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TRADICE
Gastronomickou tradici započal zahradník Adam Utz v 18. století.

LOKALITA
Restaurace na Pražském hradě nabízí překrásný výhled
na katedrálu svatého Víta.

SPECIALITA
Pražské selátko drží tradiční recepturu pocházející
z portugalského království.

AKCE A VEČÍRKY
2 restaurace, 2 salónky a 2 terasy o celkové kapacitě 320 osob.

Po – Ne: 11:00 – 23:00
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Diamanty českého byznysu jsou projektem společnosti C.O.T. media,
jehož základním posláním je zhodnocení nejúspěšnějších podnikatelských subjektů
dle jejich ekonomických výstupů.
Slavnostní předávání ocenění se uskuteční 14. února 2019
v Hudebním divadle Karlín v Praze.
Hodnocení probíhá ve všech 14 krajích České republiky.
Oceněny budou tři nejlepší ﬁrmy z každého kraje a jeden celorepublikový vítěz.
Nedílnou součástí jsou regionální setkání, na něž projekt navazuje. Ta mají za cíl
propojit osobnosti z podnikatelské sféry, akademického a expertního prostředí i kultury, vědy a sportu.

Pořádá

Titulární partner

Hlavní partneři

Analytický partner

Generální partner

Odborní partneři

Partneři

www.facebook.com/diamantyceskehobyznysu
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Krátce z Komory
PES BEZPLATNĚ UŽ JEN
DO KONCE ÚNORA.
Právní elektronický systém pro
podnikatele označovaný zkratkou PES,
za jehož vývojem stojí HK ČR a NEWPS.CZ,
byl spuštěn. PES jakožto podnikatelský
nástroj, který v ČR nemá obdoby, tak nově
uživatelům zpřehledňuje a zjednodušuje
plnění povinností vyplývajících ze zákonů
podle IČO. Podnikatelé, kteří nechtějí
ztrácet čas a peníze byrokracií, mohou
elektronický nástroj PES v testovacím
režimu používat do konce února
bezplatně. Placená verze za symbolickou
cenu v přepočtu 100 korun za měsíc
bude zpřístupněna 1. března.
Více na www.pespropodnikatele.cz.

Hospodářská komora proti
zákazu předjíždění kamionů
Stát by neměl vyrábět nová pravidla
a paragrafy, když není schopen důsledně vymáhat dodržování stávajících pravidel silničního provozu.
Ta překážení v jízdě už dávno řeší,
upozornila Hospodářská komora
v souvislosti se snahou poslanců
zakázat nákladním vozidlům vjezd
do levého jízdního pruhu dálnic.
Současná legislativa již umožňuje,
aby byla souběžná jízda kamionů
zakázána. Využít lze značky zákazu
předjíždění, kamiony mají zakázán
vjezd do 3. jízdního pruhu, jsou
stanovena pravidla pro objíždění
kolony stojících vozidel. Podmínkou účinnosti současné legislativy
je přitom důsledná kontrola policií.
Hospodářská komora také upozornila, že zákaz předjíždění vozidel
nad 3,5 tuny nezvýší plynulost
a bezpečnost provozu na dálnicích,
naopak způsobí na silnicích nové
problémy i řidičům osobních vozů.
Rychlost v pravém i levém pruhu
totiž bude určovat nejpomalejší
vozidlo. Pokud budou kamiony celý
pravý jízdní pruh blokovat, řidičům osobních vozidel se zároveň
ztíží možnost a zvýší nebezpečnost
zařazování na dálnici jak z připojovacích pruhů, tak i při sjíždění
z dálnice. Faktem také je, že do-
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Přesně tolika kvalifikovaným zaměstnancům
z Ukrajiny Hospodářská komora umožnila
legálně pracovat v českých firmách od
spuštění vládou regulovaného programu
Režim Ukrajina. Firmy u Hospodářské
komory podaly už 4 479 žádostí.

pravci za použití dálnic platí mýtné
v rozmezí od 4 do 12 Kč za každý
ujetý kilometr. Otázkou tedy je, zda
dává logiku, aby přispívali na výstavbu a opravy komunikací, jejichž
polovinu nebudou moci používat,
uvedla Komora.

Hospodářská komora
pomohla prosadit zvýšení
výdajových paušálů
Díky aktivnímu přístupu Hospodářské komory by se živnostníkům
mohla navrátit původní výše limitů
pro uplatnění výdajových paušálů
na 2 000 000 Kč ročně, limit byl
v závěru minulého volebního období bez konzultace s podnikatelskou
veřejností snížen na jeden milion
korun. Poslanci navýšení limitů
schválili ve třetím čtení v rámci
projednávaného daňového balíčku.
„Hospodářská komora od začátku
upozorňovala, že uplatňování pau-

šálních výdajů procentem z příjmů
stát zavedl proto, aby drobným podnikatelům ulevil od administrativy,“
řekl prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý. Uplatňování
výdajových paušálů podnikateli je
přitom výhodné i pro stát, výrazně
zjednodušuje byrokracii.

Noví zaměstnanci? Zajistí
je nová centra ve Lvově
a v Bělehradě
Hospodářská komora otevřela dvě
nová asistenční centra, která přímo
v srbském Bělehradě a v ukrajinském Lvově pomáhají firmám
vyhledat vhodné kvalifikované
pracovníky. Uchazečům o zaměstnání pomůžou také se složitou
administrativou, která je spojená
s vládou regulovanými projekty pro
zaměstnávání pracovních sil z ciziny Režim Ukrajina a Režim Srbsko.
Malé a střední firmy, které na jedné

straně nemají dostatečné personální
kapacity v HR oddělení, na straně
druhé jim zaměstnance přetahují
velké fabriky, dosud od rekrutace
pracovní síly ze zahraničí odrazovaly právě administrativní náročnost
a vysoké náklady. Nově jim budou
tyto kanceláře přímo v terénu
vhodné pracovníky nejenže vybírat,
ale zabezpečí i nezbytné papírování. Pro podrobnosti kontaktujte
zeleny@ komora.cz.

Řemeslníci se mohou nově
prokazovat osvědčením
o své kvalitě
První čtyři asociace zastřešené Hospodářskou komorou začaly vydávat
řemeslníkům osvědčení, kterým
budou zákazníkům prokazovat svou
odbornost a kvalitu. „Řemeslné
cechy se nově zaručí za odbornost
a kvalitní provedení práce, zákazníci tak budou mít garanci kvalitně
odvedené práce,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory Roman
Pommer. Prvními zapojenými
sdruženími jsou Asociace Gremium
Alarm, Rudolfinea, Společenstvo
kominíků ČR a Cech obkladačů
České republiky. ■

MIROSLAV DIRO,
Odbor vnější komunikace HK ČR

www.komora.cz
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Regiony a společenstva
ními příběhy a příklady z praxe.
Program, podrobnosti a přihlášku najdete na webu konference
www. rizenivykonnosti.cafin.cz.

Středočeský kraj
KAP: Spolupráce
se zaměstnavateli,
podpora polytechniky
i vzdělávání pedagogů
Od roku 2016 probíhá ve Středočeském kraji projekt Krajský akční plán
vzdělávání (KAP), který je financován z operačního programu Výzkum,
vývoj, vzdělávání (OP VVV) částkou
26 mil. Kč. Zaměřuje se na podporu
kvality vzdělávání, na spolupráci s budoucími zaměstnavateli,
podporu žákovských kompetencí
k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. KAP byl sestaven ve spolupráci
s minitýmy odborníků, s řediteli škol,
zástupci Úřadu práce, Hospodářské
komory, zaměstnavatelů a dalších
aktérů ve vzdělávání. Za dva roky
proběhlo 31 akcí ve školách, krajské
i regionální soutěže na podporu
polytechniky, gramotností i řemesel.
Řada škol (SOŠ a SOU Hořovice,
ISŠ Jesenice, SOU Hubálov, SOŠ
a SOU Kladno Dubská, SOŠ a SOU
Horky nad Jizerou či SOU Hluboš)
je pořádá ve spolupráci s místními
zaměstnavateli.
V loňském roce byl zahájen dvouletý
projekt Implementace KAP (IKAP)
s rozpočtem přes 145 mil. Kč.
Mezi 20 partnery tohoto krajského
projektu jsou nejen střední školy, ale
i KHK střední Čechy nebo Výzkumný ústav pro podnikání a inovace.
Projekt se zaměřuje na vzdělávání
pedagogů, hlavně formou workshopů, seminářů, sdílení zkušeností
i na vybudování odborných učeben
a laboratoří a vybavení škol novou
ICT technikou. Bude realizováno
široké spektrum aktivit posilujících
spolupráci se zaměstnavateli jako
stáže, soutěže, projektové dny nebo
rozvoj fiktivních firem. Většina akcí
se uskuteční v průběhu roku 2019. ■

Moravskoslezský
kraj
Seminář Vysílání pracovníků
do států EU

Praha
Aktivity SOVAK ČR v roce
2018
V roce 2018 pokračovala úspěšná
spolupráce SOVAK ČR s Hospodářskou komorou. V loňském roce
byla ustanovena Pracovní skupina
Vodárenství při HK ČR. Hlavní
náplní její činnosti je projednávání technických, ekonomických
i legislativních záležitostí dotýkajících se vodohospodářského
oboru. Prodiskutovány z vysoce
odborného hlediska tak mohou být
veškeré podklady, které následně
projednává nejvyšší orgán – Výbor
pro koordinaci regulace oboru
vodovodů a kanalizací, kde je Hos-

podářská komora zastoupena předsedou pracovní skupiny a ředitelem
SOVAK ČR Oldřichem Vlasákem.
Z řady zde projednávaných témat
lze jmenovat úpravu cenového
výměru pro následující léta, či
možnost navýšení procentního
podílu pevné složky ve vodném
a stočném. Více informací
na sovak.cz.

Konference Řízení firemní
výkonnosti
Česká asociace interim managementu (CAIM) s Českou asociací pro finanční řízení (CAFIN)
pořádají konferenci na téma Řízení
firemní výkonnosti. Uskuteční se
7. února v Praze 5 v hotelu Golf.
Vystoupí zajímaví hosté s konkrét-

Liberecký kraj
Česko-polský projekt
Firmičky/Firemky
Po dobu dvou školních roků realizuje OHK Liberec přeshraniční projekt. V projektu jsou zapojeny české
a polské střední školy. Hlavním cílem je zlepšení situace mladých lidí,
kteří dokončí studium na střední
škole a chystají se vstoupit na trh
práce. Žáci na obou stranách
hranice vytvoří celkem 60 školních
minipodniků (Firmiček). Projekt
podpoří celkem 900 žáků v Euroregionu Nisa.

Euroregion Tour 2019 –
Cestování za řemeslem

PAVEL SCHNEIDER,
vedoucí projektu Krajský akční plán vzdělávání

V termínu 21.–23. května na výstavišti PVA EXPO v Praze 9 – Letňanech proběhne 21. ročník
mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2019, která bude letos nově
doplněna o část, jež bude zaměřena na posílení zájmu o vodohospodářské profese.
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Jak správně poskytovat přeshraniční
služby a vysílat pracovníky do států
EU v souladu s předpisy platnými
v letošním roce se účastníci dozvědí
na seminářích, které se uskuteční
13. března v Olomouci a 14. března
v Ostravě. Akci organizuje KHK
Moravskoslezského kraje. Ke spolupráci přizvala přední expertku
na tuto problematiku Jitku Ryšavou,
která přiblíží prostřednictvím
příkladů z praxe aktuální podmínky
platné v jednotlivých státech EU.
Na seminář se můžete přihlásit
na een@khkmsk.cz, případně telefonicky na čísle 597 479 330, kde se
zájemci dozvědí bližší informace.

OHK v Jablonci nad Nisou zve návštěvníky, vystavovatele a tradiční
řemeslníky na 19. ročník veletrhu
cestovního ruchu, který se bude
konat v Eurocentru Jablonec nad
Nisou ve dnech 15.–16. března.
Letošním tématem je řemeslná
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aktuálně

Návštěvníci si v rámci akce Euroregion Tour 2019 budou moci vyzkoušet řemeslo v připravených
dílnách a zakoupit produkty českých, polských a německých tradičních výrobců.

a zážitková turistika. Veletrh
představí možnosti trávení volného
času, novinky z cestovního ruchu
i tradiční regionální produkty jako
lákadlo incomingové turistiky.
Více informací a přihlášky pro
tradiční producenty jsou ke stažení
na www. ohkjablonec.cz.

řekl Jan Ohřál, ředitel společnosti
B + R automatizace, s. r. o., který
je zároveň členem představenstva
klastru.

v Mostě. Projekt Sokrates cílí zejména na žáky posledních ročníků
středních škol, kteří stále váhají,
jaké studium po maturitě zvolí.

Ústecký kraj

Jihočeský kraj

11. ročník akce Sokrates 2

Jihomoravský
kraj

OHK Most vás ve spolupráci
s Úřadem práce ČR zve na jedenáctý ročník veletrhu Sokrates 2,
který se 22. února tradičně zaměří
na prezentaci vyšších odborných
a vysokých škol. Akce, nad níž
převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, se
26. února uskuteční v prostorách
Podkrušnohorského gymnázia

Rozsáhlé šetření k úrovni
digitalizace jihočeských
firem

Snídaně s ministryní financí
Členové hospodářských komor
v Jihomoravském kraji se zúčastnili
snídaně s ministryní financí Alenou
Schillerovou. Akce organizovaná společností MAFRA a KHK
jižní Moravy se zúčastnilo přes
sto podnikatelů. Hlavními tématy
diskuzního setkání byly daňové
výhledy, EET, zjednodušení a výběr
daní a reverse charge.

klad k přípravě regionální podpory
v oblasti digitalizace. Dotazník je
přístupný na adrese: https://survey.
th-deg.de/index.php/93959?lang=de v českém a německém jazyce
a bude zde zveřejněn do 31. května
letošního roku. Poté začnou odborníci získaná data vyhodnocovat. ■
MIROSLAV BENEŠ,

Všichni malí a střední podnikatelé
z jihu Čech mohou v následujících
měsících přispět ke zjištění stavu
úrovně digitalizace firem v tomto
regionu. Stačí, když během několika
minut vyplní dotazník přístupný
na internetu. Do budoucna tak
budou moci podniky přispět napří-

Odbor vnější komunikace HK ČR

Koncem ledna se v Brně uskutečnil třetí ročník konference Brno
Industry 4.0 s podtitulem Poznejte
svět digitalizace výroby. Akce se zaměřila na digitalizaci řízení výroby,
automatizaci nebo kybernetickou
bezpečnost ve firmách. „Konferenci
se podařilo vrátit téma Průmyslu 4.0
na technologickou úroveň a zájem
o ni nás velmi příjemně překvapil,“

Foto: 3x HK ČR

Konference Brno
Industry 4.0

Studenti mají na školách jedinečnou šanci konzultovat své výsledky se zahraničními partnery –
v rámci projektu OHK Liberec Společná cesta k podnikavosti.
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evropská unie

Z evropských kuloárů
Brexit trápí Evropu
Britský parlament podle očekávání
v lednu zamítl brexitovou dohodu,
která byla výsledkem dvouletého
vyjednávání mezi Londýnem
a Bruselem. Vláda premiérky
Mayové sice ustála hlasování o vyslovení nedůvěry, partie Brexit ale
stále hrozí patem. Premiérka stále
tvrdí, že nejlepší cestou by byl spořádaný odchod s dobrou dohodou,
EU však vyčkává, jaký další postup
britská vláda zvolí. Představitelé
Unie dali najevo, že jsou připraveni
znovu jednat, protože ani EU si
nepřeje odchod UK z EU neupravený žádnou dohodou. Na tahu je
však Británie, která musí objasnit
své další záměry.

Česko lídrem
Hospodářská komora České
republiky se poprvé stala lídrem
projektu, který předkládá v rámci
komunitárního programu Erasmus+ pro modernizaci a harmonizaci vzdělávání ve dvou oblastech –
operátor a programátor dronů
a operátor a programátor virtuální reality. Projektu se budeme
podrobněji věnovat v příštím čísle
s viceprezidentkou HK ČR Irenou
Bartoňovou-Pálkovou.

EU projednává
V lednu poslanci Výboru pro
vnitřní trh a ochranu spotřebitele
Evropského parlamentu vedli mimo
jiné rozpravu o autorském právu
na jednotném digitálním trhu,
smlouvách na dodávku digitálního
obsahu, přičemž oba body byly
také na programu jednání Právního
výboru EP. Dalším projednávaným
bodem byla podpora spravedlnosti
a transparentnosti pro podnikové
uživatele internetových zprostředkovatelských služeb.
Průmyslový výbor Evropského parlamentu věnoval pozornost vnitřnímu trhu s elektřinou, především
společným pravidlům pro vnitřní
trh s elektřinou, připravenosti na rizika v odvětví elektřiny a Agentuře
EU pro spolupráci energetických
regulačních orgánů.
Evropská komise se vedle jiných
bodů zabývala také rozhodnutím
o přiměřenosti mezi EU a Japon-

skem či zprávou o občanství pro
investory a v rámci boje proti praní
špinavých peněz také delegovaným
aktem o vysoce rizikových třetích
zemích.

Nový nástroj podpory
Na lednovém plenárním zasedání
poslanci Evropského parlamentu
schválili souhlasný postoj k nařízení,
jímž se zřizuje program InvestEU.
Program představuje důležitý nástroj,
jehož cílem je podporovat malé
a střední podniky a vytváření nových
pracovních míst.
Smyslem programu InvestEU je
propojit různé nástroje, jež jsou
v současnosti k dispozici na podporu
investic v rámci jednoho programu,
a to v kontextu příštího víceletého
finančního rámce. Česká vláda již
deklarovala, že nový program vítá.
InvestEU má být nástupcem EFSI
a ostatních finančních nástrojů EU,
které sjednotí, a bude sloužit k podpo-

ře zvyšování investic v EU. Lze očekávat, že novinka zjednoduší současný
systém finančních nástrojů v EU
a dojde tak k lepšímu geografickému
vyvážení investičních operací. Česká
vláda v souvislosti s novým programem vítá přímé zastoupení členských
zemí a prováděcích partnerů v Poradní komisi programu, který by měl být
nástrojem založeným na poptávce,
a současně se očekává, že usnadní
přístup menších národních rozvojových bank.

Semináře pro malé
a střední
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s partnery
uspořádalo v lednu první z cyklu
regionálních seminářů nazvaný
Vnitřní trh EU z pohledu malých
a středních podniků, jehož cílem
bylo poskytnout praktické rady
a informace podnikatelům, kteří
podnikají na vnitřním trhu EU,
zejména v německy mluvících
zemích. Čestnými hosty semináře
byli velvyslanci Irska a Finska.
Videozáznam semináře je dostupný
na facebookovém účtu MPO.
Ve spolupráci s HK ČR uspořádalo
pro malé a střední podniky MPO
v polovině ledna také Seminář
o využití čerpání z EU fondů,
který bude pokračovat i v dalších
městech ČR. ■
PETR SIMON
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měsíce

Kvalita je
prostor pro
rozvoj

Technologie a legislativa mění
poměrně významně celou společnost,
pojistný trh není výjimkou. O nových
podmínkách, možnostech, trendech,
službách i slepých cestách s Tomášem
Markem, ředitelem interní distribuce
České pojišťovny.
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měsíce
xistují na světovém trhu trendy či
novinky, na které se český trh zatím jen
připravuje?
Český trh je, dovolím si říct, na světové úrovni.
Změny probíhají, jen si je často ani neuvědomujeme. U nás již třeba osmdesát procent smluv
podepisujeme elektronicky. Pokud jde o produkty,
v posledních dvou letech se nám povedlo obměnit
a inovovat produkty ve všech segmentech. Z toho
mám radost, protože jsme zároveň museli věnovat
mnoho času implementaci nové legislativy.

E

Mění něco dramaticky?
Ne v produktech, ale v distribuci. Distribuce
se mění, legislativa nám ukládá, jak prodávat.
Základem je důkladná analýza a seznámení klienta
skutečně se všemi detaily. Vše směřuje k vyšší kvalitě práce, vyžaduje to větší edukaci jak prodejců,
tak klientů. Všichni distributoři do konce roku
2020 musejí mít certifikaci ČNB. Očekávat lze
proto v horizontu dvou let pokles počtu subjektů
nabízejících a prodávajících pojištění.

Ekonomika roste a roste i pojistný trh.
Co když ekonomika neporoste?
Pojišťovnictví je byznys jistoty pro horší časy.
V období růstu se nakupují dražší nemovitosti
a dražší auta, pojistné roste, protože roste hodnota
majetku. To s ekonomickým cyklem souvisí, ale
úplně to s ním svázáno není. Potřeba pojištění
existuje v dobrých i horších časech.
Ocitli jste se v nové situaci, z pozice
dlouholeté jedničky jste se stali dvojkou,
pojišťovna Kooperativa a pojišťovna České
spořitelny se sloučily. Co z toho pro vás
plyne? Budete se snažit na první místo vrátit?
Síly na trhu jsou tak vyrovnané, že pokud by nedošlo k nějaké akvizici, není asi možné tržní podíl
výrazně zvýšit.
Takže vaše cíle jsou spíše kvalitativní?
Dlouhodobá strategie celého holdingu je profitabilní růst produkce, tedy určitě ne zvýšení tržního
podílu za cenu dumpingových cen, což je někdy

Foto: 2x Jakub Hněvkovský

PODLE MÉHO SOUDU STÁLE CHYBÍ JEDNA VĚC, TOTIŽ MOŽNOST KDYKOLIV
BEZ SANKCÍ PŘEJÍT K JINÉ POJIŠŤOVNĚ. TO JE MOŽNOST, KTERÁ MŮŽE POMOCI TRH
VYČISTIT A KTEROU BY KLIENTI JISTĚ PŘIVÍTALI, JAKO JI PŘIVÍTALI TŘEBA
U MOBILNÍCH OPERÁTORŮ.

Neznamená to zhoršení obslužnosti?
Určitě ne. Spíše se trh vyčistí od nekvalitních
prodejců. Řádná péče o klientský kmen, který je
majetkem pojišťovny, je jednou z našich nejdůležitějších aktivit. A v rámci interní distribuce jsme
na novou legislativu připraveni, myslím, velice
dobře. Máme propracovaný systém vzdělávání,
školicí programy atd. Není důvod, abychom tu
situaci nezvládli. Interní distribuce je zlato pojišťoven, to je ta část, kterou můžete velmi dobře
řídit. A poměr interní a externí distribuce máme
výrazně zajímavější než ostatní hráči na trhu. To
je jedna z našich konkurenčních výhod.

strategie těch menších hráčů. U nás je to skutečně
důraz na kvalitu, a tedy ještě větší důraz na interní
distribuci.

Váš názor na legislativní změny?
Podle mého soudu stále chybí jedna věc, totiž
možnost kdykoliv bez sankcí přejít k jiné pojišťovně. To je možnost, která může pomoci trh vyčistit
a kterou by klienti jistě přivítali, jako ji přivítali
třeba u mobilních operátorů. Když vám u jednoho
pekaře nechutnají rohlíky, taky jdete k jinému.

Nízká společenská odpovědnost ovlivňuje
pojištění?
To je celosvětový trend a neplatí jen v pojištění.
Byznys přestává být jen byznysem, protože když se
někdo výrazně odklání od hodnot, které ctím, tak
s ním přece nebudu obchodovat. Apel na společenskou odpovědnost je prostě současné téma,
dostává se i na český trh. I u nás už začíná být proti
dobrým mravům spolupracovat a obchodovat
s někým, kdo dobré mravy nectí.

Obchodně pro růst prostor vidíte?
Roste ekonomika, rostou i obchody. Obchodně
vidím potenciál například v životním pojištění,
v oblasti, kde jsme trochu zatíženi dědictvím
minulosti, tedy silnou skupinou starších klientů,
což je vzhledem k minulému monopolu pojišťovny pochopitelné.

Makléřské společnosti se často profilují jako
specialisté na určité vertikály. Všímáte si i vy
některých segmentů více?
To dost dobře nemůžeme, zajímá nás trh jako
celek. Ale existují dvě kategorie firem, o které příliš
nestojíme, což souvisí částečně s podstatou naší
profese a částečně s kulturou holdingu. První kategorii tvoří firmy s vysokým rizikem, druhou firmy
s nízkou společenskou odpovědností.

Zmínil jste, že velké pohyby na trhu, pokud
nedojde k akvizicím, čekat nelze. Kde je
prostor pro rozvoj? A je vůbec rozvoj možný?
Říká se, že pojištění je byznys pro horší časy…
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měsíce

Ing. TOMÁŠ MAREK
Absolvoval pojišťovnictví na Ekonomické
fakultě TU Liberec a celý život se věnuje
oboru. Ihned po vysoké škole nastoupil
do společnosti ING, kde se vypracoval až
na pozici agenturního ředitele. V roce 2011
přijal nabídku z České pojišťovny a stal
se regionálním ředitelem v jednom
z pražských regionů. Přes několik vyšších
manažerských pozic postoupil v roce 2015
na pozici krajského ředitele pro Prahu 1
a po reorganizaci struktury pojišťovny
se stal v červnu 2018 ředitelem interní
distribuce společnosti ČP Distribuce a. s.,
což je dceřiná společnost České pojišťovny.

Rozvoj je vždycky možný a hned v několika rovinách. Trh směřuje ke komplexním finančním službám a komplexní obsluze, protože klient nechce
řešit někde účty, jinde hypotéku a jinde pojištění.

Vše pod jednou střechou?
Jsme pojišťovna. Úvěry a běžné účty poskytují
banky. Ale distribuční síť na to reaguje, finanční
poradce musí mít dnes komplexní nabídku všech
služeb. Je proto v našem zájmu být atraktivní pro
finanční poradce, přiblížit se jim. Tento trend,
který už několik let trvá, je i důvodem, proč jsme
podepsali memorandum o spolupráci s Moneta
Money Bank. Kdybychom nešli touto cestou,
zvyšujeme riziko, že klienti odejdou tam, kde
komplexní službu dostanou. V praxi to znamená,
že musíme pojistit všechno od hřebíku po loď, mít
silné partnery a být zajímaví pro distributory, posilovat jejich schopnost nabízet komplexní finanční
služby. Tudy se trh bude vyvíjet. Proto přichází
i onen tlak na kvalitu. Nutností dneška je detailní
a kompletní analýza každého konkrétního klienta
na základě jeho potřeb. Což umíme a děláme,
považuji to spolu s šíří a hustotou distribuční sítě
za jednu z našich největších výhod. Dnes totiž bez
poradenského přístupu nelze prodat žádný produkt. Kvalita služeb je tím skutečným prostorem
pro náš rozvoj. Využití technologií nám umožnilo
nejen v podstatě odbourat papírové smlouvy, ale
většinu pojistných událostí v neživotním pojištění
likvidujeme do pěti dnů, což je velmi významné,
protože nikdo samozřejmě nechce čekat. Tyhle
zdánlivé jednotlivosti a s nimi nové služby vytvářejí skutečný klientský komfort.
Co si lze představit pod pojmem nové služby?
Především asistenci, službu, kterou známe všichni
z pojištění automobilů, tam je velice dobře zavedena. Tento standard proniká i do dalších oblastí
pojištění. Ukazuje se totiž, že v případě pojistné
události je velkou zátěží situace, která po události
nastane. Proto nabízíme asistenci například i u ži-
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votního pojištění. V praxi to znamená, že v případě úmrtí vás provedeme celou tou situací, všechno
za vás zařídíme. Do budoucna se dá očekávat, že
když vám vyhoří byt, náš asistent vám přinese
klíče od hotelu, kde vás ubytujeme, a za pár týdnů
vám vrátíme váš byt rekonstruovaný a vybavený,
nemusíte se o nic starat. To je další krok ke klientskému komfortu, nový standard, který se rozšiřuje
i do ostatních pojistných oblastí. Bohužel, zatím
trh není připraven, nejsou tu řemeslníci a služby
nastavené tak, aby to bylo možné. Ale očekávám,
že tímto způsobem se trh bude vyvíjet a dojde
k podobnému stavu, jaký známe u pojištění aut,
kde se vytvořila síť garantovaných, prověřených
servisů, za něž můžeme převzít odpovědnost.
Proto naše povinné ručení umožňuje to, že když
vás někdo nabourá, nemusíte řešit vůbec nic, než
nám zavolat a nahlásit událost. Všechno ostatní
včetně zapůjčení náhradního vozu zařídíme za vás
a za pár dnů vám přivezeme opravené nebo nové
auto. Tímto směrem se orientují služby pojišťoven.
Všechny trápí čas, proto je úspora času pro klienta
určitě příjemná. Vedle pojištění se snažíme klientům prostě zlepšit život.

Projevuje se takový trend i ve firemním
pojištění?
Trochu se obávám, že to není možné, snad
s výjimkou menších, takřka standardizovaných
provozů. Asi by to bylo reálné třeba pro malé
kadeřnictví či obchod. Ale v případě větších firem
a výrobních podniků jsou podmínky tak rozdílné,
že by každá taková asistenční služba musela být
šita na míru, a to si při nejlepší vůli představit
nedokážu.
Viditelná je i snaha pojišťoven posilovat
prevenci a snižovat riziko výskytu pojistných
událostí…
S rozvojem internetu věcí je to jednoznačný trend.
Škodě taková opatření nikdy zcela nezabrání,
ale mohou ji minimalizovat nebo snižovat počet

případů. U automobilů například je patrně jen
otázkou času, kdy všechny pojišťovny i u nás
začnou prosazovat telematiku. V této souvislosti je
zásadní, zda to trh přijme, zda chceme jako klienti
vyměnit soukromí za lepší cenu pojistky.

Co pro vás znamenají umělá inteligence,
robotizace a autonomní systémy? Tedy
novinky, které technologicky fungují, ale
vyvolávají řadu legislativních nejasností
a problémů…
Zatím nic zásadního, to jsou otázky, které trápí
především právníky. Ti musejí vyjasnit pravidla,
odpovědnost. Myslím, že česká legislativa zatím
tuhle debatu ještě ani nevede.
Patří k těmto trendům i individualizace
služeb a pojištění?
Má to své hranice. Pokud si pod pojmem individuální pojištění představujete něco jiného než
analýzu potřeb, otevíráte otázku pojištění jako
principu. Chceme do pojištění pustit umělou
inteligenci, která vše dokonale spočítá vám přímo
na tělo? Může se stát, že pro ni budete nepojistitelný, nebo pojistitelný, ale za cenu naprosto
neakceptovatelnou.
Nicméně existují pojišťovny, které nemají
krom virtuálního světa žádnou distribuční
síť a operují tím, že u nich vše řeší umělá
inteligence…
Lemonade. Zajímavý úkaz, ale nevěřím, že jde
o koncept dlouhodobě udržitelný, právě proto,
co jsem zmínil před chvílí. Pojištění jako princip
přece funguje na bázi skupinové solidarity, tak,
jak vzniklo kdysi dávno v Holandsku pro lodě.
Všichni platí a ti, co mají škodu, jsou saturováni.
Matematicky to vychází a je to funkční. Když tenhle princip narušíte, zničíte pojištění jako službu.
Bez solidární složky nikdy svá rizika nezaplatíte. ■
PETR KARBAN
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Logistika prochází
odtučňovací
kúrou

Lean enterprise jako světový fenomén zrodilo před třiceti lety Japonsko, které zeštíhluje už od poloviny minulého století.
Na začátku lean revolution byla snaha japonských automobilek převálcovat euroamerickou konkurenci, což znamenalo
především vyrábět v kratším čase, ve vyšší kvalitě a přitom levněji než konkurence.

F

enomén štíhlé výroby na sebe postupně
navázal i štíhlou administrativu či štíhlý vývoj
a v komplexní celek jej uzavírá štíhlá logistika.
V této podobě se lean enterprise šíří byznysovým
prostředím bez ohledu na segment. Logistika
se ovšem stává stejně významným prvkem jako
výroba. Ne-li významnějším.

Bez zásob
Ještě nedávno se mělo za to, že vrcholem moderní
logistiky jsou takzvané milk run, které zrodila paradoxně stará dobrá Anglie svými svozy
čerstvého mléka od sedláků do mlékáren. Jejich
podstata byla prostá – přesně určená trasa, přesně
určený čas, distribuce produktů spojená s distribucí prázdných obalů. Japonsko a jeho Kanban
však britskou úroveň ještě překonávají. Principem
zítřejších podniků je bezzásobová výroba. Výroba
začíná až ve chvíli, kdy je doručena dodavateli
objednávka. Končí tak výroba na sklad, eliminují
se špatné prognózy trhu. Co to znamená pro
logistiku? Maximální důraz na pružnost a dodávky
v určeném čase, který ovšem není předem dán.
Dynamicky generované požadavky znamenají, že
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logistika se stále více stává sofistikovanou službou,
jejíž parametry neurčuje již logistická firma, ale
výrobní či obchodní podnik. Bezzásobová výroba
i obchod vyžadují dokonalé sladění všech potřebných dodávek i subdodávek a nastolují pro interní
procesy standard just-in-time či just-in-sequence.
Mimochodem, i model JIT má domov v Japonsku a zároveň nese britskou stopu – přišel s ním
Kiichiro Toyoda, zakladatel koncernu Toyota,
a impulzem mu byla vlastní britská příhoda se
zmeškaným vlakem.

Lokální vazby
Výhody modelů, které minimalizují zásoby
a kladou důraz na efektivní výrobu s dodávkami
v čase potřeby na základě reálných objednávek,
jsou zřejmé a je jedno, jestli jim říkáme just-in-time, just-in-sequence, milk run nebo kanban. Dva
základní rysy mají všechny. Limitující je ovšem
dopravní infrastruktura a stále významnější je
schopnost obsluhovat dokonale lokální prostor.
Vazby mezi konečným producentem a jeho dodavateli se zpravidla zkracují, logistické společnosti na sebe přebírají obrovské závazky, protože

jejich výpadek obvykle znamená značné ztráty
ve výrobě. Těmto podmínkám se přizpůsobují
i navazující prvky výrobního řetězce, kupříkladu
pojišťovny. Rozhodující už není potenciál, ale
schopnost potenciál skutečně efektivně a kvalitně
a také šetrně využít. K byznysovým požadavkům
totiž nově stále častěji přistupují i požadavky
environmentální.

Technologie zítřka
Prioritou je čas, což je prvek dvojrozměrný. Jde
nejen o rychlost, ale také o přesnost, což zcela
mění prostředí ještě nedávno formované standardy. Standardem dneška totiž je být specifický. A specifická výroba představuje specifické
podmínky také pro logistiku. Základem logistiky
třetího tisíciletí se stávají pružnost řízení a nové
technologie, které ji bez problémů dokážou zužitkovat. Autonomní systémy lokálního doručování
jsou sice budoucností, ale překladiště a předsunuté sklady, které jsou dnes běžným vybavením logistických operátorů, budou zítra jejich nezbytnou
podmínkou. Trend výroby na vyžádání napříč
segmenty přichází k přepravcům s potřebou ještě
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kratší reakční doby, než jakou dnes představují
odvolávky, které se v automobilovém průmyslu pohybují už i v desítkách minut. Podobné
nároky klade na logistiku boom elektronického
obchodu, jenž vede ke stlačení dodacích termínů
pod hranici 24 hodin a patrně není daleko doba,
kdy realitou budou dodávky JIT ke koncovému
zákazníkovi. E-commerce segment se obejde bez
prodejen a bez prodavačů, neobejde se bez skladů
a dokonale fungující logistiky. A bez dokonalých
informačních systémů s detailním sledováním
zásilek, které budou propojovat všechny tři roviny
byznysu – výrobu, obchod i logistiku.

Doprava 2018+
V polovině října loňského roku hostil TOP Hotel
Praha celostátní konferenci o dopravě, která si
vytkla za cíl u příležitosti stého výročí vzniku
Československa formulovat vize i stěžejní problémy tuzemské dopravy. Konference, pořádané
společností Comenius, se zúčastnilo více než sto
zástupců všech druhů české dopravy, reprezentantů státní správy a samosprávy, akademické
obce i dodavatelského průmyslu – ti se ve čtyřech
panelech věnovali problematice železniční, vodní,
letecké a silniční dopravy.
V oblasti železniční dopravy se čeká netrpělivě
na plnou liberalizaci a připravují se nejen České
dráhy, které investovaly do nákupu a modernizací

již přes 40 miliard korun. Nutností ovšem je dobudování koridoru s parametry evropských železnic
a pak také odbavovací systém, který by cestujícím
umožnil komfort cestování s jedinou jízdenkou
i při kombinování přepravců.

BEZZÁSOBOVÁ VÝROBA
ZNAMENÁ PRO LOGISTIKU
MAXIMÁLNÍ DŮRAZ NA PRUŽNOST
A DODÁVKY V URČENÉM ČASE, KTERÝ
OVŠEM NENÍ PŘEDEM DÁN.
LOGISTIKA SE STÁLE VÍCE STÁVÁ
SOFISTIKOVANOU SLUŽBOU.
Silniční a dálniční síť je téma trvale přítomné,
páteřní silniční síť krajů a regionů, tedy kvalitní
silnice II. a III. třídy, jsou pro průmysl nenahraditelné. Vzhledem k jejich neuspokojivému stavu je
však prioritou nastavení podmínek pro financování investiční výstavby, modernizací i údržby.
Podobné úkoly čekají rezort dopravy, i pokud jde
o dálnice a silnice I. třídy, další nezbytností je také
restrukturalizace ŘSD a kvalitativní změny v celém
systému modernizace a budování dálniční sítě
a sítě rychlostních silnic.

Letecká doprava, která je dlouhodobě na vzestupu,
se bude muset vypořádat legislativně i provozně
s integrací dronů do standardních provozních
systémů, což ovšem není problém pouze český,
ale celosvětový.
Velké diskuze vyvolává i lodní doprava, v Česku dlouhodobě podceňovaná, ačkoliv všechny
významné evropské státy disponují sítí průplavů
a vodních cest a projekt vodního díla Dunaj–Odra–
Labe je rozestavěn již desítky let, přičemž proinvestovány byly stovky miliard.
Vedle komfortu a kvality v oblasti přepravy osob
se všechny druhy dopravních cest musí připravit
na obrovský nárůst poptávky služeb, který je dán
rozvojem e-commerce a obecně významnou změnou spotřebitelských návyků a zvyšováním nároků.
Tyto změny si důrazně říkají nejen o rozvoj kapacit
dopravní infrastruktury ve všech oblastech, ale
především o jejich spolupráci, která dokáže snižovat
environmentální zátěž i balancovat nerovnoměrnost
přepravních toků i regionální přepravní kapacity.
Pro plné využití kombinované přepravy, která přináší značnou synergii, je překážkou zásadní nespolupráce výrobců i provozovatelů vozidel s vlastníky
a správci infrastruktury. Bez ní nikdy nebude
doprava umět využít potenciál nových informačních
a telekomunikačních technologií. ■
PETR KARBAN
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Foto: LOG-IN CZ

Evropské logistice chybějí
jednotná pravidla

Rozmary počasí, brexit, nové technologie, cena ropy a tlak na růst mezd – to všechno jsou faktory, jimž dnes čelí logistické
společnosti v Česku. A ještě jedna neznámá, možná ta nejzáludnější – ačkoliv trendem současné logistiky je globalizace,
o jednotných pravidlech se zatím stále jen mluví.

Z

imní počasí neděsí jen řidiče na D1, postižena je značná část Evropy. Klimatické
podmínky jsou jedním z faktorů, které lze
jen stěží ovlivnit. Jak se s ním mohou vypořádat
ti, kteří zodpovídají pod sankcemi za včasnou
dopravu zboží od výrobce k zákazníkovi? „Těžko.
Pro nás představoval poslední týden snížení
obratu o více než třicet procent. To vám nezbude
než doufat, že nebudete mít ještě větší škody a že
zákazníci pochopí, že zpoždění o několik dní není
vaše neschopnost, a nebudou trvat na penále,“
říká František Turek, výkonný ředitel společnosti
LOG-IN CZ.

Brexit je velká neznámá
Britové testovali možné problémy s kamionovou
dopravou v případě tvrdého rozchodu zkraje
ledna, výsledky mnoho optimismu nedovolují.
František Turek se mu také vyhýbá: „Náš největší
zákazník má sídlo v Southamptonu a upřímně,
mají z budoucnosti asi větší strach než my. Všichni
čekáme. Odborníci radí, abychom se připravili na možné scénáře, ale těžko se připravovat
na něco, o čem opravdu nevíte vůbec nic. Variant
je mnoho, v Anglii je možné cokoliv a připravit se
na všechny bychom nezaplatili.“ Jedinou možností
je tak pro britské firmy finanční záloha pro případ nových výdajů, pro ty české pak flexibilita.
Britské firmy si dnes uvědomují, že brexit bude
patrně znamenat vyšší náklady, ty české musejí
počítat s tím, že se budou muset přizpůsobit.
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Černý scénář znamená několikadenní kolony
kamionů možná po celé Evropě. „Všichni jsme
v pozoru, připraveni navést v případě potřeby
do Anglie nadnormativní zásoby co nejrychleji
a vytvořit si prostor pro řešení toho, co nastane.
Kdyby došlo k tomu nejhoršímu, doufáme, že
v průběhu roku se to podaří srovnat a vše se vrátí
do normálních kolejí,“ doplňuje František Turek
s alespoň mírnou dávkou optimismu.

Džungle nejistoty
Vedle klimatických rozmařilostí a brexitu zvládají
logistické společnosti v současnosti především
období nejistoty. V USA sice testují autonomní
doručování pizzy v rámci městských čtvrtí, ale
jako řešení pro velkou logistiku je autonomní doprava zatím spíše science fiction. Přesto se všichni
velcí hráči orientují na pokročilé technologie, už
proto, že velká část výrobců si zvykla brát externí
logistiku jako normu. Model výroby a distribuce
dnes vypadá ve světovém měřítku tak, že nadnárodní korporace svěřují organizaci přepravy
produkce k zákazníkovi i subdodávek pro výrobu
globálním logistickým operátorům, kteří disponují systémy a na vlastní přepravu si pak najímají
specializované logistické a přepravní firmy. Trh se
stává vysoce konkurenčním. „V českých a evropských podmínkách vidím tři silně negativní faktory.
Prvním je fakt, že o pravidlech a podmínkách se
více mluví, než že by se něco ve skutečnosti měnilo.
Stejná pravidla pro všechny prostě v Evropě chy-

bějí. Velkou neznámou je vývoj ceny ropy, protože
je dramatický rozdíl, jestli náklady máte na dvaceti, třiceti nebo čtyřiceti procentech. A k tomu
přičtěte sice přitažlivý, ale poněkud krátkozraký
tlak na mzdy. Jeho efekt je jediný, abych ho ustál,
musím zvýšit cenu. Ale v tak konkurenčním prostředí, jakým je dnes evropská logistika, vůbec není
samozřejmé, že to zákazník bude chtít akceptovat.
A to platí skoro pro všechny sektory. Je naivní si
myslet, že platy se budou zvyšovat a ceny zůstanou
stejné,“ vnímá rizika František Turek. ■
PETR KARBAN

LOG-IN CZ
Je evropskou špičkou v zabezpečené
přepravě, v segmentu, jehož význam
pomalu narůstá. Dá se očekávat, že s růstem
požadavků na kvalitu a s globalizací
logistického trhu se bude stále více
tento standard prosazovat například ve
farmaceutickém či potravinářském průmyslu.
Bezpečnost a snadná administrativa
distribuce jsou jeho jednoznačnou výhodou.
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Logistika budoucnosti:

Éra zákazníků
Nejnovější trendy v logistice určuje jediný imperativ – spokojenost zákazníků.
Vedle uspokojení tohoto základního požadavku, který vytváří extrémní tlak
na všechny logistické procesy, se tyto trendy zaměřují především na inteligentní
řízení a technologie, díky nimž snižují provozní náklady a zvyšují efektivitu.
Je dobré o nich vědět a je ještě lepší je využívat. To druhé musíte ovšem sami.

poskytovaných logistických služeb leckdy natolik,
že některé společnosti zvolily návrat k modelu
1PL, budou tedy, patrně na přechodnou dobu, řešit
logistiku kompletně v rámci interních procesů jako
kdysi. První pokusy outsourcovat některé služby
nastolily na přelomu sedmdesátých a osmdesátých
let minulého století 2PL model – outsourcing
jednotlivých služeb. Jen o deset let později už se
poprvé objevují 3PL principy, kde se předmětem
outsourcingu stává celý řetězec výkonné logistiky.
Posledním trendem pak je, především na globální
úrovni, 4PL model, kdy výrobce neoutsourcuje
pouze výkonnou logistiku, ale i její řízení. Není
divu, to dnes totiž představuje specifickou expertní
kompetenci, jíž disponují především globální logističtí provideři.

Z

a extenzivním rozvojem logistiky, která původně vznikla jako expertní armádní disciplína,
stojí především globální ekonomika posledních
padesáti let. Ta ekonomika, která opustila někdejší
baťovský slogan Mysli globálně a jednej lokálně!
a dnes se, často s obtížemi, vyrovnává s rostoucími požadavky a stále složitějšími procesy. Svět se
zahušťuje, infrastruktura však nemá jednotnou
kvalitu. Bez ohledu na to nároky zákazníků, ať již
v segmentu B2B, tak v B2C, stále rostou a jedinou
cestou pro ty, kdo mají ambice dotknout se úspěchu,
je přizpůsobit se. Možná se zdá, že ráz světa určují
výrobci, ale ve skutečnosti je to éra, která končí. Svět
začínají utvářet zákazníci.

Cesta od jedničky ke čtyřce
Logistika za zhruba padesát let své skutečné samostatné existence nabízí tři funkční modely. Za zásadně překonaný se považuje obvykle ten původní,
historický, kdy si výrobce logistické služby zajišťoval
ve vlastní režii. Ono obvykle je na místě, alespoň
v Česku – limity pracovního trhu a rostoucí objemy
přepravních služeb se negativně odrážejí na kvalitě
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Citius, Altius, Fortius
Neexistuje vertikála, segment či firma, která by si
mohla v dnešní době dovolit rezignovat na logistiku. Dodavatelské procesy jsou pro všechny zásadní,
protože bez nich nelze nabídnout ani kvalitní
suroviny či polotovary, ani efektivní výrobu, ani
komfortní distribuci. Olympijské krédo ekonomika zmutovala do současného Rychleji, Levněji,
Lépe. To jsou atributy, které nejenže jsou funkční
v samotném dodavatelském řetězci, ale navíc je
moderní marketing dokáže využít k budování
zákaznické loajality, která je svatým grálem byznysu.
Proto logistika už dávno není pouhou dopravou či
přepravou, ale začala být službou a nedílnou součástí podstaty každého podnikání. Ti, kdo pochopí
její význam a důležitost, jsou oproti zbytku světa
ve výhodě.

Digitalizace mění dodavatelské řetězce
Digitalizace a využívání nejmodernějších technologických řešení je cestou, jak překonat agresivní
konkurenci. Zvyšuje rychlost i přesnost operací
dodavatelského řetězce a snižuje chybovost, což

v součtu znamená větší spokojenost zákazníků,
která se projeví vyššími příjmy. Má to celé jeden
háček – efektivní digitalizace je nákladná, protože
u většiny firem neznamená kosmetickou změnu, ale
totální přepracování operačních postupů. Nejviditelnější je to všude tam, kde se prosazuje internet
věcí. V logistice IoT zásadně transformuje někdejší
procesy, protože vytváří organické struktury
výpočetních zařízení a systémů, které si předávají
data bez lidského přičinění. S IoT je velmi snadné
sledovat pohyb zboží, optimalizovat trasy, spravovat
efektivně zásoby.
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Roboti a umělá inteligence
Sklady bez lidské obsluhy jsou trendem zítřka
stejně jako autonomní přeprava či pokročilé rozpoznávání gest a řeči. Pokročilá řešení AI najdou
při skladování, nakládce, vykládce, a především
místním doručování široké uplatnění. Stojíme
před jejich skutečným rozmachem, který bude
umožněn novou koncepcí robotiky. Jestliže dříve
se průmysloví roboti uplatňovali především
v masové rutinní produkci, typicky automotive,
jejich klesající cena, zvyšující se flexibilita a multifunkčnost i stále snadnější programovatelnost jsou

atributy, které je přivedou na tisíce míst, kde si je
ještě dnes nedovedeme představit. Tím spíše, že už
i u nás se objevují nabídky Robots as a Service.

Sdílení dat snižuje rizika
Cloudové služby, bezpečné modely Software as
a Service, Standard Open Data a mobilní zařízení
i aplikace předznamenávají éru skutečně otevřené
ekonomiky. Data se stávají komoditou, práce s daty
se neomezuje na kanceláře a robustní výpočetní systémy, jak tomu bylo ve velké části světa
ještě před třiceti lety. Business Inteligence a Data

Mining otevírají nové obzory, limitem je ovšem
naše současná snaha porozumět datům, respektive
nedostatek datových inženýrů. Dá se předpokládat, že jej s časem dokážeme překlenout, stejně
jako dokážeme změnit zažité stereotypy. Nutně se
se všemi těmito změnami totiž změní pohled na to,
co je veřejné a co soukromé, naučíme se sdílením
vytěžit z dat nové hodnoty a snižovat tak riziko své
i ostatních, protože ostatní budou dělat totéž. Názornou ukázkou takového win-win přístupu v malém a v plenkách je sdílené hodnocení dodavatelů,
které dnes využívají jako standard takřka všechny
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aukční servery. Ve světě velkého byznysu ovšem
takto nastavené sdílené prostředí může představovat účinnou obranu proti rizikovým geopolitickým
jevům. Na druhou stranu je nutné vidět, že snahu
využít technologický rozvoj musí doprovázet přiměřená obezřetnost. Špatně zvládnuté či nastavené
modely SaaS mohou být novým rizikem, protože
zvyšují závislost na externalitách.

Šedá černější černé
Rostoucí nároky na kvalitu procesů mají jeden
efekt, na který se často zapomíná – procesy se
stávají citlivější na chyby, objevují se nová rizika,
stoupá význam řízení rizik, a především nabývá
na významu schopnost pružně reagovat na změny.
Současné dění na britských ostrovech a fenomén
brexit jsou neplánovaným školením. Ukazují, že
můžete mít jakýkoliv byznysplán, nikdy nemůžete být připraveni na vše. Události se prostě dějí,
včetně těch nežádoucích. Jediným řešením je flexibilita, schopnost okamžitě reagovat na skutečný
vývoj. Nicholas Taleb přinesl do finančního světa
a světa byznysu termín černé labutě. Právě brexit
ale ukazuje, že možná větším rizikem jsou labutě
šedé, události, o nichž víme, že přijdou, ale nevíme
přesně, jaké budou, a připravit se na všechny možnosti je sice možné, ale v zásadě neefektivní. Dynamika změn vytváří dříve neznámý tlak, protože
pokud na časté, v podstatě kontinuální změny, a to
i očekávané, nebudou podniky schopny reagovat,
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hrozí škody větší, než mohou způsobit události
nečekané. Váha četnosti výskytu totiž způsobí, že
časté šedé labutě mohou být ve výsledku černější
než zřídkakdy se vyskytující černé.

dán postupem od surovin po výrobek, formuje
reverzní logistiku, model, v němž se dříve používané produkty stávají surovinami. Takový přístup
snižuje náklady i negativní dopady, šetří zdroje
a zvyšuje udržitelnost ekonomické prosperity.

Návrat k baťovské filozofii
Robotizace, automatizace a veškeré technologické inovace dávají současnému byznysu nový
charakter, vzniká skutečně znalostní ekonomika.
Těžiště pracovních pozic se přelévá od rutinně
výkonných, které budou stále více a častěji zastávat
stroje a zařízení, ke kreativně znalostním, kde si –
zatím – podrží dominanci člověk. Znalosti jsou
totiž z velké části globální. V logistických souvislostech to znamená, že posilují globální logističtí
operátoři, kteří dnes mohou z jednoho místa řídit
operace v celé síti, po celém světě, a na jiném místě
mohou vyvíjet nové, stále sofistikovanější systémy,
přičemž na tomto vývoji se podílí virtuální tým,
tvořený prostřednictvím vzdálených přístupů
expertů ze všech světových stran.

Cirkulární ekonomika a reverzní
logistika
Logistika je prostorem, v němž se prolínají dva
současné E trendy – ten Ekonomický s tím Ekologickým. V obecné rovině daly vzniknout modelu
cirkulární ekonomiky, logistické postupy se učí
pracovat s kruhovým dodavatelským řetězcem.
Ten, na rozdíl od lineárního, kde je tok zboží jasně

Omni nebo multi
Inspirací pro logistiku, která se stává složitým
prostředím, je i marketing. Právě ten si již takřka
dvě dekády poměrně silně uvědomuje rozdíl mezi
omnichannel a multichannel přístupem, zatímco
mnozí manažeři se ještě dnes domnívají, že jde
o různá pojmenování téhož principu. Jejich omyl
snadno odhalí znalost latiny či české ekvivalenty – rozdíl mezi vícekanálovým a všekanálovým
přístupem je snad celkem patrný. Svět je mnohovrstevnatý, singlechannel dávno nestačí. Kanálů je
třeba více. Marketing však dávno objevil, že omezovat se v komunikaci vzorcem, kdy každý kanál
má své samostatné sdělení, je neefektivní. Řešení
přináší právě strategie omnichannel, která pracuje
na všech kanálech se všemi typy sdělení z jednoho
centra a vytváří tak mnohem vyšší pravděpodobnost zásahu cílové skupiny. Nemluvě o tom,
že zpětnou analýzou jste pak schopni definovat
poměrně vcelku přesně zákaznické preference.
Omnichannel přístup, tedy komunikace napříč
všemi kanály současně, má nejen větší potenciál,
ale také se lépe vyhodnocuje. V logistice platí totéž
i s tím, že také v logistice je omnichannel řešením
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složitějším, náročnějším a nákladnějším jak z pohledu tvorby, tak z pohledu provozu i řízení. Při
správném využití však také řešením efektivnějším.

Nová rizika
Logistika se stává stále globálnější, což na jedné straně znamená značné výhody a úspory,
na druhé straně to přináší nové problémy. Prvním
z nich je nečitelnost těch, co rozhodují. Populismus a protekcionismus jsou zárodkem, z něhož
vyrůstá možná obchodní válka mezi ekonomickými mocnostmi. Druhý problém představuje
infrastruktura, která v globálním měřítku zdaleka
není homogenní. Stoupá a bude stoupat význam
kombinované přepravy, do přepravních řetězců
budou – zatím spíše v omezené míře, na malých
plochách a v posledních mílích – integrovány
nové technologie v podobě dronů či autonomní dopravy. Právě vzrůstající význam poslední
míle ukazuje na příslovečný slabý článek řetězu.
Výrobce a obchodník k sobě mají blíže než kdy
dříve. Nebude-li obchodník ochoten přizpůsobit
se právě na poslední míli požadavkům zákazníků,
dokáže tak úspěšně pohřbít nejen sebe, ale často
i své dodavatele.

ROBOTICKÉ ZAJÍMAVOSTI MODERNÍ
LOGISTIKY
■

Zavedení robotů snížilo potřebu pracovních
sil ve skladech obchodní společnosti Alibaba
o 70 %.

■

Britský online obchod s potravinami
Ocado využívá automatizovaný sklad nové
koncepce, který je obsluhován roboty, nemá
žádné uličky a podlahovou plochu tvoří
zásobníky.

■

Vecna Robotics představila kooperativní
skladové roboty vybavené technologiemi,
které se uplatňují v autonomních systémech.

■

RightHand Robotics se pyšní údajně
světovým rekordem – jejich robotický systém
využívající umělou inteligenci prý dokáže
vyskladnit až tisíc položek za hodinu.

■

Deutsche Bank odhaduje, že Amazon
celosvětově využívá více než 80 000 robotů,
což přineslo 20% snížení nákladů a zkrácení
manipulační doby na čtvrtinu.

Uberizace dobývá svět
Paradoxem současné globální logistiky jsou lokální
potřeby, které ji zpětně atomizují. Požadavky
na pružnost se projevují v nárocích na krátkodobě
využívané přepravní i skladovací kapacity. Americká realita je částečně řeší systémem Flexe, který
vytváří reálný cluster menších poskytovatelů. Zapojit se může kdokoliv, kdo na jedné straně nabízí
či na druhé poptává nějakou kapacitu. V zásadě
jde o prorůstání či rozrůstání systému, na němž
je založena přepravní služba Uber, do dalších
vrstev ekonomiky. Na podobném principu pracuje
francouzská OSV Finder, která propojuje těžařské
společnosti s vlastníky plavidel a řeší tak v dynamickém modu poptávku přepravních kapacit pro

ropu a plyn. Základem takových systémů je vždy
aplikace, která má de facto jediný smysl – zprostředkovat bez prostředníka.

Renesance pošt
Nejen Česká pošta se potýká s propadem standardní balíkové přepravy, je to jev, který vyvolává
vrásky poštovním panáčkům celého světa. Přitom
existuje kompetence, kterou pošta zvládá či
kterou by měla zvládat zdaleka nejlépe. Je to ona
již zmíněná poslední míle. Jakkoliv se mohlo
zdát, že klasické poštovní služby jsou odsouzeny k po(s)tupnému odumírání, trend může
být přesně opačný. Americká či novozélandská

pošta rozvíjejí své nabídky směrem k logistickým
operátorům, jimž nabízejí řešení právě na poslední míli. Jakkoliv to na první pohled vypadá
jako krok zpět, nepostrádá logiku – právě pošty
se svou historicky pečlivě budovanou strukturou,
schopnou obsluhovat dokonale (kdysi) regionální, lokální prostor, disponují možnostmi stovek
dodacích míst i obsluhy koncových adres, které
velké ani malé logistické a přepravní firmy nikdy
mít nebudou. V českých reáliích se sice transformace pošty v moderní obslužnou kapacitu zdá
zcela nemožná, ale i zázraky se dějí.

Odpovědnost mileniálů
Nastupující generace mění svět ještě dříve, než mu
bude moci vládnout. Společenská odpovědnost
a snaha o udržitelný rozvoj vyžadují transparentnost. V moderním pojetí logistiky to znamená,
že už nestačí vědět kdy, ale kdo a jak. Spotřebitelé
jsou citliví na fair trade, životní prostředí, genderovou rovnost i politickou korektnost. Většina zákazníků sice ještě patří k typu pasivní konzument,
ale tábor těch, kteří se aktivně zajímají, stále roste
a není možné ho ignorovat. To ovšem ještě více
zesiluje snahu znát zákaznické preference a ztotožnit se s nimi. Neznamená to podléhat rozmarům
cílového trhu, znamená to segmentovat jej a lépe
a snáze jej obsluhovat.
Shrnuto a podtrženo? Jako je automotive pionýrem
moderních výrobních modelů, je logistika technologickou laboratoří a testem globální ekonomiky
s lokálním dopadem. Na jedné straně ukazuje
možnosti, na druhé straně odhaluje nová rizika.
Stále složitější prostředí zvyšuje nároky, na což
ekonomika reaguje nabídkou nových sofistikovaných služeb a technologií. Jejich okamžitá
akceptace bez rozmyslu se však nemusí vyplatit,
může být totiž zatížená příliš vysokou daní. Ta daň
se jmenuje závislost. ■
PETR KARBAN
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Problém jménem DOL
Vodní cesta Dunaj–Odra–Labe je typickou ukázkou projektu, o kterém tu a tam (skoro) všichni mluví, ačkoliv o něm málokdo
něco ví. Celá debata nad projektem, rozestavěným již desítky let, je tak zanesena řadou dílčích nepravd, polopravd i vyložených
nesmyslů. A to přesto, že projekt má mnoho příznivců v řadách těch, jichž se přímo dotýká a jimž má přinést užitek.

P

ředně je třeba říci, že v případě průplavu
D–O–L jde o projekt skutečně historický.
První úvahy o díle podobného charakteru
měl již císař Karel IV., zabýval se jím v 17. století
italský architekt Filiberto Lucchese i Lothar Vogemont, který jako první písemně formuloval možnosti a přínosy propojení tří povodí. V 19. století
vzniklo hned několik na sobě nezávislých projektů
takového díla, jehož krátké úseky a některá díla
byla již tehdy postavena.

Století pomalého budování
Oficiální požadavek na vybudování vodní cesty
D–O–L vznesla na jaře roku 1900 Obchodní
a živnostenská komora. Ten podpořili i poslanci a v červnu následujícího roku byl podepsán
Vodocestný zákon, v němž je výstavba průplavu
zakotvena právně, odborně i časově. Stavět se
mělo začít v roce 1904, dva roky předtím zahájilo
svou činnost vídeňské Ředitelství pro stavbu
vodních cest.
Stavět se i začalo, realizovány byly některé jezy,
toky, zdymadla i přehrada. Válka a nové uspořádání Evropy práce přerušily, nikoliv však zastavily.
Změnily se kompetence a úřady, zůstal projekt
a odhodlání. Víceméně plynule tak pokračovala
stavba na středním Labi, budovalo se i na řece
Moravě, Jan Antonín Baťa mezitím z poloviny
financuje a staví padesátikilometrový úsek vodní
cesty se čtrnácti plavebními komorami, dnešní
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Čísla jsou pro i dnes

studií a ekonomických analýz, byla v letech
2016–2018 zpracována zcela nová studie proveditelnosti Ministerstvem dopravy. I tato studie hodnotí projekt jako ekonomicky návratný, přestože
v zásadě počítá pouze s výnosy z dopravní funkcionality a užitek vodohospodářský, energetický,
krajinotvorný i turistický zmiňuje spíše rétoricky
než ekonomicky. Ano, celkové náklady tvoří více
než třetinu ročního českého rozpočtu. Mimochodem, již více než dvě stě miliard je na tom díle již
prostavěno. Zatím bez užitku, ten přijde až tehdy,
kdy bude průplav funkční.
Všude kolem nás – Německo, Polsko, Slovensko,
Chorvatsko – jsou v běhu projekty budující vodní
cesty. Česko? Nula. Ano, v Německu průplav
Rýn–Mohan–Dunaj dlouho odmítali, ale dnes
si jej pochvalují. Gabčíkovo bylo nenáviděné a zakazované, dnes si to bez něj neumíme
představit a generuje výnosy. Ve Francii se také
po nějakém čase diskuzí před několika měsíci
vrátili k dobudování průplavu Seina sever. V roce
2030 se prý může začít stavět i u nás, což vypadá
takřka optimisticky. Smutnou pravdou ovšem je,
že za posledních padesát let jsme nedokázali dokončit jedno jediné vodní dílo, které nám chybí,
abychom měli splavné Labe až do Pardubic, ani
ta dvě lodní zdvihadla, která by splavnila Vltavu
až do Českých Budějovic. ■

Přestože na celý projekt byla v posledních letech
vypracována z podnětu vlád a ministerstev řada

VALERIE SAARA

Baťův kanál. Počítalo se s jeho prodloužením k Dunaji a do Zlína.
Jakkoliv by se mohlo zdát, že II. světová válka byla
pro projekt smrtelnou, není to pravda. Naopak,
průplav se stal jedním z nosných prvků říšské vodocestné sítě, a v listopadu 1938 byl dokonce podepsán
německo-československý protokol o způsobu
dokončení. Stop projektu vystavil až pro Německo
nepříznivý vývoj války. A přestože Evropská hospodářská komise již v roce 1959 formulovala projekt
evropské sítě vodních cest, která měla být tvořena
průplavy Rýn–Mohan–Dunaj (v provozu od roku
1993), Dunaj–Odra–Labe (studie proveditelnosti
2016–2018) a Odra–Visla–Dněpr (o obnově spojení
jedná Polsko s Běloruskem a Ukrajinou), přestože
v červnu 1997 ČR v Helsinkách podepsala Evropskou dohodu o hlavních vnitrozemských vodních
cestách mezinárodního významu, přestože toto vodní dílo je zmíněno i v dokumentech, které řeší vstup
ČR do Evropské unie, jako součást výhledové unijní
dopravní sítě, o průplavu se stále jen mluví. Respektive, ani se příliš nemluví, proto rezoluce 1473
Evropské rady z roku 2005 vyzývá Česko, Rakousko,
Slovensko a Polsko k urychlení zpracování studie
proveditelnosti a dokončení politických jednání
o jeho realizaci.

www.komora.cz
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Jediní speciali
ojištění
na cestovní p

Jsme pojišťovna,
ale cestovní!
Máme to jinak, protože cestováním žijeme. Už více než 100 let. Každý rok osobně prověřujeme
úroveň lékařské péče v zahraničí. Vybudovali jsme síť center pomoci na všech kontinentech.
Škody vyplácíme férově do 7 pracovních dnů. Milion klientů ročně z nás dělá českou jedničku.
Vy cestujete. My se staráme.

www.ERVpojistovna.cz
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Technologie představují novou výzvu

V

„DOBRÁ ZPRÁVA, TENTOKRÁT
PRO PŘEPRAVCE, JE TAKÉ TO,
ŽE ROZŠÍŘENÉ MÝTO BUDE MÍT
NA VĚTŠINĚ NOVÝCH ÚSEKŮ
NULOVOU SAZBU. NEMUSÍ SE TEDY
OBÁVAT ZVÝŠENÍ NÁKLADŮ,“

UVEDL HRDĚ MINISTR DOPRAVY DAN ŤOK V ANKETĚ
MĚSÍČNÍKU KOMORA V POSLEDNÍM ČÍSLE LOŇSKÉHO
ROKU.

STÁTNÍ SPRÁVA OPĚT BODUJE
– ZAVÁDÍME MÝTO NA 900 KM
SILNIC I. TŘÍDY A VÝSLEDKEM JE,
ŽE NA NICH POVĚTŠINOU ŽÁDNÉ
MÝTO NEBUDE, PROTOŽE JE TO
V KOMPETENCI KRAJŮ, KTERÉ JSOU
PROTI. BEZ OHLEDU NA VŠE DOPRAVCI
I PŘEPRAVCI BUDOU MUSET MÍT VOZY
VYBAVENÉ PALUBNÍMI JEDNOTKAMI
A MINISTERSTVO BUDE HODNOTIT
EFEKTIVITU VÝBĚRU NULOVÉHO MÝTA.
ZLATÝ KOCOURKOV…
PETR KARBAN

26

souvislosti s rozšiřováním digitalizace, robotizace a nových technologií běžně mluvíme
o tzv. čtvrté průmyslové revoluci. Mnohem
spíše než za revoluci bych však současný vývoj
označila za evoluci. Evoluci, která je přirozená,
nevyhnutelná a kterou se musíme naučit správně
uchopit a využít. Nelze ji zastavit a vlastně bychom
se o to ani neměli pokoušet.
O tvrzeních, že by digitalizace a robotizace
snižovala zaměstnanost a roboti by nám měli brát
práci, můžeme úspěšně pochybovat. Nedávná
hospodářská krize jasně ukázala, že zaměstnanost
je spjata především s ekonomickou kondicí zemí.
Pokud digitalizace podporuje růst, výkonnost
ekonomiky a efektivitu, nemáme žádný důvod
předpokládat, že rozvoj technologií bude zvyšovat
nezaměstnanost.
Bezesporu dojde k zániku určitých profesí nebo
k podstatným změnám v jejich vykonávání.
Stejně tak ale dojde i k rozšíření zaměstnanosti v jiných oblastech a ke vzniku zcela nových

profesí, jejichž zaměření a obsah je z dnešního
pohledu těžko definovatelný.
Přestaňme tedy strašit ztrátou pracovních míst,
ale zaměřme se raději na výzvy, které nás v souvislosti s proměnami pracovního trhu čekají.
Směřujme naše snahy do modernizace a reformy
vzdělávání, zavádění prvků celoživotního učení
a průběžných kurzů a školení. Zaměřme se na získávání odpovídajících dovedností, ať se již jedná
o digitální gramotnost, měkké dovednosti, ale
i o podporu kreativních odvětví a řemesel. Tedy
oblastí, kde roboti lidskou tvůrčí činnost nahradit
nedokážou. Máme před
sebou mnoho pracovních
výzev. Berme je pozitivně
a odnesme si z nich jen
to nejlepší. ■
MARTINA DLABAJOVÁ,

Foto: archiv

Výrok...

poslankyně Evropského
parlamentu

The Economist se mýlí

Č

eskou realitu definuje Democracy Index,
který každoročně vydává respektovaný The
Economist, jako demokracii s chybami. Nic,
co by zasloužilo obdiv, po třiceti letech budování.
Na druhou stranu nutno uznat, že je to vlastně
druhý nejlepší stupeň demokracie. Na třetí stranu
nelze zapomenout, že jsme v té premiantské skupině
plnohodnotných demokracií už byli, ovšem naposledy v roce 2013, od té doby už se jen horšíme.
Na čtvrtou stranu bolest zmírní třeba skutečnost, že
se horší všichni, ve stejné skupině s námi je i mnohými adorovaná Trumpova Amerika. Koneckonců
po Estonsku jsme nejlepší ze zemí postsovětského
bloku. Index je sestavován na základě šedesáti
indikátorů rozdělených do pěti kategorií: volební
proces a pluralismus, funkčnost vlády, politická participace, politická kultura a občanská práva. Z těch
pěti skupin se v reálném životě nejčastěji setkáme
s projevy dvou z nich. Funkčnost vlády a parlamentu je tou první, politická kultura tou druhou. Obě se
však prolínají a někdy těžko rozlišit.
Třeba když se sotva půl roku po zavedení dlouhodobého ošetřovného znovu diskutuje o smyslu
zákonné úpravy. Ona totiž smysl nemá, jenže její
předkladatelé nebyli schopni si to nasimulovat – rozumný návrh měl zajistit, aby ti, kdo se doma starají
o těžce nemocného příbuzného, nebyli biti. Nerozumná podmínka ovšem vyžaduje, aby onen těžce
nemocný byl nejméně sedm dní hospitalizovaný,
přičemž o potřebě celodenní péče rozhoduje lékař
dotyčného lůžkového zařízení. V praxi se přišlo
na to, že vinou této absurdity na dávku dosáhne jen

zlomek těch, co by ji zasluhovali. Nicméně ministerstvo je spokojeno.
Třeba když poslanci v parlamentu mají k projednání
novelu zákona o majetku České republiky. Ta spočívá v jednom jediném odstavci, který říká, co všichni
víme a co již je v jiných zákonech obsaženo – totiž
že pečovat o statky veřejné se má s úmysly dobrého
hospodáře. Není prý to řečeno dost jasně, říkají
navrhovatelé ve snaze chránit tu naši křehkou demokracii s chybami. Důvodová zpráva je desetkrát
delší než sama novela.
Třeba když politici s populistickou zbabělostí
plamenně debatují o celostátním referendu, namísto
aby přicházeli se státnickými návrhy a řešeními,
které by obhájili. Bez ohledu na to, kde taková referenda fungují, reálný přínos nenesou – viz ostrovní
patálie s brexitem.
Být tu funkčnost a kultura, nikdy by takové situace
nemohly nastat. Škoda, že tu nejsou. Legislativní
zmetky a zbytečnosti totiž nejenže zaplevelují
tuzemskou právní džungli, v níž už se ani sami
právníci nevyznají, ony berou čas i prostor na řešení
věcí podstatných. Stavební zákon v nedohlednu,
stejně jako nová daňová soustava, koncepční
podpora rodiny či zvýhodnění pracujících seniorů,
o podpoře malých a středních podniků, které tvoří
základ úspěchu každé země, ani nemluvě.
The Economist se mýlí. Nepatříme do škatulky
Demokracie s chybami. Jsme totiž, bohužel, šlompácká demokracie. To je ještě o stupínek níž. ■
PETR KARBAN

www.komora.cz
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Řidiči kamionů se nesmí stát snadným hromosvodem
která by bylo nutné vymyslet, ale v tom, že není
vymáháno dodržování pravidel, která už existují.
Vzhledem ke stavu, v jakém se dálnice D1 dlouhodobě nachází, by na ní měla být policie přítomna
v nemalém počtu na každém kritickém úseku,
a nejenom proto, aby postihovala přestupky, ale
také aby řidičům pomáhala a chránila je, jak zní
její heslo.
Navrhovaný zákaz jízdy kamionů v levém pruhu
by především způsobil, že by v pravém pruhu
vyrostly dlouhé kolony těžkých vozidel řídící se
podle nejpomalejšího vozidla. Byla by nicméně postižena i ostatní vozidla jednak obtížným
vjezdem na dálnice samotné, jednak i zpomalením „rychlého“ pruhu, protože by jej blokovaly
pomalejší osobní vozy neschopné se do pravého
pruhu zařadit.
HK ČR ve své tiskové zprávě uvedla, že stát by
neměl vyrábět nové paragrafy, když není schopen
důsledněji vymáhat dodržování stávajících, které
i překážení v jízdě už dávno řeší. Mohou být využity značky zákazu předjíždění, kamiony nesmějí
vjíždět do 3. jízdního pruhu, jsou stanovena pravidla pro objíždění kolony vozidel. Upozornila také
na fakt, že dopravci za použití dálnic platí mýtné

v rozmezí od 4 do 12 Kč za každý ujetý kilometr.
Mají tedy přispívat na výstavbu a opravy komunikací, jejichž polovinu nebudou moci používat?
Plošný zákaz by navíc způsobil další odchody řidičů, kteří jej budou chápat jako šikanu, což přispěje
k dalšímu omezení české nákladní dopravy, kterou
pak nahradí dopravci z východních zemí.
Vláda na svém zasedání v lednu t. r. zaujala k poslaneckému návrhu neutrální stanovisko. To lze
pochopit, protože nemůže jednoduše zamítnout
iniciativu převážně koaličních poslanců. Je však
zjevné, že nebude možné návrh v této podobě
projednávat, protože jeho předkladatelé mimo jiné
zapomněli na potřeby vozidel integrovaného záchranného systému a silničářů. Diskuze o tomto návrhu se nyní přenese do Parlamentu a své si k tomu
řekne i naše veřejnost.
Nelze však připustit, aby
se řidiči kamionů stali
snadným hromosvodem
pro nevyřešené problémy státní správy. ■
Foto: archiv

P

rosincová kalamitní situace na dálnici D1
vzbudila silné negativní reakce veřejnosti.
Stačilo pár uvízlých kamionů a řidiči prostáli
celé hodiny na zapadaných úsecích, zejména tam,
kde byla dálnice v důsledku oprav zúžena. To našlo
svůj odraz v iniciativě skupiny poslanců, která
předložila návrh novely zákona č. 361/2000 Sb.,
o silničním provozu, jíž má být kamionům zakázána jízda v levém krajním jízdním pruhu určeném
pro rychleji jedoucí vozidla.
Je otázkou, co se vlastně na dálnici D1 přihodilo
nového. Očividně se zde zkombinovaly už tradiční
potíže zimní údržby dálnic a dlouhé roky se vlekoucí oprava dálnice D1, jež se v daných úsecích
zase nestihla. Také způsob jízdy některých řidičů
a nedodržování dopravních předpisů jsou všeobecně známou věcí. Jedinou novinkou tak snad bylo
to, že sníh tentokrát přišel brzy a v neobvyklém
množství, a to k velkému údivu silničářů i politiků.
Pomohl by v takové situaci absolutní zákaz předjíždění a jízdy kamionů v levém pruhu? Zákon
o silničním provozu zaznamenal od výchozího
roku 2000 už 47 novel a nezdá se, že by to příliš
změnilo kvalitu provozu na silnicích. Hlavní
problém totiž není v nějakých nových pravidlech,

EMANUEL ŠÍP, předseda
Dopravní sekce HK ČR

Politici, úředníci a ti druzí

Ch

tělo by se říci, že zkraje roku se jedním
z novinářských témat stala doprava, ale
nebylo by to správné. Doprava je jedním
z témat – a nejen těch novinářských – dlouhodobě.
Mohou za to dva muži: Dan Ťok a Andrej Babiš. Ten
první má smůlu, a na co sáhne, to se nějak nevede,
zatímco ten druhý vidí na silnicích samé úspěchy.
Aby ne, když více než nezávislému a nejvyššímu
kontrolnímu úřadu věří samotnému ministrovi.
A nadto se pod tíhou toho, co bere na svá bedra,
začíná ve státní agendě patrně totálně ztrácet. Poctivé
je přiznat, že doprava je jen velmi viditelnou částí
státní agendy. Jezdíme totiž všichni. A tak si všímáme, že slibované elektronické dálniční známky jen
tak nebudou, že satirická komedie Mýto zdaleka není
dohrána, že všechny kraje hlásí jako jeden z největších problémů a překážek svého rozvoje doslova
tristní stav dálniční a silniční sítě.
Přesto přese všechno premiér ministra drží ze všech
sil, ukazuje stále tytéž poněkud zmatečné grafy a tvrdí, že ministr, ministerstvo i jeho další složky pracují dobře, jen ty úspěchy ministr neumí mediálně
prodat. Stálo by za to ty úspěchy tedy dát přehledně
do tabulky, abychom viděli... Neuvidíme mnoho.
Horší je, že mnoho neuvidíme ani v mnoha
jiných – pro stát a jeho občany – životně důležitých
oblastech. Z vlády v poslední době často zaznívá silný

argument: my bychom uměli, ale oni nám to všechno
kazí. Oni, to jsou v tomto případě opoziční poslanci.
My bychom tu čtyřistašestnáctku dávno měli, ale je
jasné, že opozice by nám ji rozcupovala, takže ji raději podsuneme jako kukaččí vejce poslancům jinými
poslanci, ti to všechno dohodnou napříč celou sněmovnou a bude to – tak nějak zní vládní recept z úst
ministra dopravy. Jen z toho není jasné, proč – když
něco dokáže vyjednat Kolovratník – totéž nedokáže
vyjednat Ťok s celým svým aparátem.
Pardon, je to jasné. Český veřejný sektor je totiž
nepřekvapivě na 100. místě ze 137, pokud jde
o hodnocení výkonnosti státu. Ekonomika jako celek
je na tom o šedesát devět příček lépe. Jinými slovy,
zatímco v ekonomice vzrostla produktivita a majitelé
podniků dělají všechno pro to, aby obstáli, veřejný
sektor dál poklidně podřimuje jako před třiceti lety.
A bez ohledu na jeho skutečnou výkonnost platy
rostou nejrychleji právě v něm.
Chybí nám 800 kilometrů dálnic a také stovky
kilometrů elektrifikovaných i vysokorychlostních železnic. Je pravda, že vlády minulé pro ty nové stovky
kilometrů nehnuly prstem, ale zdůvodňovat po pěti
letech v čele rezortu všechno právě tím a špatnou
legislativou je prostě zbabělé.
Aby to nebylo jen o dopravě. MPSV se od roku 2011
snaží změnit dodavatele čtyř technologických systé-

mů. Za pět let se to nějak nestihlo, a tak ministerstvo
v roce 2016 uzavřelo s původním dodavatelem znovu
smlouvu, půlmiliardovou, jinak hrozil kolaps těch
systémů. Nedosti na tom, nový dodavatel stále není
a jen tak nebude, a tak se vloni prodlužovalo znovu.
Na dva roky, za miliardu. Za těch sedm let se v čele
ministerstva vystřídalo sedm ministrů, a tak jistě
přijde známý odkaz na nečinnost těch předchozích.
Hloupé je, že stejně jako v případě Ministerstva
dopravy i Ministerstvo práce a sociálních věcí je již
pět let v rukou stejné koalice.
Současná vláda prostě neudělala o nic víc než její
předchůdci, přestože má v parlamentu pohodlnou
většinu, a co chce, to si může prosadit. Jinými slovy,
má politiky i úředníky. Politiky, od nichž čekáme vize
a strategie, které nás povedou. Úředníky, od nichž
čekáme naplňování těch vizí a strategií. Filozofové
i sociologové často kritizují stav společnosti, která
vnímá schéma My a Oni v onom zažitém vzorci:
My, co o ničem nerozhodujeme, a Oni, kteří mohou
vše. Co ale čekat, když politici i úředníci tu hrají
zábavnou hru Ti druzí? Neznáte? Pravidla jsou velmi
jednoduchá, stačí se tvářit co nejpřesvědčivěji, že
na vině jsou právě ti druzí. A v tom je český veřejný
sektor světovou špičkou. ■
VALERIE SAARA
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analýza

Prognóza vývoje počtu
Zaměstnavatelé reálně postrádají téměř půl milionu lidí. Potenciální ztráty na daních a odvodech letos přesáhnou
110 miliard korun. Počet volných pracovních míst registrovaných na Úřadu práce dosáhl v prosinci 2018 téměř 325 tisíc
a 26 měsíců v řadě rostl bez přerušení. Jedná se o suverénně nejvyšší výsledek v historii měření. Jaký je ale skutečný počet
volných pracovních míst v ekonomice, jak se tento počet bude vyvíjet v příštích kvartálech a jaký to může znamenat dopad
na veřejné rozpočty pro rok 2019?
rvním krokem k prognóze počtu volných
pracovních míst byla analýza minulého
vývoje. Zkoumali jsme proto data o změnách
HDP a počtu volných pracovních míst. Vyplynulo
z nich, že v České republice byl ve sledovaném
období produkt silně závislý na faktoru práce,
tzn. růst i pokles HDP jde u nás „ruku v ruce“
s poptávkou po pracovních místech. Důvodem je
velká průmyslovost české ekonomiky, kdy je podíl
průmyslu na HDP jeden z vůbec nejvyšších v EU.
To se podepisuje i na produktivitě práce a na přidané hodnotě, které jsou ve srovnání s vyspělými
evropskými státy s výrazně vyšším zastoupením
služeb doposud nižší.

P

dynamika bude ke konci roku 2019 zvolňovat.
Důvodem zpomalení tempa růstu počtu volných
míst jsou zejména výsledky masivních investic
do digitalizace a nových technologií, realizovaných
především v průběhu posledních dvou let. Kvůli
vyčerpanému trhu práce se oproti očekávání firem
dále prodloužily dodací lhůty na stroje a zařízení
a oproti očekávání firem se opozdilo i zavádění
nových technologií v roce 2018. Předpokládáme
proto, že se výsledky těchto investic výrazněji projeví letos. Plošný vliv těchto investic na nezaměstnanost ale bude patrný až v následujících letech.
Toto zpoždění znamená výzvu pro konkurenceschopnost českých firem.

Jakým tempem poroste počet volných
pracovních míst?

Kolik lidí zaměstnavatelé skutečně
hledají?

Závěry získané z minulého vývoje jsme doplnili o předpoklady pro poslední Komorovou
národohospodářskou prognózu, která vychází
ze zpětné vazby členské základy Hospodářské
komory. Na základě těchto údajů můžeme říci, že
silné tempo růstu počtu volných pracovních míst
registrovaných na ÚP se do budoucna neudrží –

Počet volných pracovních míst v české ekonomice
je ve skutečnosti vyšší než počet registrovaných
míst na ÚP. Zaměstnavatelé často volí alternativní
způsoby rekrutování zaměstnanců nebo jejich
kombinaci s využitím tradiční cesty prostřednictvím ÚP. Firmy při hledání zaměstnanců inzerují
volná místa přes pracovní portály, sociální sítě
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nebo média, oslovují s žádostí o tipy současné i bývalé zaměstnance, účastní se pracovních veletrhů,
obrací se na studenty středních a vysokých škol,
platí si personální agentury a pro vysoce kvalifikované pozice si najímají headhuntery. Nezřídka
se zaměstnavatelé snaží přebrat zaměstnance
od konkurence.
Dříve provedené studie se zabývaly pracovními
místy inzerovanými na internetu. Po očištění
o pozice, které byly inzerovány jak na internetu,
tak přes ÚP, zaměstnavatelé v průměru na internetu poptávali zhruba o polovinu pracovních míst
více než přes ÚP. Poptávka po práci zveřejňovaná
jinými používanými způsoby (personální agentury,
headhunteři, pracovní veletrhy atd.) nebyla zmapována, a proto jsme ji nebrali v potaz ani v naší
prognóze.

Kolik bude volných pozic v roce 2019?
Prognóza vývoje počtu volných pracovních
míst v české ekonomice byla navržena ve třech
scénářích (viz Graf) – minimalistickém, maximalistickém a realistickém v závislosti na předpokladech.
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Graf: Vývoj počtu volných pracovních míst v ČR (v tis. osob)
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volných pracovních míst
Minimalistický scénář
Pro minulý vývoj byly v tomto případě využity
přepočtené údaje zveřejňované ÚP, resp. MPSV.
Budoucí vývoj je navázán na Komorovou národohospodářskou prognózu a vychází z výše zmíněných výsledků výpočtů tempa růstu počtu volných
pracovních míst v ČR. Podle tohoto scénáře bude
počet volných pracovních míst růst až do 3. kvartálu 2019, kdy dosáhne vrcholu u 390 tisíc.
Ke konci roku 2019 tento počet po dlouhé době
poklesne.

Maximalistický scénář
Na základě předchozích studií zabývajících se
inzerovanými pracovními místy na internetu
a s využitím minimalistické varianty byl dopočten minulý vývoj počtu volných pracovních
míst. Budoucí vývoj maximalistického scénáře je
navázán na vývoj v předchozím období, na Komorovou národohospodářskou prognózu a vychází
z výše zmíněných výsledků výpočtů tempa růstu
počtu volných pracovních míst v ČR. Podle tohoto
scénáře ke konci roku 2018 chybělo v české ekonomice o téměř 266 tisíc pracovních míst více, než
je uváděno ve statistikách ÚP, a tento počet bude
v roce 2019 dále růst. Ve 3. čtvrtletí prolomí počet
volných pracovních míst hranici 700 tisíc. Ke konci roku 2019 začne počet neobsazených míst klesat.

Realistický scénář
Scénář je střední variantou vývoje, která představuje prostý průměr hodnot minimalistické

i maximalistické varianty za celé sledované období.
Scénář se tak zřejmě nejvíce blíží skutečnému stavu. Podle výsledků realistického scénáře ke konci
roku 2018 chybělo v české ekonomice o zhruba
130 tisíc pracovních míst více, než je uváděno
ve statistikách ÚP, tj. přibližně 450 tisíc míst. V polovině roku 2019 dosáhne půlmilionovou hranici,
růst bude pokračovat i ve 3. čtvrtletí a ke konci
roku 2019 se trend obrátí.

Potenciální dopady neobsazených míst
na veřejné rozpočty
Chybějící pracovní síla poškozuje nejen podnikatele, ale celou ekonomiku. Na základě výše
zmíněných predikcí jsme proto vypočítali odhad
potenciálního dopadu neobsazených pracovních
míst na příjmovou stránku veřejných rozpočtů.
Z kalkulací vyplývá, že kdyby se zaměstnavatelům
podařilo obsadit v roce 2019 všechna volná pracovní místa, veřejné rozpočty by z titulu vyšších
daní a pojistného získaly navíc okolo 110 miliard
korun.
Kromě dodatečných příjmů do státní kasy by
obsazení volných pozic znamenalo pro českou
ekonomiku významný prorůstový impulz. Je třeba
se rovněž zabývat strukturou těchto pracovních
míst, která se do budoucna bude spolu s vyšším
zastoupením digitalizace a robotizace rovněž
měnit. Vzhledem k tomu, že se podnikatelé již
řadu let potýkají na českém trhu práce s významným nesouladem mezi nabízenými a poptávanými
kvalifikačními předpoklady, zaspání s reformou

VÝPOČTY HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR
Vycházejí z veřejně dostupných údajů
Úřadu práce (ÚP), MPSV, ČSÚ a z dat
poslední Komorové makroekonomické
prognózy. Údaje byly zpracovávány od roku
2004, kdy ČR vstoupila do EU a kdy se
zveřejňování volných pracovních míst
na internetu stalo běžnou praxí. Vývoj počtu
volných pracovních míst byl prognózován
po kvartálech, a to do 4. čtvrtletí 2019.

Celá studie je ke stažení na:

www.komora.cz

školského systému může mít fatální následky
na budoucí konkurenceschopnost české
ekonomiky. ■
KARINA KUBELKOVÁ, hlavní analytička HK ČR
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Stát přispěl na vědu
rekordní sumou
V roce 2017 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj v České republice rekordních 90,4 miliard korun. Jedná se
o meziroční nárůst o 10,3 miliardy korun. Podíl těchto výdajů na HDP ve výši 1,79 % byl i přesto nižší než v letech 2013
a 2015. Tehdy se tento ukazatel pohyboval okolo dvouprocentní hranice, přesně 1,9 %, a blížil se průměru EU. Ze státní
pokladny šla na VaV částka převyšující 30 miliard korun, což je také historické maximum.

O

proti letům 2015 a 2016 se celkový podíl
výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum zvýšil o celou desetinu. Šlo o částku
31,2 miliardy korun. Největší část těchto výdajů
byla vynaložena na výzkum prováděný na veřejných vysokých školách a v jednotlivých ústavech
Akademie věd ČR. Tato částka dosahovala výše
8,8 miliardy korun. Podniky ve stejném roce
obdržely na výzkum a vývoj 4 miliardy korun.
Výdaje na samotný vývoj a výzkum v podnikatelském sektoru meziročně vzrostly o 16 %

30

a dosáhly celkové částky 56,8 miliardy korun.
Téměř dvě třetiny z této částky byly vynaloženy
ve firmách pod zahraniční kontrolou. „Od roku
2010 výdaje v těchto firmách vzrostly dvaapůlkrát
z 15 miliard na 36,9 miliardy korun v roce 2017.
V domácích podnicích výdaje na výzkum a vývoj
v tomto období vzrostly o třetinu,“ říká Martin
Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.
„Za posledních pět let český stát podpořil podnikový výzkum a vývoj téměř 20 miliardami korun.

Z této sumy 70 procent připadlo soukromým domácím podnikům a 15 procent veřejným podnikům
pod zahraniční kontrolou,“ upozorňuje Marek
Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Podniky financují nejvíce
Do celkových čísel všech zdrojů financování
vědy a výzkumu v ČR promluvily drtivou měrou
právě podnikatelské subjekty. Meziročně se tyto
zdroje zvýšily o 5,6 miliardy korun. Podniky
tak představují nejdůležitější zdroj financování
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výzkumné a vývojové činnosti v České republice.
V roce 2017 se podílely na celkových výdajích
na výzkum a vývoj až z 60 %.
Z hlediska průmyslového odvětví je v České
republice dlouhodobě nejvíce prostředků na výzkum a vývoj vynaloženo ve firmách s převažující činností v oblasti výroby motorových vozidel.
Za předchozí rok 2017 se jednalo o rekordních
10,4 miliardy korun, což bylo třikrát víc než
v roce 2010.

Příjmy z prodejů služeb VaV

Graf 1: Vládní sektor (v mil. Kč)
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Byť se výdaje na výzkum a vývoj ve vládním
a vysokoškolském sektoru vyšplhaly v roce 2017
až na hodnotu 33,3 miliardy korun, což byl 8%
meziroční nárůst, jedná se o výrazně nižší částku
než v letech 2013‒2015. Důvod je jednoduchý,
v tomto období vládní a vysokoškolský sektor
intenzivně čerpal prostředky ze strukturálních
fondů Evropské unie.
„V posledních letech vzrostly příjmy vysokých škol
z prodejů služeb výzkumu a vývoje z 600 milionů
korun v roce 2014 na 1 miliardu v roce 2017.
Přesto je stále 90 procent výdajů na vysokoškolský
výzkum financováno z veřejných zdrojů,“ doplňuje Marek Štampach z odboru statistik rozvoje
společnosti ČSÚ.
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Graf 2: Vysokoškolský sektor (v mil. Kč)
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Praha dominuje
Co se týče celkových výdajů na vědu a výzkum
v jednotlivých krajích, jednoznačně vede
hlavní město Praha, kde se s velkým odstupem
investovalo v roce 2017 přes 32 miliard korun.
Na druhém místě se v tomto výčtu umístil kraj
s druhým největším městem České republiky,
tedy Jihomoravský. V uplynulém roce to byly
výdaje v hodnotě 15,5 miliard korun. První
trojici uzavírá se 14,4 miliardami korun
Středočeský kraj, ostatní největší samosprávné
celky výrazně zaostávají. Oproti roku 2007
se obecně ve všech krajích podařilo výdaje
na výzkum a vývoj takřka zdvojnásobit.
V Praze se jedná o nárůst více než třetinový,
nejhůře je na tom pak dlouhodobě Ústecko
a Karlovarsko.

Česko atakuje první desítku
V mezinárodním srovnání se Česká republika už
tradičně od roku 2012 přetahuje s Velkou Británií o to, kdo bude na desátém místě v pomyslném žebříčku zemí Evropské unie. Co se týče
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celkových výdajů vztažených k HDP dané země,
byla Česká republika na desátém místě, o rok
později na jedenáctém. V letech 2013, 2014
a 2015 jsme se blížili k průměru EU. „Zajímavým údajem je fakt, že mezi zeměmi, u kterých
jsou výdaje na výzkum a vývoj ve vztahu k HDP
nižší než jedno procento, je devět nových členských států Evropské unie plus Řecko,“ všímá si
Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje
společnosti ČSÚ.
Naopak mezi nejvyspělejší státy ve vztahu k podpoře vědy a výzkumu patří Německo a Rakous-

ko, společně se severskými státy jako Dánsko,
Finsko a Švédsko, které dokonce celému pořadí
vévodí s výdaji dosahujícími hodnot okolo 3,3 %
HDP. V celosvětovém měřítku vládne tomuto
žebříčku dlouhodobě Izrael a Jižní Korea s výdaji
vyššími než 4 % HDP, na druhém místě je Švýcarsko s 3,7 % HDP a trojici uzavírá Japonsko,
které je zhruba na úrovni Švédska. Spojené státy
americké jsou v tomto srovnání až za prvními
čtyřmi státy Evropské unie. ■
ADAM MAŠEK
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firma měsíce

Propad trhu
nás neporazí!
Společnost 4ISP v roce 2018 otevřela
v Modleticích u Prahy Eurazio Center,
v němž se spojuje nové sídlo
společnosti a jedinečný, největší český
showroom laserů a CNC obráběcích
strojů. Oslavila tak deset let své
existence tím nejlepším způsobem
– za relativně krátkou dobu
se stala jedničkou na českém trhu.
Pod projektem je z velké části
podepsaná Dagmar Smrčinová.

32

o vás přivedlo k tomu, abyste
se postavila do čela firmy 4ISP, která
prodává lasery a CNC stroje, a jde tedy
o víceméně mužské prostředí?
Je to výzva. Vedení technického kolektivu mi vždy
bylo velmi blízké a přechod z neziskového sektoru
a samosprávy do soukromého sektoru byl zajímavý
a důležitý milník v mém životě. Ekonomika všech
projektů se v soukromém sektoru velmi mění.
V neziskovém sektoru, pokud získáte financování,
je cesta k výsledku již relativně přímá. V soukromém sektoru hraje neustále svou významnou roli
fakt, že každý měsíc musíme zaměstnancům mít
z čeho zaplatit výplaty a zaplatit veškeré provozní
náklady firmy, zároveň se rozvíjet, doplňovat skladové zásoby a zároveň vše plánovat tak, aby firma
měla svůj smysl a místo na trhu i za dalších deset
let. To mi zpočátku samozřejmě nedocházelo, ale

C

vystřízlivění přišlo velmi rychle. Administrativní
zátěž je v obou případech obdobně nesnesitelná.

V čem vidíte svou hlavní přednost v oblasti
marketingu?
V relativním nadhledu. Ráda oponuji, ráda hledám
nové cesty, a to všechno marketing přináší. Jít tak
trochu proti proudu a zároveň projíždět branky
a získávat body. Pokaždé, když přestanu přicházet
s něčím novým, se okamžitě pozná propad tržeb,
každé zaváhání je znát. To je pak obrovský impulz
k tomu, dostat ze sebe opět něco nového. Zpočátku
jsem na vše byla více méně sama, nyní již mám okolo sebe skvělý tým lidí. Každý je jiný, jsme nesourodá skupina se zvláštní schopností chtít jít vpřed,
každý víme, proč je v týmu ten druhý a v čem je
jeho přínos, respektujeme se, chceme, a to nás žene
vpřed. Neumím si představit, že bych se s kýmkoliv

www.komora.cz

32-33K_4isp.indd 32

25.01.19 10:26

Foto: 2x 4ISP

firma měsíce
To je velmi snadné, díky mnoha již dříve uskutečněným dodávkám předložíme zákazníkovi
seznam předchozích instalací podobného typu,
můžeme nabídnout návštěvy ve výrobě či osobní
rozhovor s obsluhou stroje. Zkušenost mluví
za vše. Zákazníci většinou nemají strach z poruchy stroje, ale mají obavu, že tuto poruchu nikdo
nebude schopen řešit, a právě kvalitní servis je
to, na čem si zakládáme. Čínská technologie je
ve skutečnosti na velmi vysoké úrovni a její špatná
pověst v Evropě je často dána právě chybějícím
servisním zázemím. Čínský software je například
jedinečný svou jednoduchostí a schopností rychle
jej pochopit i lidmi, kteří se s lasery dříve nikdy
nesetkali.

Jak vy sama vnímáte stroje, které prodáváte?
V čem vidíte největší výhody laserových
a CNC technologií?
Pro mě jako pro ženu je to velmi zajímavá technologie, lasery jsou neskutečně rychlé a přesné stroje.
I po těch letech mě stále překvapují nové aplikace
a způsoby šíře použití, které se na trhu objevují.

DAGMAR SMRČINOVÁ
Narodila se v Českém Brodě. Maturovala
na SEŠ, následně však změnila zaměření
na ČVUT. Nejprve získala titul Ing. a následně
titul Ph.D. za přínos v oblasti participace
veřejnosti a koordinace odborných týmů
při realizaci obnov měst a infrastruktury.
Po několika letech strávených vedením týmů
při realizaci veřejných prostranství a stavebně
architektonických děl přešla do firmy
4ISP, s. r. o., kde se již šestým rokem věnuje
vedení projektových týmů. Mezi své největší
úspěchy řadí realizaci části náměstí v Dobříši,
na jehož návrhu se podepsali do značné míry
občané města.

ať již z interních, či externích kolegů měla pracovně
rozejít. Podařilo se mi postavit tým lidí, který považuji za jedinečný, a jsem jim za to velmi vděčná.

Kdo nebo co je pro vás zdrojem marketingové
inspirace?
Nejvíce asi stres, zájem něco posunout či změnit,
touha být výjimečnými.
Všude v médiích se píše o tom, že rok 2018
byl pro čínský trh přinejmenším krizový. 4ISP
s Čínou pravidelně obchoduje. Co si o této
krizi myslíte vy?
Rok 2018 byl těžký i pro nás a ve spojení s investicemi do Eurazio Centra nebylo snadné jej přečkat.
Podobně jako i jiné firmy jsme očekávali nárůst
tržeb v posledním čtvrtletí roku. Avšak poprvé
za deset let existence firmy k němu nedošlo. Je

však třeba říci, že začátek roku 2019 se také chová
naprosto netradičně. Protože hned v prvních čtrnácti dnech jsme získali objednávky v hodnotě násobně převyšující jiné začátky roku. Trh se změnil,
opět je na co reagovat. Kvalitní stroje podpořené
dobrým servisem si cestu k zákazníkům najdou.

Jaká je vaše vize pro rok následující, dotkne
se propad čínské burzy vašeho podnikání?
4ISP patří již mnoho let k lídrům v oboru dodávek
strojů pro průmyslové zpracování kovů. Možnosti, které nám dává naše nové sídlo a showroom
nemají ve střední Evropě obdoby. Pokud tedy
vstupujeme do krize, jsme na ni připraveni nejlépe,
jak jsme kdy byli.
Čím argumentujete ve chvíli, kdy zákazník
pochybuje o kvalitě čínských strojů?

Vaše firma je známá tím, že je vždy o krok
napřed před konkurencí. Prozradíte nám, čím
překvapíte své zákazníky v roce 2019?
Roboti. Z hlediska sortimentu je nejdůležitějším prvkem další krok k automatizaci. Roboti
nám umožní nabídnout zákazníkovi vytvoření
automatizovaného celku, který vyhovuje přesně
jeho potřebám. Za tímto účelem jsme navázali
spolupráci s novým dodavatelem těchto technologií, kterého zatím nechceme jmenovat. Zatím
jen prozradíme, že se jedná o jednoho z předních
lídrů na čínském trhu. Tuto spolupráci se podařilo
navázat díky projektu Belt and Road Ministerstva
průmyslu a obchodu.
Společnost 4ISP letos slaví 10 let od svého
vzniku. Vy jste v ní od doby, kdy jste měla
jen čtyři kolegy a stála jste u zrodu Eurazio
Centra, které nyní čítá 40 zaměstnanců.
Pochlubíte se nám, jaké zásluhy si můžete
připsat na své konto?
Můj kolega, jednatel Petr Tůma, by řekl, že má
zásluha je v umění udělat si „tečku“. To říká vždy,
když přijde s nějakým na první pohled zběsilým
nápadem a pozná na mě, že se mi líbí. Pak řekne
něco v tom smyslu, že jsem si zase udělala tečku,
a je tedy jasné, že tak to bude, i kdybychom měli
postavit svět vzhůru nohama. A tak jeho nápad
a má touha dělat nereálné věci reálnými dospěly
k vybudování největšího showroomu laserů a CNC
strojů v Evropě. Ale všechno jen díky našim zákazníkům. Těm děkujeme a ani dnes jsme si nepřestali
vážit si i těch nejmenších garážových firmiček, škol
či malovýrobců. Proto stále kromě průmyslových
strojů pro ty velké nabízíme technologie vhodné
i pro ty menší. ■
PETR SIMON
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SATUM: Umíme předvídat rizika
Globální svět se neobejde bez globální přepravy. Ta se – i v důsledku nástupu nových technologií – neustále rozvíjí
a zdokonaluje, po světě se každým rokem přepravují stále větší objemy zboží i počty lidí. S růstem přepravních objemů
rostou i rizika, například škody na životním prostředí či zvýšená nehodovost. Základním předpokladem pro dopravce,
logistické a spediční společnosti se proto stále více stává pojištění zohledňující všechna možná rizika, která mohou nastat.

S

polečnost SATUM je jedním z nejvýznamnějších pojišťovacích makléřů dopravních
a logistických společností v České republice,
který realizuje komplexní pojistnou ochranu
svých klientů. Ucelené spektrum služeb společnosti zahrnuje analýzu rizik, vytvoření pojistné
ochrany dle potřeb zákazníka a efektivní pomoc
při uplatňování práv z pojištění.

Klíčové jsou individuální potřeby
V čem tkví síla společnosti, naznačuje ředitelka
oddělení dopravních rizik Milada Kuběnová: „Individuální potřeby a požadavky klienta jsou pro
nás klíčové. Specializace na různé druhy přepravy,
určitý typ zboží, charakter zákazníků či třeba
region si vyžaduje vždy jiné nastavení rozsahu
pojistného krytí, limitů a pojistných částek. Vyjednáváme klientům s pojišťovnami nadstandardní
ujednání ve smluvních vztazích, a abychom toho
byli schopni, analyzujeme pečlivě smluvní vztahy
klientů s jejich obchodními partnery, což má
na konstrukci pojistné ochrany a výši pojistného
zásadní dopad. Na základě vlastní analýzy pak
poskytujeme doporučení k takovým úpravám
a modelům, jež přinášejí jasně definovanou odpovědnost. Tak se nám daří snižovat rizika v rámci
celého řetězce operací s přepravovaným nebo
skladovaným zbožím.“
I v pojištění se uplatňují technologie – klienti
oceňují především online systém, díky kterému
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Společnost SATUM CZECH, s. r. o.
Již od roku 1997 poskytuje služby v oblasti
korporátního pojištění a risk managementu.
Zaměřuje se na komplexní pojistné
programy v průmyslu, ve zdravotnictví,
službách, veřejné správě a v dalších oborech.
V oblasti pojištění vozidel a dopravních
rizik patří mezi nejvýznamnější brokery
v republice.

lze přehledně spravovat i velké množství jednotlivých vozidel se specifickými nároky na pojistný program. Pravděpodobnost vzniku škod je
v dopravě poměrně vysoká, aktuální informace
o pojištění jednotlivých vozidel, pojistných
smlouvách i pojistných událostech včetně jejich
aktuálního stavu vyřízení jsou proto v podstatě
nutností.

Umění předvídat závisí na znalostech
Při řešení pojistných událostí je pro klienty
zásadní, aby získali vyplacené pojistné plnění co
nejdříve – profesionalita makléřské firmy se rozhodně projeví, nejenže vyřídí všechny dokumenty
a formality, ale dohlédne na dodržování termínů
k vyřešení škodních událostí i na správnou výši

Společnost nabízí specializovaná pojištění
v těchto oborech:
Zdravotnictví a farmacie
Doprava, spedice a logistika
Průmysl a stavebnictví
Služby a profesní činnosti
Veřejný sektor
Zemědělství, lesnictví a potravinářství
Osobní pojištění a finance

výplaty pojistného plnění. Je jen jedna věc důležitější než tyto aspekty. Totiž schopnost předcházet
škodám. „Jsme SATUM, máme dlouhodobou zkušenost s řešením škod v České republice i v zahraničí
a umíme rizika nejen ošetřit, ale i předvídat. To učíme také své klienty. Proto je školíme v předcházení
škodním událostem i v souvisejících činnostech,
poskytujeme konzultace v aplikaci vnitrostátních
a mezinárodních úmluv souvisejících s dopravní činností a nabízíme i spolupráci s právními
odborníky. To vše pomáhá nejen zlepšovat likviditu
při řešení pojistných událostí, ale i snižovat rizika.
Prevenci považujeme za zásadní,“ doplňuje Milada
Kuběnová. ■
PETR SIMON
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Češi doplácejí na nekalé praktiky
zahraničních serverů
Čechů, kteří se rozhodnou cestovat leteckou dopravou, rok od roku přibývá. Stejně tak ale i těch, kterým se hon za levnými
letenkami opravdu nevyplácí. Důvodem jsou zahraniční portály a srovnávače odkazující na cestovní kanceláře, které na první
pohled působí jako české a důvěryhodné. Po vystavení letenky však cestujícím často zbydou jen oči pro pláč.

N

a problém upozorňují letecké společnosti
i české letenkové portály, na které se podvedení
cestující následně obracejí. Bohužel pozdě.
Ceny letenek se obecně mohou lišit do cca 50 eur.
Pokud je rozdíl v ceně několik desítek nebo stovek
eur oproti oficiálním cenám dopravce, jedná se pravděpodobně o podvodné nabídky. „Cestující by si měl
být vědom, že pokud nakupuje na takovém portálu,
velmi riskuje. Podvodné CK jsou záměrně registrované
na jiném trhu, aby omezily šance cestujících na řešení
problémů,“ říká Zuzana Přibylová, obchodní ředitelka letecké společnosti Aeroflot.
V praxi to vypadá tak, že zahraniční srovnávače nabídnou letenku výrazně pod cenou a před nákupem
zákazníka přesměrují na webovou stránku konkrétní
cestovní kanceláře, která se tváří jako Go to Gate,

My Trip či One Trip. I když se jedná o zahraniční
cestovní kanceláře, stránky jsou celé v českém jazyce.
Zákazník tak na první pohled necítí problém. Ten
nastává až po vystavení letenky.
Podvodné portály jsou vynalézavé, dopravci se tak
setkávají s různými příběhy. Cestující si například
pořídí letenku s jedním přestupem trvajícím 3 hodiny. Po zaplacení ale obdrží letenku, která je s přestupním časem 18 hodin, a ještě přes jiné město. Je

sice zachován dopravce i přibližné datum, ale ostatní
údaje nesedí. „Viděla jsem i letenku přesměrovanou
přes facebookový účet cestujícího. Místo jména cestujícího se na letenku načetl jeho nickname ze sociální sítě.
I taková letenka je nepoužitelná,“ říká Přibylová.
Pokud se poškozený snaží situaci vyřešit, většinou
se setká s tím, že mu na e-maily nikdo neodpovídá,
telefonní čísla neexistují, nebo jsou přesměrovaná
na call centra v Asii. Pokud by se poškozený chtěl
soudit, musel by do země, kde je podvodná CK registrována. Každoročně se na nás obracejí podvedení
cestující s prosbou o radu. Bohužel často není jiné
východisko, než si pořídit letenku novou, tentokrát
od ověřeného prodejce. ■
JOSEF TREJBAL, výkonný ředitel serveru Letuška.cz

GDPR
jsme připraveni zajistit seznámení
s problematikou GDPR, firemní školení

PRÁVO DUŠEVNÍHO
VLASTNICTVÍ
poskytujeme komplexní právní služby při
zastupování v řízeních o vymáhání autorských
práv, při jednáních s kolektivními správci, při
přihlašování ochranných známek, zajišťujeme
smluvní agendu a právní analýzy v této oblasti.

MEDIÁLNÍ PRÁVO
A REKLAMA
jsme připraveni posoudit soulad pravidel
marketingových soutěží a spotřebitelských
loterií s českým právním řádem, posoudit
vhodnost a přiměřenost reklam, připravit

kompletní servisní agendu spojenou s reklamní
kampaní, zastupovat klienty v řízeních
vedených Radou pro rozhlasové a televizní
vysílání a poskytovat kompletní právní pomoc
v oblasti mediálního práva.

zastupujeme klienty ve stovkách soudních,
rozhodčích, insolvenčních i exekučních
řízení. V oblasti správy pohledávek patříme
k největším advokátním kancelářím
v České republice i ve Slovenské republice.

Telefon: +420 224 248 607-9

na míru Vaší společnosti.

CRIMINAL COMPLIANCE
poskytujeme právní konzultaci a seznámení
s problematikou nastavení a zavedení tzv.
Criminal Compliance programu ve vztahu

SOUDNÍ ŘÍZENÍ,
INSOLVENCE A SPRÁVA
POHLEDÁVEK

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PEČENÝ, FUČÍK, LANGER
Purkyňova 2, 110 00 Praha 1 E-mail: info@akpeceny.cz

zaměstnanců či vedení, naučíme Vás, jak
správně nakládat s osobními údaji. Poskytujeme
analýzu současného stavu a připravenosti
na zavedení GDPR, implementujeme GDPR

k ust. § 8 odst. 5 zák. č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim, ve znění pozdějších předpisů, tvorbu
vnitropodnikových předpisů, vyhodnocení
a zavedení vnitřních kontrol a organizačních
opatření pro vedení příslušné dokumentace.

http://www.pfl.cz

Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer, poskytuje svým mezinárodním a domácím klientům právní služby nejvyšší kvality včetně důkladné znalosti neustále se
rozvíjejícího právního řádu České republiky a nejnovější právní praxe. V současné době je JUDr. Petr Pečený taktéž usazeným evropským advokátem ve Slovenské
republice. S ohledem na zaměření kanceláře a skladbu naší klientely poskytuje tyto právní služby v českém, německém a anglickém jazyce.
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Foto: 2x Jan Rasch

Koruna na rozcestí

Poprvé za deset let oceňují finanční trhy budoucí hodnotu české koruny proti euru výrazně slabší, než je současná
úroveň, a zároveň výš, než je výhled České národní banky. To dává našim exportérům jedinečnou příležitost pro
dlouhodobé zajištění kurzu, říká Jan Poulík, obchodní ředitel útvaru Finanční trhy v ČSOB.
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aká je současná nálada na finančních
trzích?
Pohled na to může být dvojí. Na globálním
poli vládne do jisté míry nervozita, která po dlouhém období klidu přináší určitou volatilitu trhů.
Její příčinou je současné geopolitické dění. Pokud
se podíváme na Českou republiku, tak se zase
neděje nic dramatického, možná je to ale takový
klid před bouří. Máme mnohem vyšší reposazbu
než dříve, Česká národní banka ji v poslední době
opakovaně zvyšovala a k jejímu dalšímu nárůstu
ještě dojde. Nejde o nějaké velké překvapení, je to
transparentní a předem ohlášený postup. Česká
koruna po ukončení intervencí podle očekávání
rychle posílila, pak ale poklesla a zaparkovala
poblíž 26 korun za euro.

nikdy nenastala. Pokud se situace okolo brexitu
vyvine dobře, tak případný turbulentní stav bude
přechodný a postupně se uklidní. Ani Británie, ani
Evropa nemají zájem, aby nepříznivá situace na finančních trzích zbytečně eskalovala, a obě strany
budou aktivně usilovat o zklidnění stavu.

J

Jaká je představa České národní banky
o dalším vývoji, především co se týče hodnoty
české koruny? Sdílejí její odhady i finanční
trhy?
Pokud jde o hodnotu koruny, ČNB vidí naši měnu
mnohem silnější, než je dnes. Ve svých predikcích
pracují s hodnotou okolo 24,50 koruny za euro,
a to ve výhledu na rok 2020. Naopak finanční trhy
situaci hodnotí jinak. Samozřejmě si uvědomují,
že zde jsou určité fundamentální argumenty pro
posilování kurzu, jako jsou úrokový diferenciál,
výkonnost ekonomiky, nízká nezaměstnanost…
Na druhou stranu znají i sílu nahromaděného
spekulativního kapitálu, který bude chtít jednou
své pozice uzavřít. Jeho síla naopak směřuje k oslabení naší měny. Česká koruna je tak na rozcestí
a všichni se nyní snaží odhadnout, která z těchto
protichůdných sil převládne. Já předpokládám,
že koruna bude v budoucnu posilovat, ale ne
tempem, se kterým počítá ČNB. Z důvodu vyšších
úrokových sazeb na české koruně v porovnání se
sazbami v eurozóně je ovšem v tuto chvíli možné
na finančním trhu dosáhnout ve dvouletém horizontu hodnot okolo 26,40 koruny za euro.
Má tato neobvyklá situace nějaký praktický
význam?
Ano, má neobyčejný význam pro zajištění kurzu
koruny, ze kterého mohou těžit naši vývozci.
Pokud například uzavřou dvouletý forward, každé
euro z jejich budoucího exportu přinese výrazně
přes 26 korun. Pokud by to neučinili – a současně
by se vyplnil výhled ČNB, bylo by to i méně než
25 korun. A to je rozdíl, který může rozhodnout
o zisku, nebo ztrátě. Podniky dnes čelí různým
rizikům, ohrozit je mohou spirála mzdových
nákladů, růst úrokových nákladů, rostoucí cena
surovin a pohonných hmot nebo kolísání měnových kurzů. Jako banka klientům radíme, aby se
snažili co nejvíce svých rizik zajistit, aby měli pod
kontrolou úroveň nákladů a výnosů a mohli plánovat a řídit svůj byznys. Exportéři mají nyní navíc
jedinečnou příležitost zajistit si budoucí směnný
kurz koruny, který je pro ně jednak výhodnější než
současný, jednak i mnohem lepší, než je predikce

JAN POULÍK
obchodní ředitel, Finanční trhy
ČSOB (head of sales)
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou
v Praze se zaměřením na finance, kariéru
začal u společnosti Arthur Andersen a pět
let pracoval v Patria Finance, kde se věnoval
obchodování s dluhopisy. Od roku 2001
je v ČSOB, kde byl nejprve zodpovědný
za útvar Kapitálové trhy, a od roku 2008 byl
obchodním ředitelem pro útvar Finanční
trhy. V letech 2013–2014 se přechodně vrátil
do Patria Finance, aby tam zastával funkci
CEO. Od roku 2014 je opět obchodním
ředitelem útvaru Finanční trhy v ČSOB.

naší centrální banky. Může se stát, že finanční trhy
pošlou našim exportérům mnohem tučnější dárek,
než který získali od ČNB díky řízenému oslabování kurzu.

Říkáte, že je klid před bouří, není možné, aby
v nejbližší době otřásl finančními trhy třeba
brexit?
Odchod Velké Británie by mohl být právě takovým
spouštěčem, který vyvolá krizovou situaci nebo
alespoň období nestability na finančních trzích.
Potvrzují to ostatně turbulence, které předloni
provázely samotné vyhlášení výsledků britského
referenda. Nejhorší variantou by byl samozřejmě
odchod bez dohody. Z hlediska finančních trhů
by největší zátěž nesla libra. Katastrofické scénáře
hovoří o čtvrtinovém poklesu kurzu, který by libru
dostal prakticky na par s americkým dolarem.
Pokles by zřejmě zaznamenalo i euro a konečně
i česká koruna, a to jednak díky přímé obchodní
výměně s Británií a také nepřímo díky obchodním
aktivitám, které probíhají zprostředkovaně přes
jiné země v eurozóně. Skutečný dopad je obtížné
předpovědět, protože jde o situaci, která ještě

A jiné rizikové faktory?
Finanční trhy obecně nemají rády jakoukoli nestabilitu, jsou citlivé na neočekávané situace, které
mohou vyústit v paniku. Takových rizik bychom
momentálně mohli najít mnohem více. Důležité
jsou třeba napjaté ekonomické vztahy mezi USA
a Čínou; ty jsou dnes vůbec jedním z klíčů k budoucímu vývoji na globálních finančních trzích.
Pak tu jsou rizika vycházející z Evropy, především
vysoké zadlužení ekonomik jižních států. Rizikem
je i právě probíhající konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Všechny tyto problémy tu jsou a mohou být
příčinou nepříznivého vývoje, či dokonce spouštěčem nějaké rozsáhlejší krize.
Ještě zpátky k domácí situaci. Jak hodnotíte
vývoj úrokových sazeb?
Česká národní banka se už nějakou dobu vyznačuje transparentním přístupem, guvernér Rusnok
jasně deklaroval směr, kterým banka půjde.
Období nulových úrokových sazeb komentoval
tak, že jde o mimořádný stav a situace by se měla
ustálit na běžných hodnotách, tedy někde okolo
tří procent. Jde o překvapivě otevřenou formulaci
konkrétní vize, jakou dosud nikdo předtím nezveřejnil. A národní banka tuto vizi prostřednictvím
opakovaného zvyšování své takzvané repo sazby
zatím naplňuje.
Poněkud nečekaný je v tomto kontextu ovšem
vývoj našich dlouhodobých sazeb v posledních
měsících. Kdy například desetiletá sazba poklesla
o více než procentní bod z 2,7 % pod 1,7 %.
Současná dvoutýdenní repo sazba je přitom 1,75 %
a velmi pravděpodobně ji letos ČNB ještě zvýší.
Zřejmě jde o reakci na stoupající nejistotu ohledně
budoucího ekonomického vývoje a obavu z blízkého obratu. Platí totiž, čím vyšší očekávaný růst, tím
vyšší sazby a naopak.
Chápu to tedy správně tak, že na deset let
si půjčím levněji než například na několik
měsíců?
Ano, pominu-li tzv. kreditní přirážku a její případný rozdíl v krátkém a delším období, je to tak. Je to
velmi neobvyklý stav a většinou se spojuje s blížící
se ekonomickou recesí. V každém případě to
ovšem v praxi znamená, že pokud si chci vzít úvěr
na delší období, řekněme pět až deset let, můžu
si s bankou sjednat fixní sazbu, která bude nižší
než současné takzvané plovoucí sazby založené
na PRIBORU. Vezmu-li do úvahy rétoriku ČNB
a nevidím-li za rohem apokalypsu, připadá mi to
jako dobrá příležitost. ■
ALEXANDER LICHÝ
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Poslední
reálná
komodita
Když se Marek Sváta před devíti lety díky kamarádovi dostal o něco blíž
k diamantům, které v té době znal jen z filmů, naprosto jim propadl. Dnes
je majitelem investiční společnosti Nobless Czech a diamanty jsou doslova jeho
život. V roce 2011 dokonce získal certifikát Slovenské gemologické laboratoře.
Pravý diamant už rozpozná pouhým okem.

ak se z člověka stane odborník
na diamanty?
Diamanty jsou velmi spolehlivou, bezpečnou
a stabilní komoditou. Já jsem měl před devíti lety
akciovou investiční firmu, ale když jsem se seznámil s diamanty, zjistil jsem, že mě neskutečně
baví. A že s nimi chci nejen obchodovat, ale také
jim rozumět. Proto certifikát gemologické laboratoře. Díky němu dokážu určit některé parametry
diamantu. Třeba nám vysvětlili, jak rozpoznat
barvu. Je zajímavé, že barvu diamantu dokážou
spolehlivě rozpoznat jen ženy do pětadvaceti let.
Ty mají údajně nejcitlivější zrak na všechny odstíny diamantů. Je to vědecky dokázáno. Některé parametry dokážu také rozpoznat okem, ale obecně
se vyplatí využívat přístroje.

J

JSME JEDNI Z MÁLA V ČESKÉ
REPUBLICE, KDO JSOU SCHOPNI
PŘEVÉST PENÍZE NA DIAMANTY
I ZPĚTNĚ DIAMANTY NA PENÍZE.
Znají Češi investiční diamanty?
Tenhle byznys je u nás ještě v plenkách. Kdysi,
když chtěli naši tátové koupit ženě šperk, tak
k tomu přistupovali stylem – za málo peněz
hodně muziky. Jako Češi jsme byli historicky
bižuterní velmocí, jablonecká bižuterie je pojem
známý po celém světě. Jenže bižuterie nejsou
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drahé kameny, je to spíš práce se šperkem jako
takovým. Proto jsme zvykli přemýšlet o šperku,
ne o konkrétním kameni. Přitom záleží na tom,
jak prsten nebo náušnice vypadají, ale to nejdůležitější je a bude jejich hodnota, kterou určuje
kámen. To se snažím klienty učit.

Je tu na diamanty trh?
Jsem přesvědčen, že ano, potenciál tohoto oboru
je obrovský. Češi jsou zvláštní v tom, že všichni
znají klasické bílé diamanty, ale už méně známé
jsou ty barevné, i když jsou daleko vzácnější.
Bílých diamantů jsou na světě miliony karátů.
Ale těch růžových je třeba desetina procenta
všeho, co se vytěží. A přitom je to takový investiční nástroj, že diamant za půl milionu může
dát výnos i přes deset procent ročně. Není to sice
tak úplně obvyklé, ale musíte umět vybrat ten
správný kámen.
Umíte to?
Mohu poradit, ale barevné diamanty jsou
o emocích. Buď se vám líbí, nebo ne. Pokud
ano, domluvíme se na tvaru a zabarvení a pak se
snažíme nabídnout to, co je pro klienta aktuálně
to nejlepší na trhu.
Ekonomice se daří a diamanty zkouší
nabízet řada e-shopů…
Určitou poptávku na trhu mohou pokrýt, ale
než se rozhodnete koupit diamant, konzultujte,
zvláště pokud s nimi začínáte a nemáte zkušenos-

ti. My třeba zjišťujeme u klientů nejen co chtějí,
ale i proč to chtějí. A hlavně, bylo by hodně zkratkovité říct, že prodáváme diamanty. My nabízíme
osobní péči. Po té je největší poptávka.

Co si mám představit pod pojmem osobní
péče ve vašem případě?
Nejsme supermarket. Kupujete maso? Jaké?
Balené v supermarketu, nebo radši zajdete k řezníkovi, kterému věříte? Já dám přednost biofarmě
nebo malému řeznictví. Stejně to funguje i v našem oboru. Pravidelně se s klienty potkáváme,
povídáme si, poznáváme je, tvoříme jim portfolio
diamantů a sledujeme, jak se vyvíjí v čase, co je
třeba dokoupit a co prodat. Tvoříme celou sbírku.
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NOBLESS CZECH
Firma s pětiletou historií se zabývá
investováním do diamantů coby ryze privátní
službou. Specializuje se na oblast prodeje
drahých kamenů, šperků s drahokamy
a s nimi souvisejících služeb, plánování
investičních portfolií ve střednědobém až
dlouhodobém horizontu. Poskytuje odborné
konzultační služby pro klienty, kteří potřebují
drahokam či šperk prodat. Díky spolupráci
se špičkovými šperkaři nabízí firma také
individuální výrobu šperků přímo na míru.

A to je přesně to, co mě osobně na práci baví.
Sledovat, jak má klient sbírku vybalancovanou, že
má část kamenů bílých, část barevných…

Existují diamantové trendy?
Možná ano, ale především platí, že diamanty vám
dovolí vybočovat, být jedineční.
Nebývá problémem likvidita?
To je ta nejpalčivější otázka, která klienty trápí.
Jak v případě potřeby svůj skvost přeměnit
zpátky na peníze? Zeptá se na to každý, ale
v naprostém minimu případů se to skutečně
stane. Jsme jedni z mála v České republice, kdo
jsou schopni převést peníze na diamanty i zpětně

diamanty na peníze. Ze zkušenosti ale tvrdím,
že diamanty jsou obvykle to poslední, na co
klient v době krize sáhne. Diamant je jistota.
Poslední reálná komodita. Zlato, akcie… To je
jako vsadit si. Chlapská záležitost. Koupíte, aniž
byste to fyzicky vlastnili, celé je to virtuální,
sledujete, jak se vyvíjí cena, kterou ovlivňuje kde
co. U diamantů to tak není, jinak než fyzicky ho
nikdy nekoupíte. Ale je to běh na dlouhou trať.
Kdo nemá čas, ať se do toho radši nepouští. Když
koupíte diamant a za tři měsíce budete řešit
rychlý prodej, určitě nevyděláte. Věc za miliony
se neprodává ze dne na den. ■
LUCIE BEZOUŠKOVÁ
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Jednou větou...
Výdaje porostou
Do roku 2019 vstoupila takřka polovina Čechů s tím, že očekává zvýšení
platů, a čtvrtina s vyhlídkou, že letos
utratí výrazně víc peněz na nákupech
za potraviny, na nájmu a poplatcích –
na pokrytí všech nutných výdajů však
chybí každému třetímu respondentovi
průzkumu společnosti Home Credit
oproti současným příjmům víc než
5 tisíc korun.

Norsko premiantem
Společnost Dun & Bradstreet, vedoucí
poskytovatel globálních ekonomických informací, zvýšila v loňském
roce rating třiadvaceti zemím světa
a v deseti případech jej snížila – téměř
polovina změn se týkala evropských
států, když rating klesl Německu,
Dánsku, Chorvatsku a Makedonii, zatímco Kypr, Česká republika, Francie,
Řecko, Maďarsko, Island, Nizozemí,
Norsko, Polsko či Portugalsko si
polepšily, přičemž nejpříznivější
investiční klima v Evropě má aktuálně
Norsko, jehož rating D&B stanovila
na stupni nejnižšího rizika investice
(DB1c).

Přebytek hospodaření
i míra zadlužení poklesly
Saldo hospodaření sektoru vládních
institucí dosáhlo ve třetím čtvrtletí
2018 přebytku 21,0 mld. Kč, což
představuje 1,55 % HDP – míra
zadlužení tak sice poklesla na 33,9 %
HDP, nicméně přebytek je meziročně
o 11,6 mld. Kč nižší, což je další z indicií potvrzujících zpomalování růstu
a postupné ochlazování tuzemské
ekonomiky.

ČÍSLO MĚSÍCE

2 765
Tolik traktorů prodala
brněnská firma Zetor
v roce 2017 a prodeje i zisky
stále klesají, ten hrubý za
poslední čtyři roky o více
než polovinu. I proto bude
muset ke konci března
podnik opustit zhruba
třetina zaměstnanců.

Nespolehlivých firem
přibývá
Černá listina nespolehlivých plátců
DPH a nespolehlivých osob na konci
roku 2018 dosáhla nového rekordu,
když počet těchto subjektů narostl
meziročně o bezmála 40 % na celkových 16 707 subjektů – zajímavé
a příznačné je, že s rostoucími
tržbami nespolehlivost podnikatelů
klesá, nejpočetnější skupinu, více než
34 % nespolehlivých subjektů, totiž
tvoří subjekty, které tržby neuvádí
nebo nevykazují, následují je společnosti s tržbami mezi 1 a 10 miliony
korun (25,6 %), společnosti s tržbami
do 1 milionu korun (19,2 %) a společnosti s tržbami od 10 do 100 milionů
korun (14,9 %).

Cizinci zachraňují český
byznys
Slovensko, Ukrajina, Rumunsko, Polsko, Bulharsko, Rusko a Vietnam je
pořadí zemí, jejichž státní příslušníci
jsou pomyslnou pomocnou rukou
českým majitelům firem, když podle
údajů Českého statistického úřadu
cizinci tvoří v České republice již více
než desetinu zaměstnanosti a jejich
počet stále roste – Česko tak jednak
kopíruje trend vyspělých evropských
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zemí, v nichž cizinci podporují zaměstnanost především v dělnických,
řemeslných a pomocných pozicích,
jednak se projevuje těsnější evropská
integrace a dobré výsledky tuzemské
ekonomiky, když roste především
procento cizinců ze zemí Evropské
unie.

Hannover Messe 2019
motorem inteligentního
průmyslu
Umělá inteligence a strojové učení
mají pro Průmysl 4.0 stále větší
význam, proto na nadcházejícím
hannoverském veletrhu (1.–5. dubna),
který je v segmentu digitální továrny
největší platformou B2B světa, budou
v rámci hlavního tématu Industrial
Intelligence v centru pozornosti
především umělá inteligence, strojové
učení, digitální dvojče, blockchain,
virtuální realita, big data, industrial
security a cloudové služby.

Stavebnictví na limitu
Přestože průmysl stále roste, byť
tempem již mírnějším, stavebnictví
jako jeden z indikátorů výkonnosti
ekonomiky se patrně dostalo na limit,
když stavební produkce v listopadu 2018 po očištění o vliv počtu
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pracovních dnů reálně meziročně
klesla o 1,3 % – přestože listopadová
čísla potvrzují především růst cen,
když stavební úřady vydaly meziročně
o 2,4 % stavebních povolení méně, ale
orientační hodnota těchto povolení
vzrostla o 1,7 %, kumulovaná roční
čísla dokumentují vysoký růst stavebnictví, když meziročně bylo například
zahájeno o 14,2 % bytů více.

Ráje táhnou méně
Z daňového ráje bylo na konci roku
2018 podle údajů společnosti Bisnode
řízeno 12 805 firem, což je nejméně
za posledních pět let – počet firem
se snížil téměř o 2 %, objem kapitálu
v základním jmění českých firem,
které ovládají vlastníci z daňových
rájů, se meziročně skokově propadl dokonce o více než 20 %, což
analytička Bisnode Petra Štěpánová
přičítá především měnícímu se
podnikatelskému prostředí, v němž
se tak postupně projevují legislativní
opatření jako například prolomení
bankovního tajemství či zavedení
registru konečných vlastníků.

Poptávka neklesá,
důvěra ano
Přestože růst české ekonomiky je
dále stimulován zejména domácí
poptávkou, když vyšší spotřebu

povzbuzuje především významný růst
objemu vyplacených mezd a platů,
důvěra v ekonomiku se snižuje vlivem
poklesu důvěry mezi podnikateli,
za nímž stojí rostoucí mzdový tlak
a vyčerpaný trh práce.

ERA loví na ČVUT
Pardubická společnost ERA, výrobce
systémů pro řízení letového provozu,
uzavřela v závěru loňského roku při
příležitosti akce Letecké kariérní dny
na půdě fakulty spolupráci s Ústavem
letecké dopravy Fakulty dopravní
Českého vysokého učení technického
v Praze – díky smlouvě o spolupráci
ve vzdělávání a pro oblast výzkumu

a vývoje, kterou podepsali děkan
Fakulty dopravní ČVUT Pavel Hrubeš a generální ředitel ERA Viktor
Sotona, hodlá pardubická firma získat
nové zaměstnance.

Exportér roku
počtyřiadvacáté
Jako nejlépe hodnocení čeští exportéři
za rok 2017 byly před vánočními
svátky v soutěži Exportér roku, kterou
pořádá Střední podnikatelský stav
pod záštitou Hospodářské komory České republiky a jíž se mohou
zúčastnit všichni exportéři se sídlem
v České republice s ročním objemem

vývozu nad 100 milionů korun, oceněny mezinárodně uznávanou cenou
Top Rating Bisnode společnosti DGS
Druckguss Systeme, Rieter CZ a První
brněnská strojírna Velká Bíteš – vítěz ratingu vykázal nárůst exportu
nad 50 %.

Praha a velká města
v minusu
V období let 2005 až 2017 obec svého
bydliště podle analýzy Českého statistického úřadu změnilo ročně
214 až 256 tisíc obyvatel, nejvíce
v roce 2007 – na krajské úrovni přibylo vnitřní migrací mezi roky 2005
a 2017 nejvíce obyvatel ve Středočeském kraji, konkrétně 130 tisíc, Moravskoslezský kraj naopak takto o 39 tisíc
obyvatel přišel a podobně výrazně
záporné saldo vnitřního stěhování
měla i velká města, především Praha,
Brno a Ostrava. ■
PETR KARBAN
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Poptávka velkých firem klesá,
celkový optimismus nikoliv
Začátek roku bývá ve znamení nejvyšší nezaměstnanosti, výsledky průzkumu
ManpowerGroup Index trhu práce pro 1. čtvrtletí roku 2019 ale ukazují stále
nadprůměrný optimismus zaměstnavatelů. Poptávka velkých firem už ale není
tak extrémní.

H

lavní otázka položená všem účastníkům průzkumu zněla jasně: Jak očekáváte, že se změní
celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2019
v porovnání s aktuálním čtvrtletím? Reprezentativní
vzorek se přitom týkal až 750 zaměstnavatelů v ČR.
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první
čtvrtletí 2019 tradičně nižší náborové plány, nicméně ve srovnání s předchozími lety jsou nadprůměrné. Až 4 % zaměstnavatelů očekávají nárůst počtu
pracovních sil, 2 % předpovídají snížení počtu
pracovních sil a 92 % zaměstnavatelů nepředpokládají žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje
čistý index trhu práce pro Českou republiku pro
první čtvrtletí 2019 hodnotu +2 % a 4 % po sezonním očistění.
„V lednu očekáváme nejvyšší nezaměstnanost v roce,
ale to neznamená, že přijde nějaké hromadné
propouštění. Jedná se především o pohyb sezonních
pracovníků a částečně i administrativní důvody, jako
je konec smluv na dobu určitou a ukončování živností. Tyto lidi trh práce velmi rychle absorbuje, protože
je v nabídce mnoho příležitostí například ve zpracovatelském průmyslu, kde se po Vánocích rozjíždí
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výroba, nebo v sektoru služeb, kde se od listopadu
odkládají nábory na nový rok. Dobrá ekonomická situace se projevila v posledních letech i tak, že
sezonní výkyvy v nezaměstnanosti jsou minimální,“
konstatovala Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka
ManpowerGroup ČR.

Velké firmy plánují i škrty
Zaměstnavatelé všech velikostí očekávají nárůst počtu pracovních sil. Zatímco malé a střední podniky
pokračují v nárůstu optimismu, u velkých společností nad 250 zaměstnanců lze už rok pozorovat
pozvolný pokles optimismu, který byl na počátku
roku 2018 tolik extrémní. Aktuálně 31 % velkých
firem plánuje pokračovat v náborech a 6 % bude
snižovat počty zaměstnanců.
Zaměstnavatelé v šesti z deseti odvětví předpokládají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu
zaměstnanců. Nejsilnější optimismus zaznamenal
průzkum u zaměstnavatelů ve stavebnictví, kde
i přes nízkou sezonu pokračují pozitivní náborové
plány s čistým indexem trhu práce +11 %, následované odvětvím výroba a rozvod elektřiny, plynu
a vody s indexem +9 %. Zpracovatelský průmysl

očekává náborové aktivity s indexem +5 % a velkoobchod a maloobchod +4 %. Naopak převažující
pesimismus v náborech pozorujeme v odvětví zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov s indexem
-8 % a ubytování a stravování s indexem -4 %.
Zaměstnavatelé ve dvou ze tří regionů očekávají
v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil.
Nejsilnější náborové plány hlásí Praha s čistým indexem trhu práce +4 %, skromnější náborové plány
očekávají Čechy s indexem +3 %, Morava zůstává
stabilní. V porovnání s předchozím čtvrtletím
zaměstnavatelé na Moravě vykazují zhoršení náborového prostředí o 6 procentních bodů, v Čechách
o 4 a v Praze o 1 procentní bod.
Výsledky ukazují, že zaměstnavatelé ve 43 ze
44 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí
zvýšit počet pracovních sil. V porovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány pro první
čtvrtletí posílily v 16 ze 44 zemí a oblastí, oslabily
ve 23 a beze změny pak zůstaly v pěti. Ve srovnání
se stejným obdobím předchozího roku je náborové prostředí příznivější ve 21 zemích, oslabilo
ve 20 a beze změn zůstalo ve dvou.
Nejsilnější náborové prostředí z globálního hlediska
hlásí Japonsko, Tchaj-wan, Spojené státy, Slovinsko, Řecko a Hongkong. Nejslabší předpověď pak
přichází z Argentiny, Švýcarska, Itálie, Panamy
a Španělska. ■
ERIK BÁRTEK
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Chyba nemusí být v systému
Stěžujete si na nedostatek pracovních sil? Zvýšili jste mzdy, přidali benefity, ale davy uchazečů stále nikde? Problém může
spočívat v postupné ztrátě konkurenceschopnosti vašeho HR.

M

ůže se ze strojírenství stát podobný obor
jako IT? Tedy myšleno v oblasti HR a tlaku na zkvalitnění náboru. Řada trendů
tomu rozhodně napovídá. Stejně jako recruitment
zaznamenal již řadu let zpětně minimum uchazečů na IT pozice, vše napovídá tomu, že nás velmi
podobný vývoj čeká i u pozic nástrojař, obráběč
či elektromechanik. V rámci našeho projektu
Budstrojar.cz, který si klade za cíl popularizaci
strojírenství, jsme zaznamenali, že personalisty
nejčastěji poptávanou pozicí je právě elektromechanik s platnou vyhláškou č. 50/1978 Sb.
Obsadit toto místo kvalitním uchazečem se stává
stále častěji pro odborníky v oblasti HR výzvou.
Celkový trend automatizace výroby napovídá, že
právě elektrikářů bude pro výrobní společnosti
velký nedostatek. Již nyní můžeme tuto situaci
pozorovat v Německu, kde si český elektrikář
přijde až na 6 000 eur měsíčně.

nábor. A není k tomu potřeba zavádět drahé nástroje či složité procesy. Pro začátek vám postačí
Excel, kam byste si měli vypsat všechny uchazeče
za určité období. U jednotlivých pozic si pak evidujete, kolik jich nastoupilo a jaký je procentuální
konverzní poměr vašeho náboru.
Výsledný efekt je ovlivněn jednak pracovní
nabídkou, výší platu a benefitů, ale současně i celkovým naladěním HR oddělení: rychlé kontaktování uchazečů, flexibilní nastavení domlouvání
pohovorů apod. Současná doba více napomáhá
k tomu, že zaměstnanci přechází od jednoho
zaměstnavatele ke druhému. Vaše personální
oddělení by na to mělo umět reagovat a uvědomit
si například, že v pracovní době potenciální zaměstnanec telefonáty zvedat nemůže. Dokážete se
tomu přizpůsobit? Ať už zavedením odpoledních
směn personalistky, nebo perfektní evidencí, kdy
má daný uchazeč směny obráceně?

Zkuste to s trychtýřem

Nároky porostou

Fungující personální oddělení by dnes mělo
být založeno hlavně na datech. Každý moderní
podnikatel nebo markeťák zná pojem prodejní
trychtýř. Jedná se o poměr cílové skupiny oslovené online reklamou a poptávajících, kteří napsali.
Podobně však může fungovat i celý digitální

Celý proces náboru pak lze rozdělit do řady jednotlivých kroků, které můžete nadále ladit s cílem
dosáhnout maximálního procentuálního úspěchu
nabraných zaměstnanců, kteří navíc současně
i na své pozici vydrží. Pokud vám celý tento postup přijde jako přehnaný, pak věřte, že současné
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ekonomické ukazatele napovídají ještě výraznější
nároky na firmy a jejich HR oddělení. Rok 2019
by totiž měl být podobně růstový jako ten letošní.
Připravit byste se měli na rostoucí tlak na efektivnější nábor, výši mezd a dobře fungující HR
oddělení, které je pro rozvoj vaší firmy nezbytné.
Pokud zavedete jen pár jednoduchých kroků
a začnete systematicky získávat stabilní potřebné
množství nových uchazečů, už to vás posune
o mílové kroky před konkurenční zaměstnavatele
ve vašem regionu. Vyšší dívčí pak může být
měření kvality uchazečů z jednotlivých zdrojů –
od pracovních portálů přes kariérní stránky
a vlastní náborové kampaně až po alternativu
v podobě portálu Budstrojar.cz. ■
VLASTIMIL PĚCHOUČEK, jednatel Onlinestrategie.cz, s. r. o.

Více informací na:

www.onlinestrategie.cz
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ICF kouč – partner pro podnikání
Osobní plán, který tužby promění v realitu. Jak dobře vést
a rozvíjet svoji osobní firmu zvanou Já?
V tomto roce bychom pro vás chtěli v každém čísle připravit koučovacího průvodce některým z témat, s nimiž se v rolích
manažerek a manažerů, podnikatelek a podnikatelů setkáváte. Jsme koučové a naším posláním je podporovat lidi tak, aby si
uvědomovali svůj potenciál a dál jej rozvíjeli.

S

e svými klienty pracujeme i na konkrétních firemních projektech. Kouči mohou být partnery,
se kterými můžete hledat nová řešení, měnit již
nevyhovující přístupy, rozvíjet své dovednosti a uvědomovat si, jak lépe a efektivněji vést, motivovat,
rozvíjet a podporovat své zaměstnance. V současné
době je jedním z klíčových faktorů úspěšných
firem motivovaný, loajální a kreativní zaměstnanec. A jednou z cest, která může být podstatná pro
rozhodování zaměstnanců pracovat právě s vámi, je
moderní styl vedení lidí, koučovací kultura v organizaci. V tomto koučovacím průvodci půjde o krátký
náhled či představení konkrétního tématu. Položíme
vám otázky, které by vám mohly pomoci k novým
náhledům, přinést nápady na řešení. Pokusíme
se vám přiblížit i živou zkušenost našich klientů.
Věříme, že průvodce bude pro vás inspirací a někdy
i prvním krokem k potřebné změně.

Osobní plán tužby promění v realitu
Jak dobře vést a rozvíjet svoji osobní firmu zvanou
Já? S Jiřím jsem se potkala na začátku jednoho roku.
Pracoval na ředitelské pozici v bance již několik let.
Byl na svém postu úspěšný, zdálo se, že je situace
ve firmě vcelku stabilní. Měl rodinu, dvě děti ve škole, hrál golf a dvakrát za rok jel s rodinou na dovolenou. Pěkný byt s hypotékou. Úspěšný muž. Avšak
také se mu blížila čtyřicítka. Po seznámení a prvních
úvodních tématech jsem položila otázku: „Co
opravdu potřebujete?“ Přišla odpověď váhavá, plná
otazníků: „Cítit znovu nadšení, radost, život? Těšit se
z něčeho? Potřebuji vědět, že je to ten nejlepší způsob,
jak prožít svůj život. Nechci vyhořet, rozvést se, mlčet
doma, tloustnout a těsně před smrtí si uvědomit, že
jsem neprožil to, o čem jsem snil.“
Témata jako: ujasnit si, co je pro mne v životě důležité, jak se cítit v životě spokojeně, jak nezapomenout
na některé důležité oblasti svého života, mít dost
času a energie pro sebe a lidi kolem, být prospěšný
komunitě, žít dobře; patří mezi základní lidská
témata. I proto je zařazujeme se zahájením nového
roku do tohoto průvodce pro manažery, lídry
a podnikatele.
Pokud bych se vás zeptala, zda je možné, aby dlouhodobě prosperovala organizace bez jasných záměrů
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na dané období a rozpracovaných cílů vycházejících
z dlouhodobějšího plánu, předpokládám, že většina
z vás v tomto případě řekne, že bez plánu, rozpočtu,
cílů není možné řídit firmu, lidi a vůbec úspěšně
rozvíjet podnikání. Tak proč si myslíme, že můžeme
žít bez jasného uvědomění, co a jak chci ve svém
životě dělat a s kým?

Oblasti života a vaše role v nich
Máte rádi novoroční předsevzetí? Předpokládám, že
většina z vás odpoví, že nemá. A že také nevěří tomu,
že by byla k něčemu užitečná kromě vlastního stresu
a frustrace. Pojďme tedy z novoročních předsevzetí udělat dobrý nástroj, dobře definované cíle
v osobním životě. Co bude letos v našich životech
důležité? Jak nezůstat jen u tužeb, ale proměnit své

PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE VĚTŠINA
Z VÁS V TOMTO PŘÍPADĚ ŘEKNE, ŽE BEZ
PLÁNU, ROZPOČTU, CÍLŮ NENÍ MOŽNÉ
ŘÍDIT FIRMU, LIDI A VŮBEC ÚSPĚŠNĚ
ROZVÍJET PODNIKÁNÍ. TAK PROČ SI
MYSLÍME, ŽE MŮŽEME ŽÍT BEZ
JASNÉHO UVĚDOMĚNÍ, CO A JAK CHCI
VE SVÉM ŽIVOTĚ DĚLAT A S KÝM?
plány v realitu? Jak dobře vést a rozvíjet svoji osobní
firmu zvanou Já?
Možná patříte mezi manažery, kteří plánují a mají
cíle v oblasti své profese. Součástí života je bezesporu
naše práce a zabírá značnou část našeho života.
Máme však další oblasti, které jsou důležité pro vyváženost, stabilitu a celistvost prožívání. Potřebujeme
věnovat pozornost všem oblastem života, kde máme
svoji jedinečnou roli, jako například role manžela,
otce, dcery, podnikatele, zaměstnance, kamarádky,
manažerky… Jaké nejdůležitější role v životě máte?
Z těchto rolí pak vycházejí jako nejčastější důležité
životní oblasti, nad kterými pracuji s klienty, tyto:
práce či kariéra, rodina, láska, zdraví, volný čas, přá-

telé, vzdělávání, společenství. Možná zařadíte ještě
jinou nebo si ji jinak nazvete. Jaké důležité oblasti
života vyplývají z vašich životních rolí?

Cíle, identita, hodnoty
Abychom se dopracovali k opravdovým cílům v jednotlivých oblastech života, je potřeba mít tyto cíle založené na identitě a hodnotách. Vnímáte rozdíl mezi
cílem Zhubnout a cílem Stát se štíhlým a zdravým
mužem plným energie? Vložit do cíle své hodnoty,
tedy proč je důležité pro mě, že zhubnu, je motivující
a dlouhodobě posiluje odhodlání vytrvat. Proto si
potřebujeme odpovědět na otázku: Kým jsem v každé z těchto oblastí? Proč je to pro mne důležité? Co
to může přinést mně a okolí? Jaký typ profesionála
chci být v oblasti kariéry? Jak bych chtěl, aby se se
mnou cítil můj partner? Jak chci, aby mě viděli moje
děti či jaký chci být syn? Jaký chci být přítel?
Pojďme se podívat, jak probíhalo koučování Jiřího.
Jiří se rozhodl, že chce začít přemýšlet o své profesní
vizi. Ptala jsem se, jak je spokojen se svou prací.
Použili jsme škálu 1 až 10, kde 1 znamená Nejsem
vůbec spokojený a 10 Jsem maximálně spokojený.
Jiří vyznačil, že je na škále na úrovni 4. Ptala jsem se,
co potřebuje změnit, aby mohl být spokojenější. Jiří
v klidném prostoru nacházel: chci mít uznání i mimo
vlastní banku, chci ovlivňovat a určovat změnu,
zajímají mě inovace v konkrétní oblasti… Poté, co si
našel vše podstatné, jsem jej vedla k tomu, aby předefinoval tyto změny: Jakou osobou se potřebuje stát,
aby změny mohly nastat? Konečná vize Jiřího byla:
Jsem respektovaný lídr v oboru a ovlivňuji transformaci banky v oblasti finančních technologií.
Je důležité, abyste si misi formulovali v přítomném
čase, abyste našli hodnoty, které budete naplňovat
novým přístupem či principy, nebo abyste ve vizi
popsali, jaký výsledek přinesete. Jsem (přítomný
čas) respektovaný (hodnota) lídr v oboru a ovlivňuji
(hodnota) transformaci (očekávaný výsledek) banky
v oblasti finančních technologií.

Od velkého cíle ke konkrétním akcím
Nyní na základě vize můžeme nalézt konečný cíl.
Konečný velký cíl by měl být pro vás světýlkem
ukazujícím směr. Měl by vás inspirovat. Mluvíme
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1

4

Jak mohu
nejlépe
naplňovat svoji
vizi během
1 až 3 let?

ŽIVOTNÍ
ROLE

DLOUHODOBÝ
CÍL
Jaké jsou maximálně
3 výkonnostní
měřitelné cíle
v příštích 6 až
18 měsících vedoucí
k dlouhodobému cíli?

pro každou životní
oblast

Jaké
nejdůležitější
role v životě
máte?

5

Jaké důležité
oblasti života
vyplývají
z vašich
životních rolí?

Co
konkrétně
mohu
dělat?

ke každému
z dlouhodobých
cílů

Jaké důležité
oblasti života
vyplývají z vašich
životních rolí?

2

Vyjmenujte,
napište si
je. Která
z nich je ta
nejefektivnější?

ŽIVOTNÍ
OBLASTI

ke každému
z výkonnostních
cílů

Co to může
přinést mně
a okolí?

3

7
VIZE

Proč je to
pro mne
důležité?

Které jednoduché
akce, jež dosud
neděláte, by mohly
mít největší vliv
na váš konkrétní
výkonnostní cíl?

6
KONKRÉTNÍ
AKCE

(profese, rodina,
láska, zdraví,...)

Kým jsem
v každé
z těchto
oblastí?

VÝKONNOSTNÍ
CÍLE (MAX. 3)

pro každou životní
oblast

o velkém cíli, tedy kolik času potřebuji na jeho
dosažení? Přemýšlejte v dlouhodobějším kontextu
jednoho až tří let. Jak mohu nejlépe naplňovat svoji
vizi během této doby v dané oblasti? Co konkrétně
mohu dělat?
V dalším kroku budete hledat a vyberete si jednotlivé
kroky směřující k jeho naplnění. V jednoduchosti je
síla. Proto hledejte jednoduché a vám srozumitelné
znění. Vyberte si jeden cíl, který může nejvíce přispět
ke změně.
Jiří si našel dlouhodobý velký cíl v oblasti profese provázaný na svou vizi a našel tuto formulaci:
Během dvou let budu jmenován v bance do pozice
výkonného ředitele. Tento cíl považoval za nejlepší
způsob, jak naplnit svoji vizi, aby se stal uznávaným
lídrem v oboru a mohl aktivně ovlivňovat transformaci banky.

Co potřebuji
udělat?

KONTROLA
POSTUPU

Výkonnostní cíle a jak je naplnit
Jaké jsou maximálně tři výkonnostní měřitelné cíle
v příštích 6 až 18 měsících vedoucí k dlouhodobému
cíli? Tyto cíle definujte jako SMART cíle a takové,
kterých můžete dosáhnout skrze své jednání a akce.
Uvažujte i o své zodpovědnosti k okolí a světu. Buďte
konkrétní a držte zaměření na dlouhodobý cíl. Zdá
se, že nastavení jednoho až tří cílů je nejvhodnější.
Pojďme se tedy podívat, jaké si našel výkonnostní
cíle provázané na dlouhodobý cíl Být jmenován
výkonným ředitelem. Všimnete si, že jsou to cíle,
které Jiří může přímo ovlivnit. A také jsou velmi
konkrétní, což umožní Jiřímu vědět, na co se koncentrovat, a věnovat jim dostatek kapacity a energie:
Zvýšit obrat vytvářený týmem o 30 % v příštích
12 měsících; Zlepšit hodnocení leadership dovedností ze současných 3,5/5 na 4,5/5 během příštích

Co se změnilo,
že jsem přestal
sledovat svůj
plán?

9 až 12 měsících; Zajistit povýšení nejméně 80 %
všech členů týmu připravených k postupu v příštích
dvou letech. Konkrétní jednoduché akce, které vás
dovedou k nastaveným výkonnostním cílům.
A nyní můžete začít uvažovat velmi konkrétně a jednoduše, jaké činnosti zařadit v měsíčním, týdenním,
denním harmonogramu tak, aby navazovaly na každý z výkonnostních cílů. Potřebujete hledat činnosti,
které budou mít pravidelný, rutinní rytmus a stanou
se novými návyky, procesy, způsoby jednání opakujícími se každý týden, den. Kombinací menších věcí,
které opakovaně děláte, můžete dosáhnout našich
velkých dlouhodobých cílů a záměrů. Naplňujete
svoji vizi a své cíle krok za krokem rutinně každý
měsíc, týden, den.
Které všechny jednoduché akce, které ještě neděláte,
by mohly mít největší vliv na váš konkrétní výkon-
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nostní cíl? Vyjmenujte, napište si je. Která z nich je
ta nejefektivnější?
Díky našemu koučování si Jiří nadefinoval sadu
konkrétních akcí, kterým věřil, že ho dovedou k naplnění výkonnostních profesních cílů a postupně
ke konečnému dlouhodobému cíli. Byla to kombinace měsíčních a týdenních akcí.
Dělat svoji práci. Každý den udělat minimálně tři
kontakty s existujícími klienty a mít tři schůzky
s novými, a tak rozvíjet obchodní příležitosti.
Kreativně zajišťovat zdroje pro nový byznys. Naplánovat si a setkat se jednou za dva týdny se seniorními kolegy z různých oddělení.
Podporovat a rozvíjet své lidi. Naplánovat jednu hodinu týdně s každým přímým podřízeným. Jednou
čtvrtletně se sejít s týmem.
Získat podporu pro své povýšení. Cestovat do jiných
regionálních kanceláří jednou za čtvrtletí a rozvíjet
vztahy s ostatními senior lídry.
Rozvíjet se jako lídr. Držet pozornost v každodenní rutině a rozvíjet svoji všímavost, sebeuvědomování. Využít koučink k udržení pozornosti
a k sebereflexi.

Štěstí přeje připraveným
Možná se nyní cítíte zahlceni. Nevzdávejte to!
Začněte jednou jednoduchou činností. A pak
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postupně přidávejte další. Najít si k tomu partnera
kouče může být užitečné a úlevné.
Prošli jsme společně procesem plánování. Může to
být jedna z možností, jak skrze jednoduché každodenní činnosti a rutiny žít život spokojeně, úspěšně,
radostně a smysluplně. Protože ty konkrétní kroky
a naše jednání zdánlivě malinké a nedůležité dohromady vytvářejí stavebnici, která vede k něčemu většímu a důležitějšímu. A my se i při zdánlivě banálních

činnostech či aktivitách, do kterých se nám vždy ne
zcela chce, máme k čemu vrátit. Můžeme se znovu
nabít uvědoměním si zřetelnějšího, barevnějšího
obrazu toho, kam jdeme a že to má smysl. A toto
uvědomění nám přináší spokojenost, radost a výdrž.
A že občas neuděláme vše, co jsme si naplánovali?
Zůstaňte v klidu. Máte možnost se nadechnout
a vrátit se zpět ke své vizi. Je stále platná? Stále
vás zajímá? Pak pokračujte. A když ne, snadněji
najdete, co konkrétně potřebujete dělat jinak. Buďte
flexibilní.
A jak to dopadlo s Jiřím? Ráda bych napsala, že
se stal výkonným ředitelem. Ale tak to ještě v tuto
chvíli není. Jeho dlouhodobý cíl končí až za rok. Ale
hodnotící pohovory a výsledky z konce roku ukazují,
že je na dobré cestě. A hlavně jeho hodnocení toho,
jak žije, zní energičtěji a živěji. A také začal věřit
tomu, že svět podpoří ty, kteří vědí, kam jdou. A ano,
také se znovu začal učit hrát na kytaru. Se svým
starším synem se letos chystá přejít Krkonoše jen tak
s ruksakem. A taky bude slavit čtyřicátiny s manželkou, kamarády, rodinou. A zdá se, že se těší, plánuje
totiž nějaké překvapení pro své blízké a pro sebe. ■
MARTA ANNA PETRÁŠOVÁ, PCC, ICF profesionální certifikovaná
koučka, předsedkyně Komise ICF ČR pro etiku profesionálního
koučování
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SEMINÁŘE
A KURZY
Hospodářské komory České republiky
14. 2. 2019
Průšvih ve firmě?
Zvládněte krizovou komunikaci na jedničku
Nenechte se zaskočit! Připravte sebe i svoji firmu na možnost
nenadálé události s předstihem.

19. 2. 2019
Jak tvořit lepší obsah? 1. workshop z cyklu
Dělejte moderní marketing i s malým rozpočtem
Odhalte unikátní know-how od marketingového profesionála,
který se ve firmě Red Bull stará o 20 zemí.

28. 2. 2019
Tvořte firemní časopisy a newslettery,
které mají smysl!
Mějte v malíku moderní formy, které zaručeně osloví cílovou
skupinu čtenářů.

Vyberte si a přihlaste se na tyto či další kurzy na www.edukis.cz.
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vzdělávání

Vychovávejme odborníky,
kteří se dokáží přizpůsobit změnám

Oblast logistiky, dopravy a skladování prochází v posledních letech výraznými změnami. Jak na ně reagují střední odborné
školy a čím ke vzdělávání budoucích odborníků přispívá spolupráce se zaměstnavateli, jsme zjišťovali v plzeňské Střední
průmyslové škole dopravní a Střední škole logistických služeb v Praze.

P

ro seznámení žáků s reálným světem práce
jsou nenahraditelné odborné praxe žáků
přímo na pracovištích. Na obou školách
představují samozřejmou součást studia. Stejně
nezbytné však jsou vlastní moderně vybavené odborné učebny. V pražské SŠ, nabízející maturitní
obory zaměřené na finanční, logistické a dopravní služby, získávají žáci od prvního ročníku
praktické zkušenosti a pracovní návyky právě
v nich. „Máme, i díky našim firemním partnerům,
k dispozici softwary pro moderní praktickou výuku
skladového hospodářství, dopravních procesů,
finančních služeb a poštovnictví, které se používají
v reálném prostředí. Od počátku studia žáci řeší
modelové příklady z praxe,“ říká ředitelka školy
Ing. Jana Dušejovská. Výuka je postavena na plně
funkční výpočetní technice a kvalitním internetovém připojení.

Co přinášejí odlišné modely praxí?
Od druhého ročníku absolvují žáci SŠ logistických
služeb obvyklý model dvoutýdenní odborné praxe,
která má podobu kolečka po relevantních pracovištích příslušného zaměstnavatele. Možnost poznat
tímto způsobem život a rozmanité činnosti firmy
vidí ředitelka Dušejovská jako významný prvek
profesní orientace žáků.
V plzeňské SPŠ dopravní zvolili pro žáky maturitních ročníků model celoroční průběžné praxe –
jeden den ve dvoutýdenních cyklech. „V průběhu
souvislé praxe žáci zpracovávají roční maturitní
práci, v níž řeší určité téma v oblasti skladování,
rozvozu zboží a podobně ve spolupráci s příslušným
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pracovištěm. Práci žáci u maturity obhajují,“ vysvětluje Ing. Radmila Smětáková, která je ve škole
garantkou dopravně logistických předmětů. SPŠD
naopak vnímá jako pozitivní možnost proniknout
hlouběji do souvislostí konkrétních firemních
procesů a zpracování a veřejnou obhajobu práce
jako příležitost k prohloubení řady sociálních
a odborných kompetencí žáků.

Firemní příspěvek ke vzdělávání žáků
i pedagogů
V obou školách mají zkušenosti s exkurzemi
i přednáškami odborníků, v SŠ logistických služeb
v letošním školním roce připravují tandemovou
výuku, tedy hodiny připravené a vedené společně
vyučujícím a odborníkem z praxe. „Při tvorbě
školního vzdělávacího programu jsme intenzivně
jednali s našimi sociálními partnery o obsahu učiva,
v souvislosti s jeho revizí počítáme s další aktualizací vzdělávacího obsahu na základě konzultací
s našimi partnery,“ doplňuje ředitelka.
Plzeňská SPŠD oceňuje průběžné vzdělávání
pedagogů prostřednictvím prezenčních i online
kurzů. „Vzdělávání umožňují naši sociální partneři
se slevou nebo zdarma. Například školení týkající se
novinek v oblasti dopravy pořádá ČESMAD Bohemia 4 až 5krát ročně. Nové informace okamžitě promítneme do výuky a v maturitním ročníku s žáky
znovu procházíme všechny aktualizace,“ vysvětluje
Radmila Smětáková. „Zúročíme je i v rámci programů dalšího profesního vzdělávání řidičů.“ V oblasti
logistiky a zasilatelství se na vzdělávání pedagogů
podílí zejména Svaz spedice a logistiky.

Loni se vyučující SPŠD poprvé seznamovali
s praktickým chodem firem prostřednictvím pracovních stáží, které hodnotí jako velmi přínosné.

Školní akční plány – spolupráce
v souvislostech
„Řadu zaměstnavatelů tvoří mezinárodní či nadnárodní firmy, proto je prioritou školy také výuka cizích jazyků,“ vysvětluje Jana Dušejovská. „Klademe
důraz i na znalost odborné terminologie, minimálně
v angličtině. Naši žáci absolvují stáže v logistických
firmách v zahraničí. Do programu Erasmus+ se
aktivně zapojují i vyučující, kteří absolvují jazykové
a metodické kurzy. Zajímavým výstupem je i česko-anglický odborný slovník pro oblast logistiky,
dopravy a ekonomiky, který využijeme při zapojování CLIL do výuky.“ Jedním z cílů, který si škola
vytkla v rámci akčního plánování svého rozvoje, je
postupná integrace odborné výuky a cizího jazyka
(metody CLIL), s níž souvisí i nutnost jazykového
vzdělávání učitelů odborných předmětů.
Vzhledem k šíři uplatnění absolventů dopravních, resp. dopravně ekonomických a logistických
oborů, spolupracují obě zmíněné školy s desítkami
firemních partnerů. „Nejde nám o přípravu absolventů pro určitého zaměstnavatele. Naším cílem je
vybavit absolventy takovými znalostmi a dovednostmi, aby se dokázali na trhu práce snadno přizpůsobit konkrétním požadavkům a potřebám,“ uzavírá
ředitelka Dušejovská. ■
DANIELA KRAMULOVÁ,
projekt P-KAP, Národní ústav pro vzdělávání
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Pracovní oděvy pro všechny profese
Přístup k zákazníkům a důraz na kvalitu, funkčnost i estetickou stránku výrobků, to jsou důvody, proč je dnes třebíčská
společnost Altreva nejen největším producentem pracovního oblečení v České republice, ale i významným evropským hráčem.

A

PRACOVNÍ A OCHRANNÉ ODĚVY
NÁVRH – VÝVOJ – VÝROBA – CERTIFIKACE –
E-SHOP
■

ZDRAVOTNICTVÍ A WELLNESS

■

HOTELY A RESTAURACE

■

PRŮMYSL

■

CERTIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODĚVY

Modely základních kolekcí naleznete
na e-shopu www.eshop.altreva.cz.

Foto: Altreva

ltreva umí nabídnout vedle standardního
pracovního oblečení, určeného do různých
sektorů průmyslu, zdravotnictví a služeb,
také certifikované ochranné oděvy. Nabídka
produktů třebíčského výrobce je rozmanitá
a široká, zahrnuje například také oděvy pro
prostory se zvýšenými nároky na čistotu a další
provozy s kontrolovaným prostředím, jakými
jsou letecký, automobilový a elektronický průmysl či operační sály.
Od návrhu přes vývoj a výrobu až po případné certifikace kolekcí je v případě potřeby vše
uzpůsobeno specifickým potřebám zákazníků,
kteří mají jasně danou korporátní identitu
a chtějí se odlišit od konkurence. Standardní
kolekce tvoří nezbytný základ produkce, hlavní
důraz klade Altreva na široký sortiment oděvů,
jejichž specifické vlastnosti se mohou jakkoliv
lišit – právě to umožňuje nabídnout vysoce kvalitní oděvy s požadovanými vlastnostmi doslova
pro všechny profese. ■

www.komora.cz
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Právní
a legislativní
servis
ZE SOUDNÍ SÍNĚ
Zajímavosti z judikatury – překvapení
nového občanského zákoníku: počítání
lhůt
V souvislosti s platností nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění, dále
jen „NOZ“) a změnám, ke kterým došlo v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění)
je třeba si uvědomit, že běh tzv. prekluzivních lhůt
stanovených v zákoníku práce se řídí i novým
občanským zákoníkem.
Prekluzivní neboli také propadná lhůta je lhůta,
ve které právo musí být uplatněno, jinak zaniká
a soud k zániku přihlíží i bez návrhu stran. V zákoníku práce jsou za prekluzivní lhůty považovány
lhůty stanovené v § 330.
V nedávné minulosti Nejvyšší soud vydal dva rozsudky, které ačkoli mají velmi podobný skutkový
základ, přinášejí zcela odlišné řešení. Jedná se
o rozsudek vydaný pod sp. zn. 21 Cdo 5088/2015
a o rozsudek sp. zn. 21 Cdo 343/2018. V obou
případech Nejvyšší soud posuzoval, dokdy může
zaměstnanec podat žalobu na neplatné rozvázání
pracovního poměru.
Ať dojde k rozvázání pracovní poměru jakoukoli
formou (výpověď, dohoda) a z jakéhokoli důvodu,
zákoník práce říká, že je možné podat žalobu
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na neplatnost rozvázání, a to nejdéle do 2 měsíců
ode dne, kdy měl pracovní poměr tímto rozvázáním skončit. Otázkou je, zda běh takovéto
lhůty může být přerušen a jakým způsobem lhůta
po přerušení běží dál. Důvodem pro přerušení
by mohly být překážky, které znemožňují žalobu
podat. Rozdíl mezi oběma zmíněnými rozsudky je
ten, že v jednom případě Nejvyšší soud judikuje,
že k přerušení lhůty vůbec nedošlo, a v druhém
případě nejenže došlo k přerušení lhůty, ale že
po odpadnutí překážky se lhůta ještě prodloužila
o 6 měsíců.
Nejlépe si lze celou situaci představit na konkrétním příkladě. Zaměstnanec dostane výpověď
15. září, výpovědní lhůta bude v tomto případě
dvouměsíční a začne běžet 1. října, skončí 30. listopadu. Od 1. prosince běží lhůta pro podání žaloby
na neplatnost rozvázání pracovního poměru, která
by za normálních okolností skončila 31. ledna
následujícího roku. V době, kdy bylo možné podat
žalobu – konkrétně 15. prosince zaměstnanec
vážně onemocní (nemocí, která mu znemožňuje
podání žaloby, pobyt v nemocnici, vážné zdravotní
komplikace apod.). Nejvyšší soud v případě, který
posuzoval podle starého občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), dospěl k závěru, že k přerušení
lhůty nedošlo a lhůta pro podání žaloby skutečně
doběhla a fakticky propadla 31. ledna. V druhém
případě, kdy byl případ již posuzován podle NOZ,

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že ode dne počátku
nemoci došlo k přerušení běhu lhůty a následovně
od okamžiku, kdy překážka odpadla (zaměstnance
se uzdravil např. 20. dubna), běží ještě 6 měsíců
pro podání žaloby, tedy do 20. října.
Důvodem takto významně rozdílného přístupu
je NOZ, který na rozdíl od minulosti přináší
zásadu, že pro běh prekluzivních (propadných)
lhůt se použijí ustanovení o běhu promlčení (viz
§ 654 odst. 2 občanského zákoníku). To dříve
nebylo možné. Nejsou-li tedy v pracovněprávních předpisech pravidla pro běh lhůty výslovně
upravena (jako např. u výpovědi § 53), je nutné
s účinností od 1. 1. 2014 při určování začátku,
běhu a konce lhůty vycházet z ustanovení § 605
a následujících NOZ.
V praxi budou činit potíže zejména situace, kdy
dojde k tzv. stavění (přerušení běhu) lhůty, tzn. že
lhůta přestává z určitých důvodů běžet a po odpadnutí překážky běží (pokračuje) dál. V praxi
nejčastější problém bude způsobovat právě § 72
a žaloby na neplatné rozvázání pracovního poměru. Pokud dojde ke stavění lhůty např. z důvodu
nemoci zaměstnance, prodlouží se stávající dvouměsíční lhůta pro podání žaloby nejen o dobu
nemoci bývalého zaměstnance, ale až o 6 měsíců
po odpadnutí překážky. ■
KATEŘINA KOZÁKOVÁ, Úřad HK ČR
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MĚLI BYSTE VĚDĚT…
Jak umožnit zaměstnancům zvyšování
kvalifikace?
Co je to zvyšování kvalifikace? Jaké má v této
souvislosti zaměstnavatel povinnosti vůči zaměstnanci? Kdy a za jakých podmínek lze uzavřít
kvalifikační dohodu?
Zaměstnavatelé se nezřídka octnou v situaci, kdy
jsou zaměstnancem požádáni o umožnění tzv.
zvýšení kvalifikace, nebo kdy se sami za účelem
rozšíření provozu či změny výroby rozhodnou rozšířit znalosti některých zaměstnanců a tím zvýšit
jejich uplatnění v provozu.
Jak je výše naznačeno, zvýšením kvalifikace je
tedy zvýšení nebo rozšíření stávající kvalifikace
zaměstnance, ať už formou déletrvajícího studia,
či formou jednorázových školení. Jako příklad lze
uvést rozšíření řidičského průkazu o nové skupiny.
Zaměstnanci, který si (v souladu s potřebou
zaměstnavatele) zvyšuje stávající kvalifikaci, náleží
ze strany zaměstnavatele následující práva:
■ pracovní volno s náhradou mzdy k účasti na výuce, školení, vyučování v zákonem stanoveném
rozsahu (např. v případě přípravy a vykonání
zkoušky je zákonem stanoveno nejméně 5 pracovních dnů);
■ pracovní volno v nezbytném rozsahu na vykonání příjímací zkoušky.
Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel takto zaměstnanci umožňuje, aby v pracovní době a často
na náklady zaměstnavatele studoval, je na druhé
straně oprávněn průběh zvyšování kvalifikace sledovat. Stejně tak je v takovém případě účelné, aby
zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřel tzv. kvalifikační dohodu, v níž se zaměstnavatel na straně jedné zaváže umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace,
naproti tomu zaměstnanec je povinen setrvat u zaměstnavatele po určitou dobu (ze zákona nejvýše
5 let od zvýšení kvalifikace). Pokud by zaměstnanec
skončil studium před uplynutím sjednané doby, je
povinen uhradit zaměstnavateli náklady, které mu
v souvislosti se zvyšováním kvalifikace vznikly.
K formě kvalifikační dohody je nejprve nutno zdůraznit, že tato musí být vždy v písemné formě.
Kromě běžných náležitostí, jako je datum, podpis
a označení smluvních stran, musí dohoda obsahovat následující údaje:
a) druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení nebo
prohloubení;
b) dobu, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat
u zaměstnavatele v zaměstnání po ukončení, zvýšení nebo prohloubení kvalifikace;
c) druhy nákladů a celkovou částku nákladů,
kterou bude zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli, pokud nesplní svůj závazek setrvat
v zaměstnání. ■

DOHODA O ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE – VZOR
Zaměstnavatel .....................................................................................................................................................................
IČ .............................................................................................................................................................................................
se sídlem ...............................................................................................................................................................................
(dále jako „zaměstnavatel”)
a
Zaměstnanec: ......................................................................................................................................................................
nar...........................................................................................................................................................................................
bytem: ...................................................................................................................................................................................
(dále jako „zaměstnanec”)
(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany” nebo každý samostatně jako „smluvní strana”)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 234 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce (dále jako „zákoník práce”), tuto
dohodu o zvyšování kvalifikace
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1
Smluvní strany uzavřely dne..............pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec
vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako ............................................................................
1.2
Předmětem této dohody je zejména závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení
kvalifikace pro jím vykonávanou práci a zejména závazek zaměstnance zvýšit si kvalifikaci pro tuto
práci a setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru po dobu stanovenou v odst. 3.2 této dohody.
1.3
Zaměstnanec se za účelem zvýšení kvalifikace zúčastní školení v oblasti práce s .........................,
a to: ........................................................................................................................................................................................
(dále jako „školení”).
II.
ZÁVAZEK ZAMĚSTNAVATELE
2.1
Zaměstnavatel se touto dohodou zavazuje poskytnout zaměstnanci školení.
2.2
Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy
v rozsahu a za podmínek stanovených v ustanovení § 232 zákoníku práce.
2.3
Zaměstnavatel se zavazuje uhradit za zaměstnance cenu školení ve výši ................................,- Kč
(slovy: ............................................................................................................................................................................... ).
III.
ZÁVAZEK ZAMĚSTNANCE
3.1
Zaměstnanec se zavazuje zvýšit si kvalifikaci ve shora uvedené oblasti.
3.2
Zaměstnanec se dále zavazuje setrvat u zaměstnavatele v pracovně právním vztahu nejméně
............................................................................................................................po absolvování školení. Dojde-li
k ukončení pracovně právního vztahu zaměstnancem z jakéhokoliv důvodu před uplynutím této doby,
zavazuje se zaměstnanec uhradit zaměstnavateli cenu školení, uvedenou v čl. 2.3 této Dohody.
IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1
Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4.2
Práva a povinnosti, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí z. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce. Případné spory z této smlouvy rozhoduje příslušný soud České republiky.
4.3
Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé právně jednat.
4.4
Dohoda může být měněna či doplňována pouze formou písemných dodatků se souhlasem
obou smluvních stran.
4.5
Smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou projevují svoji pravou, vážnou a svobodnou vůli.
Dále prohlašují, že Dohoda nebyla sepsána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4.6
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Dohody, a na důkaz souhlasu připojují
vlastnoruční podpisy.

V ............................... dne ...............................
.............................................................................................
Zaměstnavatel

............................................................................................
Zaměstnanec

IVETA ZETOCHOVÁ, Úřad HK ČR

www.komora.cz
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Rekodifikace stavebního práva
na první metě
PO ZMĚNĚ
STAVEBNÍK

POVOLUJE

1 ÚŘAD
1 RAZÍTKO
1 ÚLOŽIŠTĚ
1 VÝKLAD

ŽÁDÁ

NYNÍ

ZJEDNODUŠENÍ

SJEDNOCENÍ

Ilustrace: archiv HK ČR

NEJVYŠŠÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
ROZHODUJE

ZRYCHLENÍ

V polovině ledna 2019 byla dokončena příprava věcného záměru rekodifikace stavebního práva a také hodnocení vlivů
regulace (takzvaná RIA) tohoto komplexního materiálu. Ten byl zpracován v úzké spolupráci Ministerstva pro místní
rozvoj a Hospodářské komory České republiky, která zapojila do spolupráce rovněž Svaz průmyslu a dopravy a Svaz
podnikatelů ve stavebnictví. V současné době probíhá mezirezortní projednání, které v březnu 2019 završí projednání
materiálu vládou České republiky.

J

ak opakovaně uvedl premiér Andrej Babiš, je
právě rekodifikace stavebního práva pro českou
vládu prioritou. „Absolutní revolucí by mohla
být rekodifikace stavebního práva. Jde o to, abychom
stavěli rychleji. Po rekodifikaci bude rozhodovat
pouze jeden úřad a půjde o jedno rozhodnutí
do šedesáti dnů. Přezkum nyní trvá roky, po rekodifikaci to bude šedesát dnů. To bude absolutní pecka,
pokud by se to povedlo,“ uvedl premiér Andrej
Babiš například pro server idnes.cz na počátku
tohoto roku.
Celý proces rekodifikace má nejen velmi ambiciózní harmonogram, ale díky tomu také velký
drive. Materiál, kterým se v březnu bude zabývat
vláda, přináší do celé oblasti plánování a výstavby
zásadní změny. Ty se dotknou všech, kdo staví –
od občanů stavebníků přes dotčené občany, úřad,
města a obce až po investory či stát.

Ůřady se změní
Co změnu charakterizuje pro všechny skupiny, je
zrychlení, zjednodušení a úspora nákladů. Jinými
slovy: jeden úřad, jedno razítko, jedno úložiště a je-
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Díky navrženým změnám dojde také k zásadnímu
snížení počtu soudních sporů – to bude mít velmi
pozitivní dopad na dnes tolik zahlcené soudy a také
na náklady s nimi spojené a samozřejmě také
na rychlost schvalovacího procesu. Zásadní změny
doznají především samotné stavební úřady. Ty se
dočkají skutečné nezávislosti na místní samosprávě,
adekvátního personálního a technického vybavení
a také ohodnocení. Tato změna přinese například
možnost sdílení odborníků a pracovních kapacit,
zkušeností s různými typy staveb, ale také se projeví
jako skutečná služba státu pro občany a stavebníky.
Nádavkem přispěje v boji proti systémové korupci,
se kterou v České republice dlouhodobě bojujeme. ■
den výklad. Stavebník už prostě předtím, než půjde
na úřad pro povolení, nebude nucen obíhat desítky
až stovky úřadů a sbírat jejich razítka. Což je změna
důležitá nejen pro jednotlivé stavebníky či investory,
ale také například pro dotčené občany a neméně pro
obce, města a stát, kteří díky tomu budou schopni
efektivněji realizovat veřejně prospěšné stavby, jako
jsou školy, komunikace či jiná technická infrastruktura a veřejná vybavenost.

PETR SIMON

Více informací na:

www.komora.cz/rekodifikacestavebniho-prava

www.komora.cz
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Pouze 25 minut od letiště Vaclava Havla
20 minut z Prahy po D5

Prestižní sály v srdci Prahy
- významné akce na nejvyšší úrovni

Historické a kongresové centrum
20 minut od Prahy

Firemní akce – galavečeře
– kongresy – reprezentativní akce
– filmové a TV lokace

Firemní akce – kongresy
– pohádkové svatby
– catering – Chateau hotel

e-mail: obchod@zofin.cz, tel.: +420 777 270 304

e-mail: sales@zbiroh.com, tel.: +420 602 199 050

Agentura NKL s.r.o.
Palác ŽOFÍN - Chateau ZBIROH
tel.: +420 777 270 304, +420 224 934 880
e-mail: obchod@zofin.cz

www.ZOFIN.cz, www.ZBIROH.com
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Foto: 2x archiv

Mostecké uhlí nejen hřeje, ale také pomáhá
Uhlí stejně jako kterákoli jiná
energetická surovina je předmětem
čilého obchodu. V podmínkách
skupiny Sev.en Energy veškeré
obchodní aktivity od srpna loňského
roku zajišťuje společnost Sev.en
Commodities AG. Cílem sloučení aktivit
skupiny v oblasti obchodu s elektřinou,
uhlím a emisními povolenkami bylo
posunout je na evropskou úroveň.
Skupina těmito kroky významně
rozšířila dosavadní zaměření
svých firem z převážně výrobního
na obchodně strategické.

Jedním z posledních příspěvků těžařů mostecké nemocnici bylo na podzim patnáct nových monitorů dechu, které věnovali
prostřednictvím Nadace Křižovatka dětskému oddělení.

V

tuzemsku zůstávají i nadále hlavními aktivitami skupiny Sev.en Energy těžba a zpracování hnědého uhlí. Strategická surovina pro
českou energetiku ale není jen důležitým zdrojem
pro výrobu elektřiny a tepla, mostecké uhlí, obrazně řečeno, pomáhá i jinak. Těžební společnosti
skupiny jsou dlouholetými partnery měst a obcí
v regionu a podporují mnoho nejrůznějších lokálních aktivit.

generální ředitel těžebních společností skupiny
Sev.en Energy, na pódiu mosteckého Městského divadla během slavnostního předvánočního
koncertu pěveckého sboru Korálek. Výběr této
akce nebyl náhodný. Dětský pěvecký sbor působí
při mostecké základní škole v ulici Obránců míru,
která v roce 2018 uspěla v grantovém programu
Chytré hlavy pro Sever, jejž už devátým rokem

získaly školy v regionu od Vršanské uhelné více
než 17 milionů korun.
Mostecké uhlí v regionu pomáhá prakticky ve všech
oborech lidské činnosti, těžební společnosti patřící
Pavlu Tykačovi v minulých letech podpořily také
mosteckou nemocnici částkou zhruba deset milionů korun, kterou její provozovatel Krajská zdravotní využila například na přístrojové vybavení,

Nábytek i počítače
Mostecké uhlí rozdávalo radost i v předvánočním
čase. Skupina už tradičně v tomto období předává
symbolický dárek dětem z dětských domovů
v Mostě a Hoře Svaté Kateřiny a z mosteckého
kojeneckého ústavu. Tato zařízení, která v regionu
působí, obdržela na sklonku loňského roku po padesáti tisících korunách.
Prostředky od těžebních společností jednotlivá zařízení využívají různě. V mosteckém dětském domově příspěvek už několik let využívají k nákupu
nového vybavení, od nábytku až po nové počítače,
které slouží nejen pro zábavu, ale také k přípravě
do školy. V kojeneckém ústavu prostředky od těžařů dlouhá léta sloužily k financování ozdravných
pobytů pro děti, letos by zde rádi zvelebili zahradu
a okolí budovy, kde sídlí. Za poslední dekádu
vzájemné spolupráce těžaři věnovali těmto třem
dětským zařízením zhruba půl druhého milionu
korun.

Miliony pro chytré hlavy
Symbolické šeky zástupcům dětských domovů
a kojeneckého ústavu předával Vladimír Rouček,
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Vladimír Rouček, generální ředitel těžebních společností skupiny Sev.en Energy, předal na pódiu mosteckého Městského divadla
symbolické šeky zástupcům dětských domovů a kojeneckého ústavu.

vypisuje Vršanská uhelná na podporu vzdělávání
na Mostecku. Základní škola v ulici Obránců míru
byla jednou ze sedmi základních a dvou středních
škol, které vloni získaly podporu na modernizaci svých učeben. Zdejší žáci se tak mohou
těšit na nové vybavení kabinetu přírodních věd.
Za dobu existence grantu Chytré hlavy pro Sever

rekonstrukci dětského novorozeneckého oddělení či oddělení šestinedělí. Jedním z posledních
příspěvků těžařů mostecké nemocnici bylo patnáct
nových monitorů dechu, které věnovali prostřednictvím Nadace Křižovatka dětskému oddělení. ■
VALERIE SAARA

www.komora.cz
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Kódy, šarže,
etikety
Více informací na:

Foto: Bottling Printing

www.bprinting.eu

Neexistuje patrně obor, který by se obešel bez značení produktů. Chcete-li se vyhnout v tomto bodě problémům,
spolehněte se na profesionály, kteří nabízejí nejen špičkové technologie, ale i kvalitní poradenství a rychlý autorizovaný
servis. Vyplatí se to.

M

ezi respektované specialisty na průmyslové značení patří již čtvrtstoletí
společnost Bottling Printing ze skupiny
Volarik Capital. Marketingový slogan hlásá, že
potisknou vše. A nelže. „Technologie používáme
britské, německé a americké, to nejlepší, co existuje.
Dokážou cokoliv, co si vymyslíte. Chcete etikety přes
roh? Máte prašné, nebo vlhké prostředí? Tisknete
na savé materiály? Potřebujete značit na dvou
pásech synchronně? Bojíte se nerovného povrchu?
Nemusíte, poradíme si s jakýmikoliv podmínkami.
Spojení ‚To nepůjde‘ jsme vymazali ze slovníků.
Základem úspěchu je vědět, co potřebujete, a vybrat
odpovídající a vhodné řešení,“ poodhaluje tajemství dokonalého servisu Kamil Suchánek, výkonný
ředitel společnosti, která vedle Česka a Slovenska
operuje také na rumunském trhu.

Technologie a řešení
Čárové kódy, data spotřeby, damatrix kódy, šarže,
etikety… Tiskařským strojům nevadí ani prašné,
ani vlhké prostředí starších skladů a výroben.
Lasery, ať již ty CO2, diodové či vláknové, 3D či
zelené, se hodí zejména na výrobní a balicí linky se
stálou rychlostí výroby. Termotransferové tiskárny
jsou jako dělané zejména do potravinářského
nebo farmaceutického průmyslu, kde se obaly
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obvykle potiskávají ještě před naplněním. Jinde se
zas uplatní tiskárny a aplikátory etiket, pro něž je
dnes už samozřejmostí synchronizace s výrobní
či balicí linkou.

Víc než jen dodavatel
Že to společnost Bottling Printing s péčí o klienty
myslí skutečně vážně, o tom svědčí odborné konference a semináře, které pořádá. Nejbližší bude již
25.–26. 4. na zámku v Mikulově a téma je přísně
současné – Automatizace výroby i dopravy zboží.
Zájemci se mohou registrovat na www.denautomatizace.cz. „Návštěvníci konference DAZ 2019
se nejen dozvědí, jak značit a kódovat výrobky, ale
i jak je efektivně skladovat a přepravovat. Samozřejmě s ohledem na náklady. A nepůjde o teorii, představíme žhavé novinky z praxe včetně případových
studií pro různé obory. Mikulov jsme také nezvolili
náhodou, večer ve vinném sklípku s programem
a hudbou bude jistě podobně zajímavý jako obsah
vlastní konference,“ věří ředitel Suchánek a dodává:
„Pro nás je důležitý každý zákazník. Je jedno, jestli
máte jednu stolní tiskárnu, kompletní modulární
sestavu či celou automatizovanou značicí linku.
Právo na kvalitní službu mají všichni.“ ■

7 DŮVODŮ PRO BOTTLING PRINTING
■

Řekněte své požadavky a my navrhneme
řešení vám přesně na míru.

■

Abyste si mohli vyzkoušet, zda vám
v ostrém provozu naše řešení skutečně
vyhovuje, zapůjčíme vám tiskárnu
zdarma.

■

Dodáme, nainstalujeme a zprovozníme
špičkové tiskařské technologie od pečlivě
vybraných dodavatelů z Německa, Anglie
a USA.

■

Naučíme je automaticky se synchronizovat
s vaší výrobní či balicí linkou, nemusíte se
proto ničemu přizpůsobovat, váš provoz
jede normálně dál.

■

Pro rychlou radu zavolejte kdykoliv
na non-stop zákaznickou linku, klidně
i v sobotu o půlnoci.

■

V případě potřeby garantujeme příjezd
našeho technika nejpozději do 24 hodin.

■

Dodáme vám nejen technologie, ale
i veškerý spotřební materiál, vždy podle
vašich představ.

PETR SIMON

www.komora.cz
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Dopřejte si

catering, který
chválí prezidenti
studená kuchyně / teplá kuchyně / cukrárna
gastronomie národů celého světa / tradiční receptury / moderní trendy a postupy
korporátní i privátní akce / konference, sympozia i kongresy

Koleje a menzy Univerzity Karlovy
+420 224 422 060
www.kam.cuni.cz
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Rozpačitá Praha,
sebevědomé střední Čechy
Na republikovém HDP se Praha podílí
pětadvaceti procenty, zatímco Středočeský
kraj, který hlavní město obepíná, má výkonnost
při srovnatelných základních parametrech
sotva poloviční. Není divu. Praha těží z pozice
sídla mnoha korporátních centrál a oproti
kraji vykazuje zhruba dvojnásobný počet
podnikatelských subjektů.
Přesto je dnešním lídrem
spíše kraj.
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R

ychlá srovnání prostřednictvím základních
kvantitativních ukazatelů mohou být zavádějící. Podrobnější analýza čtrnácti faktorů
v čase však poměrně přesně ukazuje možnosti
i jejich využití a dává tak dostatečně plastický
obraz dynamiky regionálního vývoje. V desetiletce na přelomu tisíciletí se touto problematikou
zabýval poměrně podrobně v rámci interního
výzkumného projektu plzeňské Západočeské
univerzity dr. David Martinčík. Všímá si období
1995–2005 a hodnotí tři oblasti – makroekonomickou výkonnost, růstový potenciál a kvalitu
života. Praha je v té době prudce dominantní
v prvních dvou oblastech, kraj se drží lehce nad
republikovým průměrem. O patnáct let později,
naplněných dvouletkou recese a deseti lety růstu,
je situace zřetelně odlišná.

Na vině je nízká míra investic posledních let,
vysoké ceny, nedostatek bytů a až na výjimky
vyloučení z dotačních programů. Setrvačník
bez přidané energie zkrátka ztrácí dynamiku.
Nejsilnější výpovědní hodnotu mají v tomto
smyslu čísla popisující makroekonomický vývoj
a růstový potenciál. HDP i čistý disponibilní
důchod domácností sice rostou významně, ale
jsou to v zásadě jediné dva ukazatele s vyšší dynamikou. Medián měsíční mzdy neroste v Praze
zdaleka nejrychleji, objemy stavebních prací
přes značný převis poptávky také nejsou nijak
vybočující a s ohledem na sílu akademické obce
může až zamrzet nízká podpora vědy a výzkumu.
V absolutních číslech sice pražských dvaatřicet
miliard korun směrovaných v roce 2017 do VaV
segmentu vypadá lichotivě, ale pořád je to méně
než o dva roky zpět.

Praha na limitech
Čísla posledních čtyř let ukazují, že Praha se –
z mnoha důvodů – dostala na svůj současný limit.
V drtivé většině ukazatelů nevykazuje totiž hlavní
město žádný významný progres a víceméně
kopíruje republiková data. Je to málo, nebo dost?
Spíše málo, svůj někdejší potenciál z přelomu
tisíciletí Praha vyčerpala a nový si nevytvořila.

Kraj se dívá dopředu
Jestliže rozdíly mezi Prahou a Středočeským
krajem jsou ve většině sledovaných ukazatelů
v posledních čtyřech letech dány maximálně
několika málo procentními body, v těch nejzásadnějších kraj dominuje: zatímco v Praze počet
dokončených bytů v roce 2017 meziročně poklesl,

kraj vykazuje dvojnásobný nárůst. Významně lepší
čísla mají střední Čechy i v nárůstu objemu stavebních prací či v rostoucím mediánu měsíční mzdy.
Nejdramatičtější rozdíl pak představují náklady
na VaV – středočeský meziroční nárůst těchto
výdajů v roce 2017 překonal 30 procent a je nejvyšší ze všech. V této souvislosti stojí za zmínku,
že hned pět krajů překonává v tomto parametru
pražská čísla. Možná tak trochu překvapivě.

Handicapy se snižují
Jeden aspekt by neměl být opomenut – čísla dokazují, že rozvoj Prahy i Středočeského kraje byl a je
v zásadě proporční, především slabší regiony pak
může těšit, že v tvrdých parametrech se pomyslné nůžky mezi Prahou a outsidery nerozevírají.
Nicméně především pro pražský magistrát by měla
nad čísly zablikat varovná světla. Kvalita života
v metropoli se zvyšuje, ale bez investic, podpory
bydlení a koncepční podpory růstu bude hlavní
město patrně jen rozpačitě přešlapovat na místě
a není vyloučeno, že přijde o svou dominanci.
Zvláště, pokud se kraj vypořádá s nedostatky
v oblasti infrastruktury. ■
PETR KARBAN

Graf: Postavení krajů v České republice ve vybraných ukazatelích (rok 2014 = 100 %)
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POHLED HOSPODÁŘSKÉ KOMORY

Z hlediska ekonomiky má hlavní město Praha zcela výsadní postavení v rámci ČR. Je
hospodářským centrem státu, to má podstatný
vliv na ekonomiku Prahy, jejíž ekonomický
výkon vytváří stabilně kolem čtvrtiny celostátního hrubého domácího produktu. Tato skutečnost je vcelku pozitivní,
ovšem z tohoto důvodu je Praha již několik let vyčleněna z jakéhokoliv
příjmu dotačních financí pocházejících z EU. Toto se nás jako Hospodářské komory hlavního města Prahy a také našich členů zásadně dotýká,
což už rozhodně pozitivní není.
S výkonností ekonomiky bezprostředně souvisí i situace na trhu práce.
Praha je největším regionálním trhem práce v České republice. Charakteristickými rysy dosavadního vývoje jsou na jedné straně vysoká atraktivita pražského trhu práce, na druhé straně schopnost Prahy pokrýt zvýšenou poptávku. Dle mého názoru se pražská ekonomika přibližuje hranici
svých možností. Bez dalších investic se v situaci zvyšujícího se nedostatku
zaměstnanců příliš nemá kam posunout, především pro průmysl platí, že
již nyní funguje na hranici výrobních možností. Situaci mezi řemeslnými
profesemi se mi ani nechce příliš komentovat, nedostatek kvalifikované
pracovní síly je zde naprosto evidentní. Je pravda, že v poslední době se
situace kolem náboru nových studentů na řemeslné obory zlepšuje, ovšem
bude trvat ještě několik let, než se nárůst projeví na trhu práce.
Obecně jsou veřejné finance aktuálně na příjmové straně zcela závislé
na vysokém tempu ekonomického růstu, zatímco na výdajové straně přetrvává vysoký objem tzv. mandatorních výdajů, které v případě poklesu
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ekonomické dynamiky a výpadku příjmů nebude jednoduché upravovat
směrem dolů k udržení rozumné rozpočtové stability.
Ve shrnutí je tedy nutné zdůraznit, že pravděpodobně narážíme na strop
možností ekonomického růstu a v budoucnu bude tempo ekonomického
růstu klesat. Doufám, že pokles bude pozvolný a z rozbouřených vod
stálého růstu se dostaneme na klidnou hladinu ekonomické stability.

Ivana Chottová, předsedkyně představenstva Hospodářské
komory Středočeského kraje

Foto: archiv

Foto: archiv

Roman Pommer, předseda
představenstva Hospodářské komory
hlavního města Prahy

Ekonomický růst posledních let je patrný
i ve Středočeském kraji. Větší modernizace
firem, větší stavební aktivity, růst tržeb například
ve zpracovatelském průmyslu, což je typické
odvětví pro náš region, jejichž celková suma stále
významně převyšuje hodnoty ostatních krajů.
Stejně tak růst mezd ve zmiňovaném zpracovatelském průmyslu dlouhodobě roste a přesahuje
celorepublikový průměr. Příznivý ekonomický
vývoj v našem kraji je zřejmý i v počtu volných pracovních míst, který se
neustále navyšuje a ke konci prosince 2018 činil 48 071. To vše vytváří
pozitivní dojem. Na druhou stranu tento vývoj s sebou nese i některá
negativa, jako například nedostatek potřebné pracovní síly, s kterým se
naše firmy potýkají. Dopravní problémy, spojené s přetížeností silniční
sítě či chybějícími komunikacemi, jako například Pražský okruh, některé
úseky vysokorychlostních silnic, dořešení D3, modernizaci, elektrifikaci
a částečné zdvoukolejnění některých železničních tratí, nedostatečné
internetové pokrytí regionu a podobně.
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CzechTourism
pro vás
Agentura CzechTourism a její zahraniční
zastoupení prezentují Českou republiku jako
turistickou destinaci na domácím
i zahraničním trhu již od roku 1993.
Využijte i vy našich mnohaletých zkušeností.

Oblasti spolupráce:
— Zajišťování, podpora a koordinace marketingových aktivit v tuzemsku a zahraničí
— Služby 19 zahraničních zastoupení s působností ve více než 30 zemích světa
— Organizace více než 50 veletrhů ročně po celém světě
— Realizace roadshow, workshopů a kulatých stolů pro B2B partnery
— Koordinace press a fam tripů – participace na více než 600 cest ročně pro zahraniční novináře a touroperátory
— Organizace pravidelných setkání s regionálními a B2B partnery
— Podpora významných eventů
— Vydávání propagačních materiálů o České republice – desítky titulů v různých jazykových mutacích
— Zajištění výzkumné a vzdělávací činnosti
— Mediální prezentace České republiky a odvětví cestovního ruchu
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Číno, máme se bát?
Mají finanční aktivity čínských investičních firem v České republice pozitivní dopad na tuzemskou ekonomiku? Je pro české
firmy důležité pronikat na čínský trh a jakým způsobem v Česku za posledních pět let narostl vliv asijského giganta? I to bylo
tématem konference Čínský vliv pořádané Institutem pro politiku a společnost, jež byla součástí doprovodného programu
konference Forum 2000. Čína totiž není jen Huawei a ZTE.

N

árůst čínského vlivu lze v České republice
vnímat od počátku roku 2014, kdy prezident Zeman navštívil Čínskou lidovou republiku a prezidenta Si Ťin-pchinga. „Většinou se
v této souvislosti mluví o ekonomických vztazích,
ekonomické diplomacii. Ve skutečnosti je ale tento
dopad naprosto minimální. Vzájemný obchod
je stále nevyrovnaný, mezitím však došlo v ČR
k prudkému nárůstu vlivu politického. Ten má
u nás většinou podobu působení ekonomických
subjektů, jako je společnost CEFC, která měla být
jakousi vlajkovou lodí investic v ČR a vzájemných
ekonomických vztahů s Čínou. Momentálně však
po sobě firma zanechala pouze dluhy, ze kterých
je teď vytahuje čínská státní investiční agentura
CITIC,“ řekl na úvod konference Čínský vliv
přední český orientalista a sinolog Martin Hála.
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Dva a půl roku trvající aktivita jedné z předních
čínských investičních skupin CEFC v České
republice neskončila moc dobře. Nejenže takřka
všechna aktiva českých podniků přebírá právě
CITIC, kromě toho čelí v New Yorku jeden
z jejích čelních představitelů obvinění z korupce v souvislosti s některými představiteli OSN
a také z projednávání prodeje zbraní do citlivých
oblastí, jako je Libye nebo Jižní Súdán. Samotný
předseda pak zmizel v Číně poté, co byl obviněn
z korupce vyšetřovacími orgány tamní komunistické strany. „Obrat v ekonomických vztazích,
které měla přinést společnost CEFC, skončil
více méně fiaskem. Ekonomický dopad to mělo
minimální, ten politický je však značný v podobě
některých bývalých politiků, kteří jsou zaměstnáni buď přímo v CEFC, nebo v jiných čínských

firmách,“ nešetří kritikou Martin Hála, který je
také ředitelem a zakladatelem platformy AcaMedia, z. ú., a projektu Sinopsis.

Čínská aktiva se přesouvají
Od první poloviny prvního mandátu prezidenta
Zemana se výrazně zvýšila ekonomická aktivita
čínských investorů v Česku. Otázkou však zůstává, zdali se dá za uplynulé čtyři roky hovořit
o přínosu čínských investic pro českou ekonomiku. „Myslím, že když se zeptáte lidí v Lobkowiczkém pivovaru, v podniku Žďas ve Žďáru nad
Sázavou a celkově ve firmách, ve kterých se díky
čínským investicím dostali z červených čísel do čísel
zelených, odpověď by byla jasně pozitivní. Za pět
let se u nás investice zvýšily o sto procent. V dubnu
letošního roku byla podepsána smlouva
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s CITICem, která přenáší veškeré aktivity a akvizice u nás, kterých je dohromady asi dvaadvacet
a jsou v hodnotě cca 1,5 miliardy eur, pod nově
vzniklou společnost CITIC Europe,“ říká Štefan
Füle, který je společně s Jaroslavem Tvrdíkem členem představenstva CEFC Group Europe. Čínská
CEFC své aktivity pouští především kvůli tlaku
tamní vlády na regulaci vysoké míry zadlužení
velkých investičních firem. CEFC není jedinou
firmou, která má podobné problémy. Dalšími
jsou například Anbang Group a HNA Group. Je
však první firmou z této trojice, která je nucena
prodat své aktivity výrazně pod cenou, na což
upozornil web South China Morning Post.
„Samozřejmě je třeba říct, že pokud srovnáme
nárůst investic v ČR s ostatními zeměmi na světě,
je to pro čínské investory v zásadě jen jednociferné procento nárůstu. Faktem zůstává, že CITIC
počítá s převzetím všech investic CEFC a už také
přemýšlí nad strategiemi, jak dále rozvíjet podniky, které byly akvírovány. Z pražské kanceláře
CITIC se počítá s investicemi dále do Evropy,“
doplňuje Štefan Füle.

Představuje politický vliv Číny
bezpečnostní riziko?
Štefan Füle v rámci diskuzního panelu Institutu
pro politiku a společnost apeloval též na to, aby
se v souvislosti s čínským vlivem v České republice odděloval byznys od politiky. „Přijde mi naprosto absurdní o něčem takovém mluvit – v Číně
je politika a byznys v podstatě to samé, neodděluje
se. Tamní stát a ekonomika jsou naprosto prorostlé. Proto pokud se bavíme o nutnosti a schopnosti
umět oddělit čínský byznys od politiky tady u nás,
je to nesmysl, jelikož zde funguje jejich uvažování
na stejném principu,“ kontruje Jan Lipavský, místopředseda zahraničního výboru a výboru pro
obranu v rámci Poslanecké sněmovny ČR.
Podle Jana Lipavského ohrožení České republiky spočívá v kradení know-how, tzv. elite
capture, tedy jevu, kdy Číňané získávají schopné lidi v ČR na svou stranu. Do velké míry je
to také špionáž. „Jako jeden příklad za všechny
mohu jmenovat napadení e-mailové korespondence na serverech ministerstva zahraničních
věcí. Je třeba udělat konkrétní opatření, abychom
se s tímto vlivem mohli vyrovnat. Jedním z nich
je kontrola zahraničních investic. Stát by měl
mít k dispozici nástroj, který může posuzovat
příchozí zahraniční investice do ČR, a pokud
tyto investice budou představovat bezpečnostní
riziko, takový přísun peněz zastavit. Nebo změnit
parametry tak, aby se bezpečnostní riziko eliminovalo. Stát si musí vytvořit správnou strategii
v oblasti informačních technologií, abychom
začali chránit naše data, protože problematické
může být například i používání výrobků z Číny.
V USA existuje řada analýz a například výrobky
Huawei jsou v některých případech zakázány
používat. Není to jen o státu, ale také o tom, aby
se firmy naučily bránit své know-how. Použí-

vání některých specifických výrobních postupů
v jejich podnicích může mít přidanou hodnotu.
Asi žádný výrobce nechce, aby se mu rozpadl
dodavatelský řetězec na několik menších firem,
protože jedna z nich byla akvírována do zahraničí čínskému investorovi.“

STÁT BY MĚL MÍT K DISPOZICI
NÁSTROJ, KTERÝ MŮŽE POSUZOVAT
PŘÍCHOZÍ ZAHRANIČNÍ INVESTICE
DO ČR, A POKUD TYTO INVESTICE
BUDOU PŘEDSTAVOVAT BEZPEČNOSTNÍ
RIZIKO, TAKOVÝ PŘÍSUN PENĚZ
ZASTAVIT. NEBO ZMĚNIT PARAMETRY
TAK, ABY SE BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO
ELIMINOVALO.
Podle Lipavského investice čínských firem
v čele s CEFC pro českou ekonomiku přínosem
nebyly. „Přínos je to marginální. Nechci ovšem
říct, že jsem vyloženě proti obchodování s Čínou.
Pojďme vztahy rozvíjet, ale za podmínek, které si
nastavíme my tak, aby byly výhodné pro Českou
republiku. To se zatím nedaří,“ dodává.

Snaha proniknout na čínský trh
Velký nepoměr v rámci česko-čínských
obchodních vztahů vzniká především
v souvislosti s exportem a importem – dovoz
z Číny daleko převažuje nad vývozem. Celé
tři čtvrtiny českého zboží stále putují do EU
a ostatních evropských zemí. „Dlouhodobě

voláme po větší diverzifikaci českého exportu,
který v současnosti z pětaosmdesáti procent míří
do zemí Evropské unie. Tento poměr se navíc
pravidelně mírně navyšuje. V případě finanční
či ekonomické krize v Evropě by to mohlo mít
pro české vývozce neblahé následky, měli bychom
proto hledat i další trhy. Mezi ně patří také Čína,
na kterou s tamní rostoucí ekonomikou cílí celý
svět. Není to ale jen Čína, velmi perspektivní jsou
z tohoto pohledu také trhy v Latinské Americe,“
uvedl v nedávném rozhovoru pro ČTK prezident
Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.
Značná nevyrovnanost obchodu v neprospěch
České republiky (416 miliard korun v roce 2017)
je setrvalým jevem obchodních vztahů s Čínskou lidovou republikou, a to nejen pro Česko.
„Je však třeba si uvědomit, že velká část českého
zboží se do Číny dostává přes další země formou
reexportů, stejně tak se čínské zboží do Česka
reexportuje přes zhruba pětasedmdesát zemí.
V Číně si nechává vyrábět celý svět, včetně známých evropských nebo amerických značek, a tamní továrny celosvětově chrlí zboží za miliardy
dolarů. Miliardový trh v tomto skutečně překonat
nelze, to by byla utopická myšlenka.“
I česká ekonomika má ovšem velké možnosti,
jak proniknout na největší asijský trh. „Naší velkou šancí je trh s přidanou hodnotou, kterou tamní firmy neumí produkovat. Zde bychom se mohli
zaměřit na vyspělé IT systémy, nanotechnologie
a podobně. Proto bychom se neměli zaměřovat
na objem, ale spíše na kvalitu a technologickou
vyspělost našich produktů,“ dodává Vladimír
Dlouhý. ■
ADAM MAŠEK
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pohled

Jak se dělá

Produkt
Foto: 2x archiv

V létě 2014 si tehdejší studentka
medicíny Hana Fořtová uvědomila,
že jí v domácnosti jedna věc přebývá,
totiž mikrotenové sáčky, které nosila
skoro ze všech obchodů. Narodil se
nápad, který nehodila za hlavu, ale
svěřila se kamarádce Tereze Dvořákové.
Právě v tom létě, aniž by to tehdy
tušily, stvořily dvě české studentky
medicíny zcela novou kategorii
produktů: sáček na ovoce, zeleninu
či pečivo pro opakované použití, navíc
kompostovatelný.

Ú

spěch se přesto rodil několik let, vlastně se
stále rodí. „Věděly jsme, co chceme, a rovnou
jsme si zakázaly uvažovat o konvenčním plastu, protože by to sice bylo jednoduché a levné, ale
eko jen na padesát procent. Hledaly jsme materiál,
který by splňoval naše představy a nároky cirkulární
ekonomiky, to znamená, aby šel používat opakovaně
a na konci životního cyklu aby se rozpadl. Objevily
jsme kouzlo PLA, našly konstrukci materiálu,
která se nám líbila, objevily evropského dodavatele
a začaly pracovat na výrobním modelu,“ vzpomíná
na začátky Hana.

si za cíl shromáždit 150 000 Kč. Během relativně
krátké doby splnily svůj plán na 425 %. „Byl to
druhý vážný test a utvrdil nás, že jdeme správným
směrem,“ říká Hana. V té době už opustila medicínu, podnik i rodina si ji nárokovaly na dvojúvazek.
A když už měla krást čas studiu, raději zvolila
ekonomiku, pro podnikání přece jen potřebnější.

Úspěch? Ještě ne úplně. Kde zůstaly řetězce? Hana
Fořtová se opatrně usmívá. „Ozvaly se, v posledním
roce lokální zastoupení řetězců v zahraničí i české
supermarkety. Samozřejmě že máme zájem, protože
to je nejlepší způsob, jak nápad rozšířit mezi lidi.
Takže jsme zase skoro rok vyvíjely a hledaly nový
typ vlákna, s nímž se lépe pracuje a díky tomu je
výroba o něco levnější, takže by to i pro řetězce skutečně mohla být alternativa. Bylo by hezké, kdyby
se povedlo, že vedle běžných mikrotenových sáčků
na ovoce, pečivo či zeleninu budou v supermarketech viset i naše frusacky.“
Mimochodem, Frusack určitě není poslední slovo
dvou mladých českých podnikatelek. Společnost
infiberry se chce zaměřovat na ekologické produkty pro balení a skladování potravin. Všechno
má ale svůj čas – teď je ještě všechen potenciál
věnován Frusacku. „Dostat produkt na mezinárodní trh není jednoduchá věc. Ale až se nám uvolní
ruce, určitě se pustíme do vývoje dalších produktů,
nápady střádáme,“ slibuje Hana Fořtová. ■
PETR KARBAN

Dva roky ladění
První test nápadu zažil na jaře 2015 Prague Design
Week, to ovšem ještě se sáčky z běžného polyesteru
z galanterie. Nebyl to krok zpět, Hana s Terezou
chtěly zjistit, zda by o jejich produkt v ekologicky
šetrné podobě byl vůbec zájem. Byl, a dokonce
takový, že díky tomuhle kroku našly i investora,
s nímž o rok později založily společnost infiberry.
Rok věnovaly ladění produktu a výroby, stavění
výrobního řetězce. Vlákna nakupuje česká přádelna a tkalcovna v Evropě, kompletní výroba šitých
i pletených sáčků pak probíhá na zakázku u nás.
Když měly Hana s Terezou pocit, že mají produkt
podle svých představ, rozjely v létě 2016 crowdfundingovou kampaň. Poměrně skromnou, daly
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Úspěch bude když
Náročné podnikatelky ještě skoro další rok
opět ladily a vyvíjely produkty pod značkou
Frusack, aby na jaře 2017 mohly spustit e-shop.
Dnes prodávají v Česku, na Slovensku, v Norsku
i Španělsku. Vedle e-shopu začaly dodávat své
sáčky do obchodů s designem, zdravou výživou
i zeleninou. Zrodila se nová kategorie produktů,
která si postupně nachází své příznivce. A protože
onen popisný název produktu, tedy recyklovatelný
sáček na ovoce a zeleninu pro opakované použití,
je přece jen poněkud dlouhý, zákazníci i novináři
si pomalu zvykají na to, co kdysi potkalo světoznámý Lux. Hana s Terezou prostě vyrábějí frusacky.

SYNTETICKÉ PLA VLÁKNO
Bylo objeveno již ve 30. letech minulého
století, po válce se začalo pokusně používat
v chirurgii. Průmyslová výroba a využití
těchto vláken se naplno rozjely až počátkem
tohoto tisíciletí. Vlákna se vyrábějí nejčastěji
z obilného škrobu – enzymatickou
hydrolýzou vzniká glukóza, z ní fermentací
kyselina mléčná a ta se unikátní polymerizací
přemění na polymléčnou kyselinu, jejíž
taveninu již lze zvlákňovat.
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Přeneste
svět
do slov.
www.bibelot.cz
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