
Outsourcing mezd, 
krok správným směrem 

Outsourcing mezd očima MOTORPAL, a.s.

„Hlavním důvodem, proč jsme se před lety rozhodli 
mzdovou činnost outsourcovat, byla potřeba řešit 
zastaralý mzdový program, přechod z papírové 
evidence odpracované doby na elektronickou 
docházku, zastaralé technické vybavení mzdové 
účtárny, stěhování administrativy do nových prostor 
a zároveň snižování počtu TH zaměstnanců. 

Během využívání této služby jsme se přesvědčili, že 
mzdy je opravdu možné outsourcovat – a to jak po 
technické stránce, tak i z pohledu schopnosti firmy 
plnit zákonné a zaměstnanecké požadavky. 
Zaměstnanci si na nový způsob poskytování těchto 
služeb zvykli velice rychle a naše společnost se 
mohla více soustředit na jiné činnosti a aktivity než je 
např. sledování legislativy ve mzdové oblasti.“

Pavel Nový

    Mzdový outsourcing rozhodně hodnotíme jako správný krok. 
       Za srovnatelných nákladů a zachování úrovně služeb zaměstnancům nám 
umožnil se soustředit na plnění důležitějších pracovních úkolů. Veškerá mzdová 
data přitom zůstávají uvnitř firmy a nejsou nikam přenášena.

Pavel Nový – HR Manager MOTORPAL, a.s. 

Výchozí stav

Společnost MOTORPAL, a.s. již dříve outsourcovala zpracování mezd u dodavatele, se kterým se v roce 
2010 rozhodla ukončit spolupráci. Do nového výběrového řízení oslovila i PC HELP, a.s. - na základě 
dlouholetých dobrých zkušeností s personálním systémem Kompas2, který tato společnost vyvíjí 
a implementuje po celé České Republice. Mimo mzdové agendy používal MOTORPAL, a.s. téměř všechny 
nabízené moduly tohoto systému (např. Personalistika, Docházka, Vzdělávání, Hodnocení zaměstnanců, 
iKompas a mnoho dalších).

Cíle a požadavky

Vedení společnosti MOTORPAL, a.s. očekávalo od nového dodavatele zefektivnění průběhu zpracování 
mezd a na to navazující finanční úspory. Součástí zadání ve výběrovém řízení byl také požadavek na 
přehledy a formuláře, kterých se jim dříve nedostávalo, a rovněž možnost operativního pohledu na 
zpracovávaná data během měsíce.

Společnost MOTORPAL, a.s. také požadovala, aby citlivá mzdová data neopouštěla mateřskou společnost. 
I když lze přenos dat dnes již spolehlivě ochránit, mnohé subjekty preferují tuto variantu outsourcování 
mezd.
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Profil dodavatele

Na českém trhu má společnost PC HELP, a.s. více než dvacetiletou 
tradici a v kraji Vysočina je předním dodavatelem ICT pro 
podnikovou sféru. Své aktivity rozvíjí i na Slovensku. Zaměřuje se 
na oblast komplexních informačních systémů, systémů pro řízení 
lidských zdrojů, pro řízení energií a bytového hospodářství, na 
oblast webových aplikací, podporu vzdělávání formou 
e-learningu, systémů pro veřejnou správu i řešení na míru. Svým 
zákazníkům nabízí komplexní škálu služeb, od předprojektových 
analýz a studií, přes implementaci, vývoj specifických řešení, 
dodávku HW, podporu při financování až po následnou péči po 
ukončení projektu.

PC HELP, a.s.
Gen.Sochora 705, 67401 Třebíč
Tel.: +420 568 858 011
Web: www.pchelp.cz
E-mail: info@pchelp.cz

Řešení

Původní zpracování mezd pro společnost MOTORPAL, a.s. bylo poměrně neefektivní z hlediska komunikace 
a přenosu dat, který probíhal mezi třemi externími subjekty. Nyní se data z elektronické evidence modulu 
Docházka přenášejí nativním spojením do modulu Mzdy a zde se zpracovávají vzdáleným přístupem na 
serverech společnosti MOTORPAL, a.s., které jsou uložené v jejích prostorách. Všechny kroky a potřebný 
software přitom zabezpečuje jediný subjekt - PC HELP, a.s. 

Plynulý měsíční běh mzdové agendy zabezpečuje PC HELP, a.s. osobní přítomností svých mzdových 
účetních dvakrát týdně v kancelářích společnosti MOTORPAL, a.s. Mimo přebírání dokladů (např. 
měsíčních změn) zde poskytují zaměstnancům prostor pro vyřizování jejich osobních požadavků. Mzdové 
účetní jsou také přítomné u různých kontrol státních orgánů a nápomocné při řešení personálních sporů. 

Přínosy

Přínosy outsourcingu mezd od společnosti PC HELP, a.s. shrnul pan Nový 
takto:

„Outsourcing mezd od předchozího dodavatele v podstatě splnil vše, co jsme od něj 
očekávali. Za prvních pět let používání jsme získali mnoho zkušeností a při 
rozhodování o pokračování či změně dodavatele jsme se více zaměřili na náklady této 
služby. A právě cena byla jedním z hlavních důvodů výměny dodavatele. Dalším 
zásadním důvodem byla skutečnost, že společnost PC HELP, a.s. nám nabídla 
zpracování mzdové agendy přímo v personálním systému Kompas2, který již 
dlouhodobě využíváme. Tím se celý outsourcing z pohledu přenosu a zpracování 
dat pro výpočet mezd  podstatně zjednodušil.“

DOCHÁZKA

Okamžitý pohled na 
zpracovávaná data

Osobní asistence 
dvakrát týdně

Outsourcing mezd vzdáleně
(Reporty, přehledy, formuláře, 

výplatní pásky) 

Mzdová data
Mzdy - výpočet

Profil zákazníka

Společnost MOTORPAL, a.s. se řadí mezi významné světové 
výrobce vstřikovacích systémů pro dieselové motory. Jejími 
klíčovými produkty jsou vstřikovací čerpadla, vstřikovače, 
vstřikovací trysky pro vznětové motory a přesně obráběné dílce 
pro automobilový průmysl. Svým zákazníkům poskytuje 
individuální přístup a komplexní služby  - vývoj, vzorkování, 
ladění vstřikovací soupravy pro konkrétní motor. Nabízí též 
sériové dodávky. Společnost MOTORPAL, a.s. je certifikována 
podle norem ISO 9001, ISO/TS 16949 a ISO 14001.

MOTORPAL, a.s.
Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava
Tel.: +420 567 131 111 
Web: www.motorpal.cz 
E-mail: motorpal@motorpal.cz
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