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▪ 71 respondentů ze 69 organizací / 

71 respondents from 69 organizations

▪ Vlastní IT zaměstnanci / number of full 

time IT employees:

▪ Medián/median 17

▪ Průměr/average 151

▪ Celkem nakoupeno MD / MD 

purchased by respondents: 598 711*

▪ Celkové výdaje / total manday

spending: 5,6 mld./bil. Kč

▪ *Odpovídá přibližně 2 720 zaměstnancům na plný 

úvazek (při 220 odpracovaných dnech ročně) / Or about

2 720 may-year FTE equivalent (at 220 days worked

annually)

71 respondentů s MD výdaji 5,6 mld CZK MD v roce 2019

2019 - 59%2019 -21%

2019- 20%

Interními zdroji 
(vlastní 

zaměstnanci – plný, 
či částečný úvazek) 
/ Internal resources 

(full or part-time 
employees) %

63%

Externími 
kontraktory (tzv. 

bodyshop) / 
External 

contractors 
(bodyshopping) %

23%

V rámci 
outsourcingu 

služby / As part of 
service outsourcing 

%
14%

Podíl lidských zdrojů / talent share
Jaké procento vašich vývojových/projektových a provozních lidských kapacit 
je zajišťováno. What percentage of your development / project and operation 

talent capacities is covered by 



Insourcing je dominantní strategií v oblasti řízení 
talentů/HR

Jiné/Other (examples):

Klíčové pozice
insourcujeme, u 
ostatních se řídíme
náklady / We are 
insourcing key
positions, costs are 
indicating factor for
other positions

Snažíme se rozvíjet
interní talent, 
specialisty najímáme v 
nevyhnutné míře. / We
are focusing on 
internal talent 
development, external
specialists are hired
only if inevitable.

Jiné (prosím 
upřesněte) / Other 

(please specify)
6%

Contracting / 
bodyshopping -

potřebné specialisty 
v rostoucí míře 

najímáme formou 
mandays nebo jako 
kontraktory / we are 
getting more needed 

sspecialists as 
contractors or 

manday bodyshop
11%

Outsourcing -
potřebné dovednosti 

v rostoucí míře 
nakupujeme jako 

dodávku služeb / we 
purchase necessary 
know-how through 
outsourced delivery

20%

Insourcing - snažíme 
se rozvíjet talent 
(znalosti) našich 

zaměstnanců, 
případně nové 

specialisty nabírat na 
HPP / we are trying to 
develop talent of our 
staff internally, we 

hire new specialists 
as employees

63%

Insourcing vs outsourcing vs 
bodyshopping



Externí specialisté jsou stále nejčastěji využívání pro standardní 
vývoj, roste podíl využití v IT provozu

Jiné / Other:

Konzultace / 
consulting, 

byznysové a jiné 
analýzy / business 
and other analysis, 
koučové / coaching

4%

30%

32%

48%

54%

69%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jiné / Other

Agilní vývoj (Agile development)

Řízení projektů (Project management)

IT Bezpečnost (IT Security)

Provoz (Operations)

Standardní vývoj (Standard development)

Na co externí specialisty používáte / what you use external
specialists for?

Na jaké druhy IT činností a služeb nejvíce používáte externí IT specialisty a konzultanty? Lze zvolit více 
odpovědí. What are the types of IT activities covered mainly by externa

Vs 46 % in 2019

Vs 45 % in 2019

Stejné jako 2019

Vs 44 % in 2019



Nové oblasti: CX dotahuje na analytiku a BI

Jiné/Other:

Cloud, Office 365, 
platformní 
aplikace / 
platform apps

4%

11%

11%

20%

24%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jiné / Other

Internet věcí (Internet of things)

Strojové učení (Machine learning)

Zákaznická zkušenost (Customer experience)

Datová věda a rozšířená analytika (Data science and
augmented analytics)

Vytváření analytických modelů (pokročilá BI/analytika)
(Analytical models, advanced BI/analytics)

Nové oblasti a specializace / new areas and specializations.
Je nějaká nová specializace či oblast, v níž v letošním roce poptáváte / budete poptávat externí specialisty? Is 

there any new specialization or area for which you will be looking for external sp



Profesní růst a atraktivita práce jsou stále hlavními „argumenty“ 
pro HPP, význam lokality začal již na jaře klesat

Jiné / Other:

Jistota/stabilita práce / job
stability and security, 

možnost podílet se na 
změnách / participating on key

changes, 

kolektiv / work team.

0%

4%

11%

20%

21%

45%

46%

46%

54%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Práce ve "startupu" (Startup type of work)

Jiné / Other

Zahraniční působnost (International presence)

Lokalita (Location)

Obchodní značka/Brand (Employer brand)

Zaměstnanecké benefity (Employee benefits)

Použité technologie (Technologies used)

Work-life balance

Atraktivnost projektu/práce (Project/job attractiveness)

Možnost profesně se rozvíjet (Oportunity for professional growth)

Motivace k zaměstání / motivation for employment
Co považujete za hlavní motivaci IT specialistů při zaměstnání na HPP? 

What would you say is main motivator when looking for full-time IT specialists? 

Vs 30 % in 2019



Mandays 2020

Manday sazba: průměr

Manday rate: average 7 070 Kč 11 508 Kč 13 637 Kč 22 000 Kč
Manday sazba: vážený průměr*

Manday rate: weighted av. 6 531 Kč 9 697 Kč 11 067 Kč 17 767 Kč
Manday sazba: medián

Manday rate: median 7 705 Kč 11 000 Kč 14 000 Kč 19 000 Kč
Manday sazba: rozpětí**

Manday rate: range 3 000 - 13 500 Kč 5 500 - 17 000 Kč 6 000 - 21 000 Kč 12 000 - 40 000 Kč
Pozn: Pro určení průměru MD sazeb a rozpětí bylo vynecháno 10 % extrémních hodnot v daném vzorku (5 % nejvyšších a 5 % nejnižších) / Note: For MD rates and range 10 % of extremve values (5 % top and 5 % bottom) in sample were omitted.

Manday nakoupeno: průměr

Manday purchased: average 2 616 MD 4 819 MD 2 488 MD 1 323 MD
Manday nakoupeno: median

Manday purchased: median 350 MD 500 MD 200 MD 65 MD

Nakoupeno MD (respondenty)
Mandays purchased (by respondents) 156 970 MD 303 628 MD 116 946 MD 21 167 MD 
Hodnota nakoupených MD
Mandays purchased value 1 025 129 928 Kč 2 944 238 768 Kč 1 294 203 280 Kč 376 084 000 Kč

Využití: Převážně interní / 

For internal use (MD) 144 723 MD 261 896 MD 83 859 MD 6 067 MD
Využití: Prevážně externí / 

For external delivery (MD) 12 147 MD 41 647 MD 33 087 MD 15 100 MD
Např: Tester, Tester-analytik, Junior programátor, 

Junior analytik, Junior konzultant (technický, 

funkční), Junior byznys analytik

Např: Senior konzultant, Senior 

programátor, Systémový/aplikační

architekt, Test manažer, Vedoucí projektu.

Například: Enterprise architekt, Projektový

manažer, Senior manažer

Například: Partner, Viceprezident, Ředitel projektů

(exekutivní úroveň)

Examples: Tester, tester-analyst, junior programmer, 

junior analyst, junior consultant (technical, functional), 

junior business analyst

Examples: Senior consultant, senior 

programmer, systems/applications architect, 

test manager, project lead.

Examples: Enterprise architect, project 

manager, senior manager 

Examples: Partner, vice-president, project director 

(executive leve)

Juniorní pozice

L01+L02, 0-5 let praxe

Seniorní pozice

L03, 5-10 let praxe

Manažerská pozice

L04, 10-15 let praxe

Ředitelská / exekutivní pozice

L05, 15 a víc let praxe

Junior position. 

0-5 years experience

Senior position. 

5-10 years experience.

Managerial position. 

10-15 years experience.

Executive position.

15+ years experience.
n=60 n=63 n=47 n=16

* Vážený průměr zohledňuje počet MD nakoupených při uvedené ceně / Weigted average takes into account number of MD purchased at given price.

**Spodní hranice rozpětí je dána zejména nákupy MD napřímo od fakturantů (SMB, mimo Prahu) / Lower range are typically direct MD purchases from contractors
(SMB, outside Prague)



Mandays trendy 

perspektivou Gartner 

Symposia



Význam externích specialistů poroste v oblastech 
souvisejících s CX a zákaznickou interakcí

Více v přednášce: 

2021 CIO Agenda: 
Rebuilding the Future

Analytik: Andy 
Rowsell-Jones



Bude alternativou MD „On-Demand Workforce“?

Více v přednášce: 
Future of Work Has 
Arrived: A Close 
Look at 
Transformed 
Employee 
Experiences 
Globally

Analytik: Gavin Tay



▪ Toolkit: Negotiate 

Effectively Using 

Key Labor Rates 

for IT Services 

Deals (12/2019)

▪ https://www.gartner.com/d

ocument/3978197

Gartner „Mandays“ toolkit

https://www.gartner.com/document/3978197

