
Firma s 50 
zaměstnanci

Jednoduché online řešení 
pro složitou HR agendu

Případová studie
Digitalizace žádostí 
a schvalování 
absencí



Průměrně vyplní 1 zaměstnanec 7
žádanek o absenci (Letní dovolená, 
Zimní dovolená, Vánoce, Velikonoce, 
Prodloužený víkend, Sportovní 
pobyt).

Průměrný počet dní dovolené – 20

Průměrná hodinová sazba 
zaměstnance – 300 Kč / hod

Průměrná hodinová sazba 
nadřízeného – 700 Kč / hod

Průměrná hodinová sazba mzdovou 
účetní – 400 Kč / hod

Potřebuji věnovat čas svým 
lidem, ne hledání v tabulkách 
a kontrolou, jestli  si 
dovolenou podřízený může 
nebo nemůže vzít. 

Chci mít pod kontrolou 
zůstatky dovolených. To samé 
chtějí  i mí podřízení.

Chci automatizací snížit 
časovou zátěž pro zpracování 
administrativy dovolených a 
absencí i docházky vůbec.

Kamila Pěkná
Manažerka  týmu

Vstupní data “



Vyhledání dokumentu a vyplnění 
žádanky zaměstnancem 

Vyhledání dokumentu, kontrola a 
schválení žádanky nadřízeným 

Zpracování / Evidence žádanky 
mzdovou účetní

Náročnost zpracování

5 min 
(300 Kč /h)

Čas strávený administrativou jediné 
žádanky 

Čas strávený administrativou 350 
žádanek ve firmě za rok

Průměrná hodinová cena práce 
všech 3 zúčastněných rolí

5 min 
(700 Kč /h)

5 min 
(400 Kč /h)

15 min

87,5 hod

466 Kč / hod

Celková cena za administraci 

žádanek dovolených cca

40 775 Kč / rok

1 min 
(300 Kč /h)

1 min 
(700 Kč /h)

0 min 
(400 Kč /h)

2 min

12 hod

466 Kč / hod

5592 Kč / rok

35 183 Kč / rok

bez systému se Sloneekem

37%
úspora

Vstupní datová analýza

50 osob x 20 dní nároku na 
dovolenou  = 1000 dnů 
dovolené x 300 Kč x 8 h/ den

2 400 000 Kč, které zaplatí 
zaměstnavatel za absenci 
svých lidí na pracovišti během 
dovolených.

1% nenahlášené nebo 
špatně evidované 
dovolené

24 000 Kč / rok

37 500 Kč

náklady na řízení 
absencí ve Sloneekovi

59 290 Kč

celkový prostor 
pro úspory



Čas věnovaný připomínání 
schválení nadřízeným, čas 
nadřízeného kontrolou správnosti a 
vhodnosti dovolené s ohledem na 
plán práce.

Digitalizace kartotéky 
zaměstnanců a spolupracovníků.

Snížit náklady na administraci 
dovolených a zamezit ztrátám při 
špatně zaevidovaných dovolených

Cíle a jejich vyhodnocení

Využití Sloneeka prokazatelně snižuje 
délku zpracování žádostí, schvalování a 
reportingu o téměř                  .

Důsledná evidence dovolených zcela 
eliminuje ztráty vzniklé špatnou či 
„opomenutou“ administrací o                    .

Čistá úspora dosahuje po zahrnutí 
nákladů na provoz základních modulů 
Sloneeka nutných pro administrativu 
absencí téměř                 .

Zavést přehled a pořádek do 
evidence dovolených a splnit 
zákonnou povinnost k evidenci 
docházky

Každý uživatel má své unikátní přihlášení, 
práva a nastavené limity pro čerpání 
jednotlivých událostí absencí.

Detailní reporting s uchováváním historie 
pomáhá splňovat zákonnou povinnost 
pro evidenci docházky.

Co není 
započítáno?

+421 911 489 407 |  sales@sloneek.com | sloneek.com

90%

100%

40%


