá. 

Buďto si to převedu na poukázky v hodnotě, v jaké si navolím, uplatňuju si je tam, kde 
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potřebuju anebo formou objednávky, třeba když si vezmete zájezd, tak si v cestovce 

domluvíte, že uhradí část zaměstnavatel, a zaměstnavatel napíše objednávku, cestovka 

nám pošle fakturu a je to zaplacený a je to hotové. Takhle to třeba řeším já. Že si většinou 

tyhle peníze vezmu na dovolenou. A jsou to slušné peníze.  

7. Jak dochází ve společnosti ČEZ, a. s. k přenosu znalostí? 

Zatím je tenhleten proces hodně dobře zvládnutý na divizi výroba, vlastní ho ČEZ, my 

tady máme na to dokonce nějaký program, který se jmenuje Knowledge management, 

a tohleto dělají kolegové z rozvoje. A to je systém, který je zaměřený na to, že se hledá 

výjimečná znalost, identifikuje se její nositel, pak se ten nositel pozve na rozhovor, kdy se 

znalost popíše a zadá do systému a už potom je v tom systému a nemusí ji nikdo hledat. 

To je v kostce popsaný Knowledge management. Je to taková aplikace, do které si na 

intranetu může každý vlézt a může se podívat při zadání nějakého klíčového slova, co 

tam vyjede nebo nevyjede, protože při dělání toho záznamu je nějaký postup, který 

umožňuje nějakou smysluplnou práci, že člověk nemusí hledat složitě v tom systému. 

Takže to je přenos zkušeností bych řekl takový řízený, a pak samozřejmě máme tady 

různé absolventské programy, kdy třeba v rámci distribučních služeb máme zřízena 

praktikantská místa, protože už je nedostatek těch lidí hotových s tím paragrafem šest, 

takže se zřizují praktikantská místa, je tam nastavený celý program dvouletý, který krásně 

popisuje vlastně v kterém období se ten zaměstnanec, ten absolvent, dozví konkrétní 

nějakou věc a je tam nějaký průběh s nějakým vyhodnocováním jeho dosavadního 

postupu. Co půl roku se to hodnotí a vlastně tam jsou nastavení gestoři nebo mentoři 

mladých, kteří s nima dělají a přenášejí jim tu jejich znalost a zkušenost a ještě je hlídají. 

A to bych řekl, že jsou takové dva přístupy předávání, které jsou nějakým způsobem 

řízený a nějakým způsobem jsou upraveny, ať už je to nastavení vnitřních pravidel toho 

programu absolventského nebo systém vyhledávání těch klíčových znalostí, které vlastně 

nejsou nikde v dokumentaci, ale jsou jenom v hlavě někoho a toho člověka je třeba 

vyzpovídat a určit ho, takže ty znalosti jsou jakoby pořád vedené i ten člověk, který to zná. 

My jsme schopni ho dohledat i v důchodu, takže když se něco vyvrbí, já nevím, na turbíně 

nebo na nějakém zařízení, tak se může podívat do systému a zjistí, že už to řešil někdo 

před deseti lety, podívá se na jméno, zjistí, jestli je ještě ve firmě, a když ne, tak potom 

hledá kontakt na toho člověka a snaží se ho třeba dotáhnout na tu elektrárnu a zeptat se 

ho, jak to řešil, tenhleten problém.  
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8. V čem vidí společnost ČEZ, a. s. potenciál/přínos tohoto konceptu pro organizaci? 

Budu mluvit jako kniha. Jedná se o zodpovědný, udržitelný a sociální přístup. Ale já si 

myslím, že v tom mém ranku je to fakt. Je podnikání a podnikání. Podnikání děláte za 

účelem dosažení zisku. Zisk se snažíte maximalizovat a můžete ho maximalizovat tím, že 

půjdete přes mrtvoly, a to může být mrtvola jakákoli, typu zákazník, typu příroda, typu 

v neposlední řadě i ten zaměstnanec. Že přírodu zplundrujete, zákazníka ožebračíte 

a zaměstnance vyždímáte jako houbu.  Ten koncept toho age managementu já hodnotím 

jako koncept zodpovědného a sociálního přístupu k zaměstnancům, který má za význam 

nejen to, že ten člověk není zplundrovaný ve třiceti, čtyřiceti letech, a že ta práce je 

možná těžká a složitá, ale děláme maximum pro to aby ten člověk prostě měl prostředky 

a možnost tu práci dělat dál, aby ho ta práce třeba nevytrhávala z jeho soukromého života 

tak, že mu prostě rozbijeme rodinu, nebo že bude v nervech, že nemůže něco zařídit, 

protože mu to neumožníme, bude dělat chyby v práci a elektřině třeba, a to je chyba 

hodně složitá. A nakonec i, až přejde do toho důchodu, tak že si ho trochu užije, otázka je, 

jestli bude mít za co v těch letech, ale prostě tím, že neodejde z tohoto světa rok po tom, 

co se dostane do důchodu. Ale navíc je to koncept, který můžete využít pro budování 

značky zaměstnavatele. To znamená, to jsou věci, kterými jste schopna říkat, že jste 

dobrý kvalitní zodpovědný zaměstnavatel. A pracovat pro takového zaměstnavatele musí 

být radostí a spokojeností. A navíc budujete tu loajalitu zaměstnanců. Jestliže ten 

zaměstnanec vidí, že se o něho staráte, a že to není jen o tom mu zadat ráno úkol 

a odpoledne ho zkontrolovat, jestli ho udělal, ale že počítáte i s tím, že má nějaké jiné 

potřeby a umožňuje mu ten zaměstnavatel je nějakým způsobem řešit, tak si myslím, že 

to zvyšuje loajalitu. 

9. Jaké konkrétně mají být výsledky expertní skupiny Age management, do které se 

společnost ČEZ, a. s. zapojila, a jakým způsobem budou aplikovány do firemního 

prostředí? 

Ta tematická expertní skupina vlastně říkala „tak dobře, pojďme si říct, kdo co dělá 

a vybereme ty příklady dobré praxe“, protože to byl vlastně cíl, proč vznikla ta skupina. 

Skupina vznikla jenom čistě proto, aby pojmenovala, co to ten age management je, a aby 

ukázala různé přístupy k řešení různých situací spojených s age managementem 

v různých firmách jako příklady dobré praxe, a dala tím jakoby podnět ostatním firmám, 

aby o tom taky přemýšlely a třeba taky používaly ty stejné nástroje. Takže vlastně ten cíl 

té tematické expertní skupiny není o ničem jiném, než o tom upozornit na to, že je tady 

nějaké téma, a aby řekla, jak se řeší v zahraničí, jak k tomu přistupují české firmy a co by 

vlastně ty firmy mohly udělat pro to, aby ta situace byla lepší, uvědomit si vlastně ty věci. 

Takže byla to částečně společenská poptávka. Ale myslím si, že v Česku nebude 



97 

 

mezi těmi velkými zaměstnavateli moc firem, které by nenašly v rámci svých stávajících 

personálních nástrojů něco, co by se dalo označit nálepkou age management. A navíc 

ještě jedna poznámka. Ony se ty opatření age managementu hodně prolínají 

i s opatřeními pro podporu diverzity, genderové otázky, takže tam dochází k průniku, 

takže někdy třeba máte opatření, které můžete definovat jako opatření v souvislosti s age 

managementem, ale stejně tak, protože je to třeba nějaké opatření pro matky s dětmi, tak 

reflektujete životní etapu toho zaměstnance, že v době, kdy má děti, vzniká prostě 

potřeba se o ně více starat a měli by dostat příležitost řešit nějaké neobvyklé situace. Je 

to adekvátní od toho věku, ve kterém ta žena nebo ten muž je, ale k tomu máte to, že je to 

žena s malým dítětem, podporujete v podstatě diverzitu tím, že umožňujete té ženě něco 

vymyslet a udělat a sloučit tím ještě worklife balance. Takže to je, proč jsme se k tomu 

age management přihlásili, to je to, co bylo vlastně tím startérem, že jsme začali mluvit 

o age managementu trošku aktivněji. 

10. Uvažuje společnost ČEZ, a. s. o šíření znalostí v oblasti řízení věkové struktury 

i směrem ke svým dceřiným společnostem? 

Tady je to o tom, jak je Skupina ČEZ řízena. Skupina ČEZ je nějaký konglomerát firem, je 

to matka, pak jsou tu takzvané integrované dceřiné společnosti. A ty integrované dceřiné 

společnosti jsou řízeny matkou dost tvrdě, protože třeba nemají svoje personalisty. A tím, 

že nemají svoje personalisty, tak malé výkony personálních činností jim zajišťuje matka 

svým personálním útvarem. Prostě maximum možného, co se dělá na matce, se pouští 

do těch integrovaných dceřiných společností a samozřejmě podle jejich finančních 

možností se uplatňují i v těch firmách. Ale co se týká ostatních, příkladem je společnost, 

na kterou se zaměřujete, nebo zahraniční akvizice, ty firmy, které máme v zahraničí, 

dohromady to je asi celkem 70 firem, co jsou ve Skupině, tak tam to organizační řízení 

necháváme hodně na tom managementu těch firem. A ten management těch firem je 

hodně řízený přes finanční ukazatele a není mu nějakým způsobem nuceno, aby dělal 

něco, co třeba nechce. Kdyby byl zájem, tak samozřejmě, když šéf některé z těch firem 

zvedne telefon a řekne, že něco potřebuje, tak ty dveře tady má otevřené a tenhle 

poradenský servis nebo ukázku, jak k tomu přistupujeme my, tak v podstatě tu informaci 

dostane, to je samozřejmé. Jinak v těch integrovaných dceřiných společnostech, a to je 

dnes nějakých 11 společností, se snažíme držet nějakou základní strukturu modelu 

obsluhy manažerů a obsluhy zaměstnanců ve stejném režimu, jako to děláme třeba pro tu 

matku. Takže když má matka osobní účet, tak i tyhle dcery mají osobní účet. Jsou tu jen 

rozdíly, které jsou dány ekonomickou silou, takže některé společnosti uvažují o jiném 

příspěvku na osobním účtu, který si můžou třeba nějakým způsobem dovolit, a pak jsou 
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tam nějaké rozdíly, které jsou dané tím, že se ty firmy sloučily z různých firem, tak já 

nevím, nějaké třeba poskytování bezúročných půjček se dělalo jenom na ČEZu 

a v podstatě v těch integrovaných dceřiných společnostech ne. Tady na ČEZu to je zas 

tak, že já si můžu vzít příspěvek na životní pojištění, a tím se odškrtávám od nějakých 

jiných nabídek těch sociálních vymožeností. Takže nějaké rozdíly jsou, ale snažíme se 

unifikovat ten model obsluhy a unifikovat i nástroje, které se užívají, takže ten model je 

bez nějakých větších problémů implementován i do Skupiny. A já většinou, když třeba 

zadávám nějaké příklady, tak hovořím o Skupině. A když se mě někdo zeptá, co to ta 

Skupina je, tak řeknu ČEZ a deset integrovaných společností, a některé jiné společnosti si 

udělají přístupy takové, jaké chtějí.  
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Příloha B: Přepis rozhovoru s personálním ředitelem společnosti 

Severočeské doly a.s. 

1. Ze statistik zveřejněných ve výroční zprávě Vaší společnosti je evidentní, že věkový 

průměr zaměstnanců narůstá, téměř 39 % zaměstnanců je starších padesáti let. Jaké 

jsou příčiny současného věkového rozložení zaměstnanců Vaší společnosti?  

První věc je, tak jak to vnímáme my, že vlastně to je pro většinu zaměstnanců u nás 

celoživotní zaměstnání. Takže z toho důvodu vlastně roste i ten průměrný věk těch 

zaměstnanců. Nesporný vliv na to má i, když to řeknu, charakter toho našeho oboru, tj. to, 

že vlastně zejména v těch devadesátých letech, ale fakticky i dneska, nějakým způsobem 

klesá poměrně výrazně potřebný počet zaměstnanců a samozřejmě řešíme to zejména 

odchody těch zaměstnanců, řeknu, v důchodovém nebo lehce předdůchodovém věku, ale 

také zejména tím, že vlastně nenabíráme. Takže samozřejmě automaticky pokud 

přestanete nabírat zaměstnance, tak se vám ten věk, aniž s tím něco naděláte, zvyšuje. 

Nicméně zase objektivně řečeno vzhledem k prodlužujícímu se věku odchodu do 

důchodu, tak fakticky se tím u nás tak trochu vyrovnává ta skutečnost toho, co asi tak ta 

firma má mít za průměrný věk. Takže jestli vycházím z toho, že vlastně dneska je to do 

nějakých třiašedesáti a vzal bych to od osmnácti, tak je průměrný věk nějakých 40 a půl 

ideální stav, do těch pětašedesáti je to 41 a půl, takže jsme od něj vzdáleni řádově nějaké 

čtyři roky, takže podle mého je důvodem tak vysokého průměrného věku celoživotní práce 

pro ty lidi a snižování stavu zaměstnanců nebo respektive zastavení nebo nepřibírání těch 

nových zaměstnanců, případně pokud jsme nabírali nebo nabíráme. Samozřejmě dneska 

ta situace není taková, že vlastně bychom automaticky nabírali vždycky jenom učně, 

dneska ta situace na tom trhu nám umožňuje nabrat vlastně už hotové lidi, takže jako 

z tohohle hlediska nabereme třicátníka nebo čtyřicátníka, který tu zkušenost má, 

nemusíme do něj investovat. Takže to je takhle asi v tomhle směru, no. Ještě možná 

tohle, to je taky poměrně důležité, to je i podle těch našich lokalit, to je, řeknu, naše 

nějaká určitá filozofie, se kterou my k tomu přistupujeme, a to jsou doly Nástup a Bílina. 

Když si vezmete Nástup, tak fakticky on by měl končit někdy kolem toho roku 2035 až 40, 

jo. Takže když si vezmete ten dnešní průměrný věk těch zaměstnanců, dejme tomu těch 

46, tak takovému zaměstnanci už bude v té době pětašedesát, tak fakticky je to dvacet 

let. A my tam máme zaměstnání pro ty lidi řádově na těch pětadvacet let, takže my 

vlastně už teď nejsme schopni těm lidem zabezpečit celoživotní zaměstnání. Takže 

v tomhle případě, vlastně zejména ta oblast kolem toho Nástupu, fakt, že bude provoz 

postupně dojíždět a my vlastně budeme prostřednictvím odchodů těch lidí i přesuny řešit 

ten to, aby vlastně ty lidi plynule potom odcházeli, a těžko budeme třeba osmnáctiletému 
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potom v tom roce 2025 říkat, pojď k nám, i když ta situace může být trošku jiná. V Bílině 

záleží na tom, jestli dojde k té korekci limitů, tam už dneska je to v podobném horizontu 

jako u Nástupu, ale předpokládám, že tam k tomu prolomení dojde, a pak je ten rok, já 

odhaduji, 2060 s nějakými technickými úpravami. Možná ještě nějaký rok navíc… 

2. Považuje Vaše společnost současné rozložení věkové struktury za vyhovující? 

Ano. Ale jako samozřejmě vždycky je co zlepšovat. Ideální samozřejmě by bylo, kdybyste 

měla rozložený věkově procentuálně ty lidi jako přiměřeně, dejme tomu po těch deseti 

letech, což není u nás, u nás když se podíváte, tak ta nejmladší kategorie je zastoupena 

nejméně. Z pohledu našeho to lze zlepšit, ale není to pro nás nic závažného, tak to 

nevnímáme. 

3. Prognózuje Vaše společnost plánované odchody do důchodu, konkrétně kolik 

zaměstnanců bude v následujících letech odcházet do důchodu a jakým způsobem 

bude za tyto odcházející zaměstnance zajištěna adekvátní náhrada?  

Ano, máme detailní přehled o těch plánovaných odchodech, ten systém pak funguje tak, 

že vlastně se zaměstnancem je podle těch našich vnitřních pravidel řádově rok a půl před 

vznikem nároku na důchod realizován pohovor, ve kterém my vlastně zjišťujeme jeho 

postoj k tomu, jestli hodlá, zda vůbec, případně kdy hodlá skončit z hlediska odchodu do 

starobního důchodu. Opakujeme to potom zhruba po roce, kdy teda zjistíme ten stav, 

takže výsledkem toho pohovoru je určit u toho zaměstnance podle toho jeho stavu, jak se 

k tomu staví, a my vlastně na základě toho potom máme i možnost personálně plánovat 

případně tu náhradu toho zaměstnance jako takového. Jestli někdo plánuje, že tady chce 

být deset let, tak v tom okamžiku, pokud mu slouží zdraví, tak to v tu chvíli nemusím řešit. 

4. Snaží se Vaše společnost s ohledem na specifika svého odvětví hledat a přilákat 

absolventy středních a vysokých škol?  

Tak my jsme se v posledních letech zaměřili na zaměstnance, motivovali jsme 

zaměstnance ke studiu. Takže vlastně pokud jde o technické obory, konkrétně vysokou 

školu, tak vlastně jsme umožnili zaměstnancům ve strojních oborech a elektro vystudovat 

vysokou školu, takže tím pádem můžeme říct, že tu potřebu v těchto oborech máme 

dostatečnou z vlastních zdrojů. Pokud jde o některé další profese, tak ekonomické obory 

není problém získat z trhu, máme i dostatek lidí v té oblasti do budoucna, ale tam zas ta 

potřeba není taková v těch oborech hornických klasických, takže tam samozřejmě 

spolupracujeme s vysokou školou báňskou, tam ty lidi taky máme k dispozici. U těch 
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strojařů, tam to spíše realizujeme prostřednictvím Prodeca, které vlastně má určité 

smlouvy se středními školami nebo respektive spíše s učilišti, kterým v podstatě v řádu 

jedinců nabízíme praxi. Z těch lidí, kteří jsou vytipováni jako nejvhodnější, tak potom, zase 

spíše v řádech jedinců, je těm lidem nabídnuta práce. Takže takto komunikujeme zejména 

tedy s vysokou školou báňskou, s technickou univerzitou Ostrava a některý tady ty místní 

učňovský školy a učiliště, protože ty budou do budoucna asi právě nejvýznamnější. 

5. Spolupracuje Vaše společnost za účelem získání budoucích zaměstnanců 

s odpovídající kvalifikací s konkrétními středními a vysokými školami? 

Situace na trhu, jak jsem říkal, byla a myslím, že i pořád je, tím, že jsme poměrně 

atraktivní zaměstnavatel, tak vlastně my drtivou většinu těch nově nastupujících 

zaměstnanců fakticky máme v databázi uchazečů o zaměstnání a prostřednictvím této 

databáze se nám daří naplňovat ty potřeby úseků tak, jak jsou, takže zatím se nám daří 

nabírat hotové zaměstnance. Ta otázka učňů je v tomhle okamžiku z hlediska počtu spíše 

zanedbatelná. Jak říkám, je to zejména přes Prodeco, které vlastně jako v tomhle případě 

té části údržbové, tak se snaží získávat učně, ale i u nich je to v poslední době spíše v té 

podobě toho získání těch hotových zaměstnanců. 

6. Jaké vlastnosti, schopnosti a předpoklady pro výkon zaměstnání jsou podle Vaší 

společnosti spojeny se skupinou starších zaměstnanců a které z těchto schopností je 

Vaše společnost schopna zužitkovat? 

Tak starší zaměstnanec má zkušenost, to je zejména v tom provoze asi neocenitelná 

záležitost, prostě s jakými věcmi se ten zaměstnanec setká jednou dvakrát za svojí 

kariéru, takže samozřejmě když to umí, tak je to efektivní záležitost. Nicméně na tuhle 

otázku neumím úplně dost dobře odpovědět. My se snažíme zužitkovat každého 

zaměstnance. Zkušenost je asi to nejvýznamnější, asi ti starší zaměstnanci v každé 

většině jsou loajální, to je taky určitě taková určitá vlastnost, která charakterizuje tyhle 

zaměstnance. 

7. Z pracovního řádu vyplývá striktní dodržování rovného zacházení se zaměstnanci. 

Byly zaznamenány někdy podněty od zaměstnanců týkající se věkové diskriminace na 

pracovišti?  

Ne, nikdy jsem nic podobného neřešil. 
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8. Pracují ve Vaší společnosti zaměstnanci spíše až do důchodového věku nebo 

upřednostňují odchod do předčasného důchodu?  

Zcela jednoznačně zaměstnanci pracují do toho důchodového věku, naopak řada 

zaměstnanců se snaží pracovat déle, takže využívá té možnosti souběhu pobírání 

důchodu a práce. Do toho předčasného důchodu lze říct, že odcházejí lidi, pokud mají 

nějaké zdravotní problémy, anebo z tohoto pohledu nedobrovolně, pokud jsou 

vyhlašovány organizační změny a fakticky se toho zaměstnance ta organizační změna 

dotkne, tak využije třeba tu možnost toho předčasného odchodu do důchodu. 

8.1 Evidujete v souvislosti s odchody pracovníků do důchodu rozdíly mezi jednotlivými 

pracovními skupinami? 

O tomto nemáme nějakou statistiku, to je třeba říct, ale pokud mohu soudit, tak je to bez 

rozlišení. Ta situace je u nás opravdu taková, pokud ten zdravotní stav je v pořádku, tak 

ať už je to kategorie dělnická nebo ta technická, tak je tam snaha pracovat maximálně do 

toho důchodu nebo někdy i déle. Pokud je tam omezení to zdravotní, tak bez rozlišení, 

tomu člověku nic jiného nezbyde, pokud ten zdravotní stav mu práci neumožňuje. 

8.2 Znáte důvody, které ovlivňují rozhodování pracovníků odejít do důchodu? 

Tak jak jsem říkal, jsou dvě možnosti, buďto jsou takzvané dobrovolné odchody, nebo je 

to v uvozovkách nedobrovolný odchod v případě těch organizačních změn, které se 

netýkají jen zaměstnanců v důchodovém nebo předdůchodovém věku. 

9. Jaké možnosti má zaměstnanec, který dovršil důchodového věku a chce nadále ve 

Vaší společnosti pracovat?  

Společnost nemá žádné páky na to, aby toho zaměstnance nějakým způsobem mohla 

nutit odejít do důchodu. Zákon to nechává na zaměstnanci, tohle rozhodnutí, takže 

naopak tady, jak jsem říkal, je ten člověk motivován tou možností souběhu práce 

a pobírání starobního důchodu, takže to je pro toho zaměstnance určitě zajímavé.  

10. Z kolektivní smlouvy vyplývá, že jubilejní odměna při odchodu do důchodu 

v maximální výši náleží jen těm zaměstnancům, kteří ukončí pracovní poměr 

nejpozději v měsíci, ve kterém jim vznikl nárok na starobní důchod a tato odměna 

bude od roku 2016 zvýšena dokonce na dvojnásobek. Z jakého důvodu vedení 

společnosti nechalo toto opatření zapracovat do kolektivní smlouvy?  
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Ta jubilejní odměna je v podstatě motivace k ukončení pracovního poměru. Je to nástroj 

nás personalistů k tomu, abychom právě mohli nějakým způsobem aspoň trošku řídit ty 

personální náhrady, to znamená, snažíme se aspoň z našeho pohledu drobnou věcí 

motivovat toho zaměstnance k tomu ukončení pracovního poměru k nějakému datu, 

abychom věděli, že k tomu datu skončí a my teda tam tu náhradu nějakou získáme nebo 

budeme hledat. Aby to nebylo z minuty na minutu.  

11. Existuje v rámci Vaší společnosti strategie, která by se zabývala věkem pracovníků či 

jejich různorodostí?  

Ne. Žádnou strategii na papíře v tom smyslu, že bychom rozlišovali zaměstnance na 

základě věku, nemáme. 

12. Vaše společnost se prezentuje jako organizace sociálně odpovědná. Jaké 

společensky odpovědné aktivity směrem k zaměstnancům Vaše společnost realizuje? 

Jsou některé z nich cíleně orientované na skupinu starších zaměstnanců? 

Pokud se tím míní benefity tak pak ano. Samozřejmě benefitů máme poměrně širokou 

škálu, z toho systému benefitů, který je vlastně nastaven zejména kolektivní smlouvou 

nebo případně těmi dalšími předpisy navazujícími na kolektivní smlouvu. A pokud bychom 

to měli brát ve vztahu k těm starším zaměstnancům, tak tady lze asi možná říct, že tam 

máme určitý benefitní systém z hlediska možnosti podpory ambulantní péče, rehabilitací 

případně dýchacího ústrojí. To se týká zejména dělnických profesí, ale teoreticky na to 

může každý zaměstnanec, protože je to i na základě stanoviska lékaře, který se k tomu 

vyjádří. U omezeného počtu zaměstnanců zabezpečujeme možnost lázeňské péče, je to 

řádově 25 lidí ročně, kterým zajišťujeme lázeňský pobyt. V rámci výběrového řízení, které 

jsme před časem dělali, máme smlouvu s lázněmi Bechyně. Takže zajišťujeme ty lázně, 

to je asi ve vztahu k těm zaměstnancům zejména v té oblasti zdravotní péče… 

Samozřejmě standard je, ale to se týká zase všech zaměstnanců, byť třeba dejme tomu u 

těch starších se to potom nějakým způsobem sleduje asi v širší poloze, jsou preventivní 

prohlídky. Samozřejmě ten lékař má možnost to vyhodnotit a má potom možnost vlastně 

to určitým způsobem nasměrovat právě v této oblasti nebo informovat zaměstnavatele. Ta 

možnost tady je… Nevím, jestli z těch dalších věcí se ještě něco týká pouze starších… 
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13. Provádí Vaše společnost interní průzkum benefitů, které by uvítali zaměstnanci 

nejvíce?  

Průzkum jsme určitým způsobem realizovali kdysi… My jsme prováděli nějaká šetření 

v tomhle směru, takže v poslední době nikoliv, tady je ten stav jakoby… Považujeme ho 

za stabilní, dlouhodobě, řekl bych, osvědčený. Benefity jsou dané, určitě do budoucna 

bude potřebné se tomu věnovat, protože struktura těch zaměstnanců tak, jak je, se mění, 

i ty potřeby těch zaměstnanců. Zas na druhou stranu ty základní benefity jsou asi pořád 

nastavené stejně – podpora stravování, podpora penzijního připojištění, to jsou asi tak 

rozhodující benefity, ty ostatní bych já osobně viděl jako doplňkové. 

14. Má vedení Vaší společnosti informace, jaké benefity si cení nejvíce starší 

zaměstnanci?  

To co jsem říkal. No takhle. Obecně si myslím, že je to ta podpora stravování. Myslím si, 

že je zaměstnanci nejvíce ceněna. Pak je to ta otázka penzijního připojištění. Rozšířil 

bych to tady možná ještě potom o ty záležitosti kolem rekreace, tady už je to potom 

sociální fond, který vlastně potom se vytváří nějakým způsobem, čerpá se z něj ve 

spolupráci s odbory. 

15. Má vedení Vaší společnosti informace, jaké benefity si cení nejvíce pracovníci 

dělnických profesí?  

Ta odpověď tady bude úplně stejná nebo podobná, protože vzhledem ke struktuře 

zaměstnanců to tak je vlastně dáno zcela jednoznačně. Tam ten detail možná je trošičku 

rozdíl, dejme tomu u lidí, kteří sedí vysloveně v té administrativní části, ale ti dělníci, 

vlastně ti provozní zaměstnanci, tam ty jejich motivace jsou velmi podobné. 

16. Aplikovala někdy Vaše společnost i věkově cílenou inzerci pracovních míst? Pokud 

ano, u jakých profesí a z jakého důvodu? 

Nejsem si vědom, že bychom hledali někdy někoho v konkrétním věku. Možná historicky, 

ale to teď v tomhle okamžiku není, ale to už je řekl bych pět let zpátky, kdy jsme vytvořili 

systém absolventských míst, byla určitá zvýšená poptávka tak deset let zhruba, kdy tedy 

jsme cíleně se snažili získat absolventy a nabízeli jsme v podstatě takový, řekl bych, 

program pro absolventy v tomhle směru a hledali jsme. Ta potřeba vznikla té firmě, je 

dána vlastně tím cyklem, takže v tom okamžiku jsme měli větší potřebu než, řekl bych 

standardně. V podstatě to bylo v takovém tom určitém nárůstu té spotřeby, to znamená, 

tam potom samozřejmě roste potřeba i těch zaměstnanců. 
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17. Jakým způsobem se ve Vaší společnosti zabezpečuje kariérní rozvoj zaměstnance 

a pro koho je konkrétně tento rozvoj ve společnosti určen?  

Tady bych to rozlišil do dvou částí. Pokud jde o tu kategorii dělníků, tak tam vlastně ten 

kariérní růst je, řekl bych, dán tou automatikou těch schopností, případně toho, co je 

požadováno. Já dávám tam ten příklad toho velkostroje, kde je vlastně ten, kdo k nám 

nastupuje, tak z drtivé většiny nastupuje na pozici vlastně toho v uvozovkách posledního 

a získáním praxe potom postupně má možnost, ale ta možnost je daná tím, že vlastně 

jednak musí získat praxi, jednak musí složit zkoušky a vlastně postupuje jednotlivě na 

těch jednotlivých pozicích, až teda se z něj může stát právě ten řidič velkostroje, což je 

horizont dejme tomu minimálně pěti let. Takže to je pro toho člověka určitým způsobem ta 

kariéra. Pokud jde o ty údržbové profese, tak tam zase je to dáno tím, co ten člověk dělá, 

takže zase ten posun je tam dán tou zkušeností. Takže tam to není zase, řekl bych, to, že 

to tady přesně budu mít někde napsáno. Prostě ten člověk se tam buď osvědčí, nebo 

neosvědčí. Ten, kdo se osvědčí, tak se stane člověkem, který ty práce řídí a podobně. 

Někdo celý život prostě pořád bude jenom někde dělat jednu činnost nebo činnosti, které 

jsou dány. Pokud jde o technické funkce, tak tam samozřejmě máme určitý systém 

personálních rezerv, kde si vytipujeme potenciální zaměstnance, kteří mají v sobě, řekl 

bych, schopnosti řídící a některé další, a v tomhle smyslu se potom s nimi snažíme 

i pracovat. Takže to je omezený okruh zaměstnanců, to je třeba říci, nejsou to stovky lidí, 

to tak není. Takže to je asi taková činnost v této oblasti. Zase není to tak, že by prostě 

automaticky každý měl na to nárok, tak to není, že jsem zařazen do nějaké skupiny, která 

automaticky za pět let bude dělat určitou funkci, to tak není. 

18. Jakým způsobem poskytují vedoucí pracovníci svým zaměstnancům zpětnou vazbu 

k jejich pracovnímu výkonu?  

Klasický systém hodnocení my zaveden nemáme nebo respektive máme ho zaveden 

u omezeného okruhu zaměstnanců. Tam, jak jsem říkal před chvílí u toho okruhu těch 

zaměstnanců, kde předpokládáme nějaký kariérní rozvoj. Zase pokud jde o tu drtivou 

většinu zaměstnanců, tak tam má za povinnost vedoucí tomu zaměstnanci, pokud ho 

hodnotí z hlediska toho jeho výkonu v měsíci, sdělit případné své výtky k té jeho práci. 

Pravdou je to, že je to spíše na té bázi toho negativního. Já jsem něco udělal špatně, 

v tom hodnocení se mi krátí prémie, a pokud to dosáhne nějaké vyšší hodnoty, tak já jsem 

povinen jako vedoucí tomu zaměstnanci sdělit, co je tím důvodem toho hodnocení 

negativního. Je to na vedoucích. Obráceně zase mají možnost ocenit ty mimořádné činy 

těch lidí, pracovní úkony, takže jednak v rámci rozdělení těch prémií, jednak samozřejmě 
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formou mimořádných odměn. Tam je to zas obráceně, ta kategorie těch lidí, zejména 

oblast smluvních zaměstnanců, ti jsou hodnoceni v zásadě jednou ročně a tam ten 

vedoucí má povinnost s tím zaměstnancem pohovořit a sdělit mu to hodnocení, splnění 

těch jeho ročních úkolů tak, jak to vidí, tak jak je naplnil nebo nenaplnil. Je to obecně 

o tom vedoucím zaměstnanci, aby si našel ten čas a svému podřízenému v tomto smyslu 

mu tu zpětnou vazbu dal. Ale je třeba tady říct, že formalizované to nemáme. 

Formalizované hodnocení v zásadě provádíme u omezeného okruhu zaměstnanců, které 

potom chceme dál rozvíjet i v té oblasti vzdělávání. 

19. Existuje ve Vaší společnosti plán zabývající se přenosem znalostí od starších 

zaměstnanců k mladším? 

Co myslíte tím plánem? Máte na mysli, že je nějaká směrnice na to? U nás z hlediska 

těch bezpečnostních předpisů vlastně každá práce, kde jsou minimálně dva zaměstnanci, 

tak musí být jeden vlastně určen jako vedoucí té práce. Takže automaticky je to vždycky 

ten, samozřejmě, který je zkušený. Pokud jde o ty začínající, tak zase máme nastavená 

pravidla, jakým způsobem se realizuje proškolování těch zaměstnanců. To znamená, 

zase ten zkušený zaměstnanec je pověřen tím, aby toho zaměstnance, který začíná, 

zaškolil. Takže tady to je podle jednotlivých profesí, je to různé, když je to někde nějaká 

pomocná profese, tak tam toho asi není moc potřeba, ale pokud je to činnost, která 

opravdu vyžaduje, řeknu, desítek hodin toho souběhu… Takže takhle to máme nastaveno 

podle jednotlivých možných profesí. U nás je to třeba ten bagrák. Kde teda on může 

pracovat, pracuje pod dohledem toho dalšího zaměstnance, takže takhle to je. 

U technických profesí je to specifické, většinou ten souběh těch funkcí je tak dva měsíce. 

Zhruba. Takže samozřejmě jsou i některý činnosti, kde je to delší, ale to je vždycky 

individuální, ten souběh třeba při tom odchodu. Jinak na těch provozních pracovištích, 

tam to fakticky je tak, že právě v těch dělnických profesích už si ten vedoucí úseku 

vytipuje zaměstnance, kteří potencionálně by mohli dělat toho revírníka nebo toho 

mechanika. Takže on už je léta, to není proces, který by trval dva dny, prostě mnoho let, 

kdy teda on ho pověřuje i některými dalšími činnostmi, aby zjistil, jestli má řídící 

schopnosti nebo organizační schopnosti. Takže potom vlastně my si vybíráme. Zase 

z 90 % ti zaměstnanci nejsou z venku, třeba na tyhle profese to jsou zaměstnanci naši, 

protože tam na ty dělnický profese má řada lidí jednak vyučení, jednak střední školu, 

takže mají na to kvalifikaci a u nás získají tu praxi. Naším úkolem je, abychom tu podporu 

těm vedoucím dali v tom, aby ten člověk byl v dostatečném předstihu zařazen do 

nějakého rozvojového programu z hlediska získání těch dovedností, které on získává 

pouze intuitivně. Ještě než vstoupí do té funkce pro revírníka nebo mechanika, projde 
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určitým školením v té oblasti dovedností… Ne vždy se to podaří, ale většinou zase, že je 

to letitý souběh, z devadesáti procent jsou to lidi, kteří mají schopnosti na to se prosadit. 

20. Jakým způsobem se zjišťují a monitorují ve Vaší společnosti vzdělávací potřeby 

zaměstnanců? 

My to máme jednak nastaveno. To znamená, máte školení, která jsou povinná, takže tam 

je to vlastně automaticky trvalý proces, kdy ten člověk v cyklu musí pravidelně vlastně 

projít těmi jednotlivými druhy toho školení, které on potřebuje pro výkon té své práce. 

Takže to je jednoznačně dáno a v zásadě tady nevidím nějaký zádrhel. Samozřejmě na 

základě požadavků těch úseků i my pak jim zajišťujeme některá ta školení. Oni chtějí, aby 

měli dostatečný počet těch lidí v těch činnostech, takže svářečský kurzy, vazačský, řízení 

vozidel má řeknu daleko více lidí, než fakticky v tom daném okamžiku to je potřeba, ale je 

to právě z toho důvodu, že vlastně ve chvíli, kdy ten člověk vypadne, kdy se něco děje, 

tak vlastně ten vedoucí má ty lidi s dostatečnou kvalifikací, takže takhle to máme 

samozřejmě zmapováno detailně. Jednak které to školení potřebujeme, kolik máme počtu 

zaměstnanců na těch profesích, kolik jich máme proškolených… Pokud jde o ty 

nepovinné, tak tam je to dáno jednak zase potřebou, která vzniká z hlediska změn, třeba 

zákonných předpisů, kdy ty jednotlivé útvary v podstatě zjistí, že vyšel nový zákon, vyšla 

nová vyhláška, potřebují v tom směru proškolit, takže se na nás obrátí a my to 

zabezpečíme prostřednictvím našeho útvaru. Poslední je asi to, co iniciujeme my a to jsou 

vlastně ty potřeby, které my vidíme jako personalisti. Už jsem to taky naznačil, takže 

prostě realizujeme jednak na základě hodnocení zaměstnanců rozvojové programy, takže 

to máme, řeknu, rozděleno podle linií toho řízení, takže máme rozvojové řízení, kde teda 

nějakým způsobem zajišťujeme třeba i individuální rozvoj těch lidí. Máme potom tu linii 

těch, řekl bych, zástupců v tomhle směru, těch potencionálních lidí, kteří mají v sobě, 

nebo my si myslíme, že mají v sobě ty schopnosti postoupit na ty řídící funkce. A pak je 

tady ten liniový management, kde teda to jsou zejména u nás mechanici a revírníci, kde 

my vlastně zabezpečujeme v nějakých pravidelných cyklech řádově tří čtyř let, kdy jim 

vlastně právě se snažíme dát takové to proškolení z těch obecných schopností, 

dovedností, těch měkkých dovedností. Ty ostatní jsou na základě určitých zjištění, jako je 

třeba otázka počítačových schopností, že někde je něco nedostatečného, tak pak dochází 

k té nabídce. Největší podněty vznikají asi od nás na základě některých zjištění, jinak je to 

individuální. 
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21. Na základě jakých kritérií jsou zaměstnanci ve Vaší společnosti do vzdělávacích 

programů vybíráni? 

U těch povinných je to dáno předpisy, zcela jednoznačně, a požadavky na tu činnost. 

U těch nepovinných jednak vzdělávacími a rozvojovými programy, jednak samozřejmě 

těmi potřebami, které vznikají u jednotlivých útvarů. 

22. Jakým způsobem se vyhodnocuje ve Vaší společnosti propojení znalostí získaných 

vzděláváním s konkrétní pracovní činností pracovníka? 

My máme dané pro každou profesi požadavky, které ta profese, ta funkce, má splňovat 

a samozřejmě každé z těch profesí, respektive u toho konkrétního zaměstnance pak si 

hlídáme, jestli naplňuje nebo nenaplňuje ty požadavky. V případě, že nenaplňuje, tak 

jakým způsobem je schopen je naplnit či nikoliv… 

23. Jak se zapojují zaměstnanci různého věku do individuálních školení? Mají starší 

zaměstnanci zájem o nepovinná školení? 

Statistiku tady úplně speciální nemáme, ale zase je to individuální a moje zkušenost je 

taková, že ať už starší nebo mladší, tak buď se aktivně zapojí anebo prostě to pasivně 

absolvuje, vždycky je to případ od případu a to školení od školení. U těch dělnických 

profesí těch nepovinných školení je minimum, tam je to velmi omezeno. Tam nabízíme 

v zásadě ve velmi omezeném rozsahu právě ty počítačové, jako benefit, to znamená, tam 

je to mimo pracovní dobu. 

24. Mají ve Vaší společnosti starší pracovníci možnost stát se mentory nebo kouči? 

Pokud za mentora nebo kouče v tomhle považujeme předáka nebo toho, kdo odpovídá za 

to zaškolení zaměstnanců, tak ano. Zase v tomhle smyslu je to dokonce systémově 

zavedeno, ale vy máte asi na mysli trošku jiného mentora nebo kouče, než mám na mysli 

já. Koučování zde probíhá, ale koučem není zaměstnanec. My máme zase omezený 

okruh, momentálně je to tuším 7 nebo 8 zaměstnanců, kteří v rámci rozvojového 

programu mají mít možnost využívat kouče, ale profesionálního. Takže to je zase trochu 

něco jiného. Nikoliv to, že by náš zaměstnanec se svým podřízeným nebo v rámci 

společnosti, tak to nikoliv. Tam je to na té bázi, kterou jsem uvedl, spíše odborné, v tomto 

smyslu. 
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25. Jsou u skupiny starších zaměstnanců implementována s ohledem na specifika 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve Vaší společnosti nějaká konkrétní opatření? 

To je ve vztahu ke všem zaměstnancům stejné. Pokud jde např. o práci ve výškách, tak 

zaměstnanec musí mít na to prohlídku, že může dělat ve výškách, pak není nijak omezen. 

Takže tady, že bychom rozlišovali, ty jsi starší, ty jsi mladší, a z toho důvodu máš něco 

specifického, to tak není. Zaměstnanec buďto splňuje nebo nesplňuje podmínky. 

26. Jak Vaše společnost postupuje v případě, kdy zaměstnanec nemůže nadále 

vykonávat dosavadní práci ze zdravotních důvodů?  

Tam to máme jasně vydefinováno kolektivní smlouvou. To znamená, že ten zdravotní stav 

toho zaměstnance je průběžně formou těch preventivních prohlídek sledován. Pokud 

dojde k té situaci, že ten zaměstnanec podle zákoníku práce z důvodu zdravotního stavu 

nemůže nadále vykonávat tu práci, kterou má, tak buďto se najde v rámci společnosti 

místo, které vykonávat může, nebo nenajde, a potom podle kolektivní smlouvy má nárok 

na odchodné, kdy vlastně je to až sedminásobek toho jeho platu. Vynechávám ten 

paragraf, teď nevím, který, v zákoníku práce, který říká, že to je ze zákoníku práce 

automaticky dvanáctinásobek… To dostane ještě nad rámec. Jiná práce se hledá, ale 

zase je třeba říct, že vzhledem k tomu snižování počtu pracovních míst, ty možnosti jsou 

omezené. 

27. Byly ve Vaší společnosti při organizaci práce brány v úvahu předpoklady a potřeby 

zaměstnanců různého věku? Pokud ano, jaké konkrétní podoby toto zohlednění má? 

Co se týče třeba nějakých ergonomických opatření, tak to se samozřejmě vyvíjí velmi 

intenzivně. Takže pokud vezmu třeba konkrétně ten velkostroj, tak tam jsou dneska 

jednak… Nejenom u velkostroje, ale obecně vlastně máme naprosto drtivou většinu 

pracovišť klimatizovaných, teda tam kde to možné je. Když někdo pracuje venku, tak to 

dost dobře možné není. Takže to je prvotní. Kabiny těch velkostrojů jsou odpruženy, resp. 

sedačky, tam jsou velké finanční vklady, které se za ta léta do toho daly, to znamená, tam 

ty pracovní podmínky našich zaměstnanců jsou nesrovnatelné s předchozími časy. Ale to 

by možná potom chtělo konkrétně podle každého pracoviště… Takže ale určitě bagráci, 

kabiny řidičů velkostroje, tomu, co bylo před dvaceti roky, je absolutně nesrovnatelné, 

řidiči mechanizace, dneska buldozery nebo ta zařízení už od výrobce, jsou někde jinde, 

než bylo před těma desítkama let, to je nesrovnatelné. 
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28. Umožňuje charakter činnosti Vaší společnosti měnit pracovní úkoly zaměstnanců 

v souvislosti s věkem? 

My máme jediné, co jsme schopni pro tyhle případy dělat, a to je to, že některá pracovní 

místa máme vytipována jako místa, kde může být zařazen člověk se zdravotním 

omezením. To znamená, to jsou jediný místa, kde teda většinou při tomto zdravotním 

omezení tuto práci můžeš dělat. Např. ve skladu je to nějaké místo, někde v dílnách, 

prostě někde na povrchovém pracovišti. Nemusí tam vykonávat práci tak fyzicky náročnou 

jako třeba ti ostatní, takže takhle to máme několik desítek těch míst, kde zaměstnáváme 

zaměstnance takzvaně ZPS. Samozřejmě i některý technický profese. My to máme 

vytipováno, většinou to jsou věci, který jsou nahlášeny na pracovním úřadě a každoročně 

se to vyhodnocuje. Teoreticky bychom takto měli mít zaměstnáno 4 % zaměstnanců… 

29. Jaké typy flexibilních forem práce Vaše společnost nabízí?  

My máme pružnou pracovní dobu, to je jedna věc a v podstatě ve velmi omezeném 

rozsahu potom je to ta práce z domova. Ale vzhledem k tomu charakteru toho výrobního 

procesu to je skutečně omezené. Lze říci, že to je podpora těch administrativních činností. 

V tom provoze to nejde. Krátit se úvazek také dá, ale ne v provoze. Na provoze to nejde, 

protože oni jedou v tom cyklu jako takovém, takže tam kdyby měl někdo jinou pracovní 

dobu, tak byste musela zajišťovat jeho odvoz, takže to je vyloučeno. 

30. Je Vaše společnost v kontaktu s bývalými zaměstnanci, kteří již odešli do starobního 

důchodu? 

Ano, prostřednictvím buďto klubu důchodců, nebo prostřednictvím odborových organizací, 

které při svých závodních výborech mají také kluby důchodců, takže to je jedna forma, jak 

podporujeme, komunikujeme tímto způsobem s bývalými zaměstnanci. Klub se schází 

různě, je to tady o lidech, takže některé kluby se scházejí pravidelně měsíčně, některé 

dvakrát za rok, takže dělají takové setkání, sejdou se, posedí, pohovoří… Organizují 

zájezdy s naší podporou, jezdí i na rekreace, využívají té možnosti, podporujeme taky 

rekreace ze sociálního fondu. Tady když to vyjádřím ve financích, tak celkově je ta 

podpora bývalých zaměstnanců, řekněme, tři miliony korun ročně. Myslíme, že je to 

poměrně významná částka, ale jsou to ty oblasti, které jsem zmínil, to znamená teda 

podpora činnosti klubů, podpora rekreací, případně stravování, to jsou oblasti nějakým 

způsobem využívané. 
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31. Vaše mateřská společnost ČEZ a.s. se problematikou zaměstnávání s ohledem na 

specifika různých věkových skupin zaměstnanců už několik let zabývá. Reflektuje 

Vaše společnost aktivity ČEZu, popř. jsou činnosti ČEZu nějak propojeny s Vaší 

personální politikou? Mají personální aktivity ČEzu v této oblasti vliv na personální 

strategii Vaší společnosti? 

My už jsme se o tom bavili, no… Nebo jste už naznačovala… My jako takoví nemáme 

speciální zaměření na nějakou kategorii těch starších zaměstnanců, jestli tedy správně 

rozumím otázce. V některých činnostech jsou personální aktivity mateřské společnosti 

s námi určitě propojené, třeba v tom, o čem jsme se bavili, ty rozvojové aktivity 

managementu třeba, ty jsou vlastně ve spolupráci s mateřskou společností, jednak taky 

využíváme řady té nabídek, které jsou z hlediska zejména těch rozvojových aktivit, ale že 

bychom byli přímo propojeni, to ne. Ty potřeby těch firem jsou přece jenom rozdílné. 

32. Chtěl byste k tomuto tématu ještě něco doplnit? 

Děkuji, myslím, že ne. 

 


