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NOVÝ PEUGEOT 508 SW
WHAT DRIVES YOU?

INOVATIVNÍ PEUGEOT i-Cockpit®
INFRAČERVENÁ KAMERA S NOČNÍM VIDĚNÍM
BEZRÁMOVÉ DVEŘE

Výrazná přední maska, ostře řezané rysy, nejmodernější technologie i asistenční systémy, aktivně řízený podvozek i praktický zavazadelník, to je nový Peugeot 508 SW. Přijďte
vyzkoušet na vlastní kůži.
Spotřeba a emise CO2 modelu 508 SW v kombinovaném provozu 3,7–5,5 l/100 km, 98–125 g/km.
* Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. Foto je pouze ilustrativní.
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Krátce z Komory

Foto: archiv

SYMPOZIUM EDI
OSLAVILO ČTVRTSTOLETÍ
SVÉ EXISTENCE.

Firmy mohou žádat o tisíce
zaměstnanců
Hospodářská komora vyjednala
s vládou navýšení roční kvóty pro
příjem zaměstnanců z Ukrajiny
ve zrychleném režimu. Zaměstnavatelé tak budou moci u Hospodářské komory v době, kdy musí kvůli
nedostatku lidí odmítat zakázky,
nově žádat až o 40 tisíc kvalifikovaných pracovníků. Změna si vyžádá
celkové náklady státního rozpočtu
v roce 2019 ve výši 48 mil. Kč,
od roku 2020 přibližně 100 mil. Kč
ročně. Příjmy se podle propočtů Hospodářské komory díky
daním a odvodům zvýší nejméně
o 10 miliard Kč ročně. Zaměstnavatelé podle analýz Hospodářské
komory aktuálně postrádají přes
500 tisíc zaměstnanců. Nedostatek
zručných lidí je hlavním důvodem,
který brání rychlejšímu růstu české
ekonomiky. Komora zároveň volá
po reformě vzdělávacího systému,
pracovníci z ciziny nejsou dlouhodobým řešením trhu práce, tím je
přizpůsobení vzdělávacího systému
požadavkům zaměstnavatelů.

HK ČR odmítla mzdové
zvýhodňování
Se zvýšením ročního limitu příjmu
žádostí v Režimu Ukrajina vláda
zavádí i podmínku, aby zaměstnavatelé vypláceli pracovníkům
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40 000

Tolik kvalifikovaných pracovníků
z Ukrajiny budou moci české firmy
zaměstnat přes Režim Ukrajina. Garantem
projektu je Hospodářská komora.

O zákonu o právu na digitální službu,
government cloudu, e-faktuře, ale
i blockchainu nebo o kybernetické
bezpečnosti hovořili podnikatelé
z oblasti IT, financí, obchodu,
pojišťovnictví, ale také zástupci státní
správy během 25. ročníku Sympozia
EDI. Akci tradičně pořádal Národní
orgán pro usnadňování procedur
v mezinárodním obchodě (FITPRO)
ve spolupráci s MV, MPO a MMR.

ností, tedy v řádu 1 až 3 dnů. Ačkoliv e-neschopenka měla být funkční
už od letošního ledna, senátoři
vyhověli MPSV, které v elektronizaci této agendy naprosto selhalo,
a odložili ji na leden 2020.

Mise ukázala příležitosti
v menších teritoriích
z Ukrajiny nejméně 1,2násobek
zaručené mzdy v dané profesi.
Mzdové kritérium požadovali odboráři a ministryně práce
a sociálních věcí Jana Maláčová.
Podle Hospodářské komory mají
mít zaměstnanci za stejnou práci
stejnou mzdu. „Větší firmy vyplácejí
vyšší mzdy, než jsou zaručené, proto
se se mzdovým kritériem zřejmě
lépe vyrovnají. Prosadili jsme letos,
aby byl Režim Ukrajina zpřístupněn
i malým podnikům od 6 zaměstnanců. Kvůli mzdovému kritériu ale
vláda malým podnikům opět ztíží
vstup do Režimu,“ podotkla viceprezidentka Hospodářské komory
Irena Bartoňová Pálková. Podrobnosti na www.komora.cz.

Investiční pobídky nově
projektům s vyšší přidanou
hodnotou
Na vyšší přidanou hodnotu a kvalifikovanější pracovní místa by se

měly zaměřit investiční pobídky, jak
požadovala Hospodářská komora.
Novelou zákona o investičních
pobídkách se budou nyní zabývat
senátoři. Komora zároveň navrhovala, aby podnikatelé mohli průběžně
ovlivňovat parametry udílených pobídek, protože vytvářejí nerovnosti
v konkurenčním prostředí a deformují trh. Proti zapojení podnikatelů se ale v Poslanecké sněmovně
postavili Piráti, české podnikatele
paradoxně nepodpořili ani ODS,
KDU-ČSL, TOP 09 nebo STAN.

E-neschopenky budou
až od ledna 2020
Se zrušením karenční doby
od 1. července 2019, kdy zaměstnavatelé budou vyplácet nemocenskou
už od prvního dne, vláda slíbila
souběžně spustit také e-neschopenku. Ta by firmám umožnila kontrolu
zaměstnanců před zneužíváním
krátkodobých pracovních neschop-

„Znovu se potvrdilo, že i menší
teritoria skýtají obchodní potenciál, který je většími hráči často
přehlížen,“ uvedl viceprezident
Hospodářské komory Bořivoj
Minář krátce po příletu z obchodní mise v Černé Hoře a Bosně
a Hercegovině, kam podnikatelská
delegace doprovodila na pracovní
cestu ministra zahraničních věcí
Tomáše Petříčka. „Identifikovali
jsme příležitosti zejména v oblastech zemědělství, cestovního ruchu
a obnovitelných zdrojů energie,
což jsou odvětví, ve kterých české
firmy dlouhodobě působí a vynikají
svými technologiemi a know-how,“
dodal Minář. Během dvoudenní
mise se firmy seznámily s tamním
podnikatelským prostředím, nové
zakázky vyjednávaly při dvoustranných jednáních i v průběhu
veletrhu ENERGA v Sarajevu. ■

MIROSLAV DIRO,
Odbor vnější komunikace HK ČR

www.komora.cz
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRO VÁS
V červnu…
■

Dojednali jsme s vládou navýšení kvót pro příjem
ukrajinských pracovníků pro české firmy na 40 tisíc ročně.
Opatření začátkem června schválila vláda.

■

Chceme pokračovat v boji za zrušení mzdového kritéria,
které zvýhodňuje zaměstnance z Ukrajiny. 1,2násobek
zaručené mzdy odporuje českému zákoníku práce.

■

V připomínkovém řízení aktivně bojujeme proti
návrhu novely daňového řádu z dílny rezortu financí
prodlužujícímu termín vratky DPH od příštího roku o 15 dní.
Tento krok by výrazně zasáhl tuzemské firmy a negativně
ovlivnil jejich cash flow a konkurenceschopnost.

■

Do budoucna jsme pomohli omezit predátorské praktiky
firem při přetahování zahraničních zaměstnanců. Sněmovnou
v červnu prošel konečný návrh zákona o pobytu cizinců,
který zaručuje šestiměsíční fixaci pracovníka u jednoho
zaměstnavatele.

■

Prosadili jsme důležitou změnu v poskytování
investičních pobídek. Ty by měly být nově poskytovány
projektům s vyšší přidanou hodnotou, rozhodli poslanci.
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Regiony a společenstva
Zahraničí

našeho kraje pestrou škálou různých
projektů,“ říká Stanislav Kříž, ředitel
KHK Karlovarského kraje. „Jde
například o pomoc rodičům malých
dětí při návratu do práce nebo pomoc
absolventům, kteří hledají uplatnění
na trhu práce. Zaměřujeme se také
na vzdělávání zaměstnanců nebo
na jazykové kurzy,“ dodává.

Asociace textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu ve spolupráci s Velvyslanectvím České
republiky v Berlíně v rámci projektu
na podporu ekonomické diplomacie
uspořádala na veletrhu Techtextil
ve Frankfurtu nad Mohanem tři multilaterální kulaté B2B stoly s partnery
z Německa, Tchaj-wanu a zemí EU.
V rámci veletrhu došlo také k podpisu smlouvy o spolupráci mezi
ATOK, CLUTEX – klastr technického textilu a China National Textile
and Apparel Council (CNTAC).
Za čínskou stranu podepsal smlouvu
pan Li Lingshen, viceprezident této
organizace a zároveň prezident China Nonwovens & Industrial Textiles
Association (CNITA).

Ústecký kraj
Mostecký hipodrom hostil
tradiční dostih
Na mosteckém hipodromu se
uskutečnil tradiční rovinný dostih
věnovaný Hospodářské komoře.
Čestnými hosty dostihového dne
byla viceprezidentka Hospodářské
komory Irena Bartoňová Pálková,
která osobně předala ceny vítězům,
a předseda mostecké OHK Rudolf
Jung. Letošní cenu Hospodářské
komory vybojovala v napínavém
dostihu klisna La Paix s žokejkou
Martinou Havelkovou, která o půl
délky porazila hřebce Montjeu Third.
Třetí příčku pak obsadil kůň Galis.

Foto: 4x archiv HK ČR

Spolupráce s China National
Textile & Apparel Council

Viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková s vítězi mosteckého dostihu.

Ostrava. Stavební dokončení a vybavení objektu Skeletu bylo částečně
spolufinancováno ze strukturálních
fondů EU. U příležitosti slavnostního
otevření uspořádala Hospodářská komora ve spolupráci s KHK
Moravskoslezského kraje kulatý stůl
s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem
Havlíčkem. Hlavním cílem setkání
bylo seznámení šéfa rezortu s aktuálními problémy regionu v období
restrukturalizace a útlumu těžebního
průmyslu.

Karlovarský kraj
Pro spokojenost všech
Hospodářská komora pomáhá
podnikatelům v Karlovarském kraji
už tři desítky let. Posledních 15 let
využívá pro podporu podnikatelů
také dotační prostředky z Evropské
unie, díky kterým mohli pracovníci
KHK Karlovarského kraje uskutečnit
celou řadu významných projektů. Cíl
je ale vždy stejný: spokojený podnikatel, který má spokojené zaměstnance. „Díky prostředkům z Evropské
unie můžeme nabídnout občanům

Moravskoslezský
kraj
Slavnostní otevření Smart
Innovation Center
V prostorách objektu známého
jako Skelet v centru Ostravy se
uskutečnilo slavnostní otevření
nového vědeckotechnického parku
a podnikatelského inkubátoru se
zaměřením na Smart City a Smart
Regions – Smart Innovation Center

8

Zahájení provozu Smart Innovation Center se ujali ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček,
hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, europoslanec Evžen Tošenovský, zastupitel
statutárního města Ostravy Josef Babka, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Zuzana Ožanová a jednatel společnosti Smart Innovation Center Michal Burian.

Jihomoravský
kraj
Golfové hrátky 2019
RHK Brno ve spolupráci s partnery
připravuje podnikatelské setkání
spojené s golfem, které se uskuteční
v golfovém rezortu Kaskáda. Pro registrované hráče je připraven turnaj
na 18 jamek. Pro ty, kteří se chtějí
vzdělávat, bude nachystán seminář
na téma Podpora podnikání z evropských a národních zdrojů – jak
pomáhá malým a středním firmám.
Na ten následně navazuje golfová
klinika, která zájemce naučí základům golfu. Více informací naleznete
na e-mailu lapesova@rhkbrno.cz
nebo na tel. čísle 532 194 951.

Podnikatelské setkání
a dětský den
Vyškovská hospodářská komora
připravuje již 12. ročník Podnikatelského setkání a dětského dne, které
se uskuteční 29. srpna ve Vyškově.
Podnikatelé zde budou diskutovat
s představiteli kraje, měst a obcí
okresu Vyškov, vyhodnotí soutěž žen podnikatelek, mohou se
zúčastnit tenisového turnaje o pohár
předsedy KHK jižní Moravy a využít
přítomnosti představitelů bankovního sektoru k případnému doladění
financování svých projektů. Současně
se bude konat akce pro 300 dětí
z celého okresu, s možnostmi soutěží
a dalších aktivit. Hlavním mottem
akce je podpora odborného vzdělávání, jehož se zúčastní odborná
učiliště i zástupci firem.

www.komora.cz
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Zlínský kraj
Dny řemesel 2019

Dny řemesel 2019 pokračovaly dnem otevřených dveří ve vybraných průmyslových firmách sídlících
v areálu Svit ve Zlíně. Návštěvníci si mohli prohlédnout moderní výrobní prostory několika podniků.

Konference k Inovační
strategii ČR a daňovým
odpočtům
KHK JM ve spolupráci s Úřadem
vlády a Masarykovou univerzitou
uspořádala konferenci na téma
Daňové odpočty na výzkum a vývoj
a Inovační strategie ČR 2019–2030.
Na akci, které se zúčastnilo 120 zástupců odborné veřejnosti, vystoupili
vrcholní představitelé Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Ministerstva
financí a Generálního finančního
ředitelství.

Praha
Jak vybudovat gigabitovou
společnost

AKTV v Praze hostila
summit generálních
ředitelů managementu
TV a rozhlasového byznysu
V rámci svého členství v odborné
asociaci egta, která sdružuje televizní
a rozhlasové společnosti z Evropy
i jiných zemí světa, dostala Asociace
komerčních televizí příležitost
v Praze hostit letošní odborné setkání
nazvané egta CEO & Top Exec’s
Summit. Jedná se o každoroční
setkání členů egta, na kterém si
v průběhu dvou dní top management
mediálních společností vyměňuje
své zkušenosti, inspirace i kontakty.
Letošního ročníku se zúčastnilo více
než 220 lidí z celkem 33 zemí světa.

Jednou z akcí, které v předchozích
týdnech pořádala KHK Zlínského
kraje, byly v prvním červnovém
týdnu Dny řemesel. Třídenní událost,
které se účastnilo přes tři sta lidí,
byla určena pro kariérové a výchovné
poradce, pedagogické pracovníky,
žáky základních i středních škol, ale
také pro širokou veřejnost. Základním tématem setkání bylo hledání
odpovědí na otázku, zda odbourání
genderových předsudků nemůže být
jedním z řešení při hledání dalších
zdrojů pracovní síly. Konference svými přednáškami podpořilo osmnáct
vystupujících z řad zaměstnavatelů,
středních škol, Univerzity T. Bati
ve Zlíně, ale také z neziskových
organizací.

Nové kontakty s ruskými
firmami
KHK Zlínského kraje ve spolupráci
se Zlínským krajem uspořádala podnikatelskou misi do Ruska vedenou
hejtmanem Zlínského kraje Jiřím
Čunkem. Cílem mise bylo získat
nové obchodní kontakty v Jaroslavské a Vologdské oblasti, seznámit
se s podnikatelským prostředím
v Rusku a podmínkami pro obchodování s ruskými partnery. Během
pětidenního pobytu navštívila
zlínská delegace Rybinsk, Jaroslavl,

V pražském hotelu Don Giovanni se
uskutečnila 19. výroční konference
České asociace elektronických komunikací, kterou již tradičně pořádala
ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem. „Za letošní téma
jsme zvolili Jak vybudovat gigabitovou
společnost v České republice,“ upřesňuje předseda asociace Petr Josefi.
Program byl rozdělen do tří diskuzních bloků, v nichž svůj názor prezentovalo široké spektrum řečníků
z řad politiků, zástupců samosprávy
či poskytovatelů telekomunikačních
služeb.

Tutaev, Vologdu a Čerepovec.
Podnikatelé měli možnost představit
svoje firmy během podnikatelských
fór a seminářů, na které navazovala
individuální B2B jednání s ruskými
firmami a prohlídky vybraných
podniků.

Olomoucký kraj
Setkání manažerů
a podnikatelů s představiteli
města Prostějova
V prostorách Národního sportovního centra v Prostějově se uskutečnilo
setkání podnikatelů s představiteli
města. Akci zorganizovala OHK
v Prostějově a zúčastnilo se jí
na 50 zástupců prostějovských firem,
kteří diskutovali s vedením města
v čele s primátorem Františkem Jurou k aktuálním tématům. Podnikatele zajímaly důležité investiční akce
města. Zejména se jednalo o dopravní infrastruktuře a obslužnosti,
o chystaném obchvatu města nebo
o rozvíjející se nové průmyslové zóně
v okolí Brněnské ulice.

Jihočeský kraj
Cross Border Award
do Prachatic
Hospodářské komory jižních Čech,
Dolního Bavorska a Horního Rakouska se tradičně sešly na udělování
cen Cross Border Award, aby společně ocenily příkladnou přeshraniční
spolupráci firem a institucí jednotlivých regionů. Jihočeskou cenu CBA
v kategorii přeshraniční spolupráce
podniků převzala v rakouském Linci
firma z Prachatic MS KART, která
se zabývá výrobou motokárových
podvozků. ■
MIROSLAV BENEŠ,
Odbor vnější komunikace HK ČR

Předávání ocenění Cross Border Award se každoročně koná v některém ze tří regionů, které jsou
do udělování ocenění zapojeny. Letošní 14. ročník se konal v rakouském Linci.

www.komora.cz
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Eurovolby – skokan Vondra, zelení Piráti
V květnových evropských volbách sice získaly nejvíce křesel středopravicová skupina lidovců EPP a levicová sociálně
demokratická skupina S&D, je to však poprvé po 40 letech, co nebudou mít většinu. Znamená to, že při hlasování budou
muset více spolupracovat s jinými politickými skupinami Evropského parlamentu.

Jaká bude Evropa?

N

aopak více křesel v těchto volbách získala
liberální skupina ALDE (z 69 na 105 křesel) sdružující mj. poslance za Macronovo hnutí a Zelení/Evropská svobodná aliance
(z 52 na 74 křesel). Větší počet poslanců si rovněž
připisují nacionalistické a protievropské strany,
přesto podstatně méně, než se předpovídalo.

Levicové ztráty
Za ČR v těchto volbách jednoznačně propadla
levice. ČSSD se poprvé od roku 2004 do Evropského parlamentu nedostala. Nedostaly se do něj i nedávno vzniklé strany a hnutí jako např. Teličkovo
hnutí Hlas. Nově do Europarlamentu míří čeští
Piráti a Okamurova SPD. Piráti se začlení do skupiny Zelených, poslanci SPD do euroskeptické
frakce EFD. Nejvíce křesel si za ČR připsalo hnutí

ANO 2011 (6) a ODS (4). Dále se do Parlamentu
dostali poslanci za STAN a TOP 09 (3), Piráti (3),
KDU-ČSL (2), SPD (2) a KSČM (1).
Kroužkování bylo v těchto volbách oblíbené.
Dokázalo např. z 15. místa poslat do Evropského
parlamentu Alexandra Vondru z ODS, prozatím
největšího skokana českých eurovoleb. Podobně preference umožnily vytáhnout z 8. místa
na 1. Hynka Blaška z SPD, L. Niedermayera
z TOP 09 z 3. na 1. místo a Tomáše Zdechovského
z KDU-ČSL z 3. místa na 1., a vyřadit lídra kandidátky Pavla Svobodu.
Za ČR se poslanci usadí v největší politické frakci
EPP (poslanci z TOP 09 a KDU-ČSL), dále pak
v ALDE (ANO 2011), skupině Zelení/Evropská
svobodná aliance (Piráti), konzervativní skupině
ECR (ODS) a protievropské ENF (SPD).

Dle rozložení křesel můžeme očekávat, že bude
Evropský parlament při svém rozhodování silně
prosazovat environmentální, genderové a sociální
aspekty. Pravděpodobně se bude v EU prohlubovat
rozdělení na východ a západ a protekcionistické
tendence budou pokračovat v oblasti vnitřního
trhu, ale i společné obchodní politiky. O to důležitější bude diskuze mezi členskými státy v rámci
Rady, která by mohla do jednání vrátit racionální
přístup.
Od výsledku voleb se odvíjí nejen rozhodování
Evropského parlamentu v následujícím období,
ale i personální obsazení nejvyšších postů v EU –
zejména pozice předsedy Evropské rady, předsedy
Evropské komise, předsedy Evropského parlamentu a vysokého představitele pro zahraniční
politiku. Rozdělení obvykle bere v potaz výsledky
eurovoleb, geografickou a genderovou vyváženost.
Přestože si některé politické skupiny Evropského
parlamentu vybraly ze svého středu takzvané
spitzenkandidáty, členské státy daly jasně najevo,
že si svého kandidáta vyberou samy. Diskuzi
o budoucích vedoucích představitelích institucí EU
zahájili lídři členských států EU na pracovní večeři
28. května. Shody ohledně jména nového předsedy
či předsedkyně Evropské komise by se pak mělo
dosáhnout na červnové Evropské radě, aby mohl
nový Evropský parlament o tomto návrhu hlasovat
na svém prvním červencovém plenárním zasedání.
Plány jsou však velmi ambiciózní a podle očekávání se celý proces patrně zpozdí. ■
ALENA MASTANTUONO, ředitelka CEBRE a delegátka HK ČR
při EUROCHAMBRES

Ústředním bodem plenárního zasedání
EUROCHAMBRES dne 18. června 2019
byla diskuze o reformních krocích této
instituce a implementaci nové strategie pro
budoucí fungování asociace. Do přípravy
se intenzivně zapojila HK ČR a V. Dlouhý
na zasedání připomněl doporučení, která
členové EUROCHAMBRES v rámci diskuze
identifikovali. Na zasedání vystoupil předseda
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Evropského parlamentu Antonio Tajani, který
vyzdvihl důležitou roli komor v podpoře
malých a středních podniků, především v jejich
přístupu na třetí trhy. Členové byli informováni
o plánovaných akcích EUROCHAMBRES jako
Connecting European Chambers, Ekonomické
fórum a komorová akademie pro digitální
nástroje, která proběhne v září v Bělehradě.
Členové také odsouhlasili nové logo asociace.

Foto: archiv

VLADIMÍR DLOUHÝ AKTIVNÍ V EVROPĚ
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Principy udržitelného rozvoje
jsou pro naše podnikání zásadou.
Naše strategie udržitelného rozvoje
s názvem Energie pro budoucnost,
má 5 priorit a řadu konkrétních projektů.
Podívejte se na Strategii udržitelného rozvoje
Energie pro budoucnost.

www.cez.cz/cs/udrzitelny-rozvoj/energie-pro-budoucnost.html
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Foto: 4x Miroslav Beneš

PES má za sebou slavnostní křest

Křtu předcházela krátká prezentace Právního elektronického systému, kterou uvedl
tajemník Úřadu HK ČR Tomáš Vrbík.

Systém PES spolu se Zdeňkem Zajíčkem pokřtila viceprezidentka Nejvyššího kontrolního úřadu Zdeňka
Horníková a Aleš Kučera ze společnosti NEWPS, která se spolu s Komorou na vývoji PSA podílela.

V

pražském Florentinu byl 18. května
slavnostně pokřtěn Právní elektronický systém Hospodářské komory. Akce
se zúčastnily významné osobnosti Hospodářské
komory, partnerských firem, státních institucí
i zástupci médií. Právní elektronický systém,
pro který se již vžila zkratka PES, byl oficiálně
spuštěn již na 31. sněmu Hospodářské komory
a po necelém měsíci ostrého provozu jej pokřtil
jeho duchovní otec a prezident ICT Unie
Zdeněk Zajíček. Po samotném křtu pokračovala
akce neformálním networkingem a diskuzí. ■

MIROSLAV BENEŠ,
Odbor vnější komunikace HK ČR

PES PRO PODNIKATELE
Všichni do jednoho ztrácejí čas i energii,
a hlavně platí za to, aby za ně někdo
ověřoval a hlídal jejich povinnosti vůči státu
a státním institucím. Hospodářská komora
ČR, která sdružuje a zastupuje v České
republice největší množství podnikatelů
a živnostníků, se proto rozhodla najít
způsob, jak jim ulehčit. Proto vznikl
Právní elektronický systém.
www.pespropodnikatele.cz
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NEJVĚTŠÍ POPTÁVKA

Režim Ukrajina:

Zaměstnavatelé se nejvíce shánějí po
technicky orientovaných pracovnících, jako
jsou kovodělníci nebo strojírenští dělníci.
Obrovská poptávka firem je po řemeslnících.
Firmy postrádají ale i skladníky nebo řidiče.

Šance i pro vaši firmu
Jak se zapojit a získat do výroby nové lidi?
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Hospodářská komora jako dlouhodobý lídr Režimu Ukrajina za dobu fungování
tohoto programu vyřídila bezmála 6 tisíc žádostí o skoro 33 tisíc pracovníků
ze zahraničí. Komora tak dlouhodobě pomáhá firmám krátkodobě překonat
problémy s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců.

J

akkoliv si Komora uvědomuje, že současná
kvóta 40 tisíc pracovníků ročně, jak ji schválila
vláda, není dlouhodobým řešením, zpětná vazba
od podnikatelů svědčí o tom, že bez zahraničních
zaměstnanců by mnoho z nich vůbec nemohlo
fungovat.

Jak se do Režimu zapojit?
Přihlásit se do Režimu může jakákoliv česká firma,
která splní základní podmínky. Podnik musí existovat minimálně dva roky a zaměstnávat nejméně šest
lidí. Dále musí doložit, že pravidelně zveřejňuje své
účetní závěrky. Pracovní místo pak musí firma přednostně nabídnout českým občanům a teprve po uplynutí 30denní lhůty má možnost pozici nabídnout
zahraničnímu zaměstnanci. O zařazení do Režimu
mohou zájemci žádat jak prostřednictvím Hospodářské komory, tak vybraných krajských poboček.

Krátkodobá pomoc firmám je nezbytná
Hospodářská komora dlouhodobě deklaruje, že
přijímání pracovníků z Ukrajiny i dalších zemí
neznamená dlouhodobé řešení. Režim slouží
zejména k tomu, aby firmy dokázaly překlenout
nejhorší období a nemusely odmítat zakázky nebo
prodlužovat dodací lhůty pro své obchodní partnery či zákazníky.

14

Hospodářská komora jako lídr Režimu Ukrajina
(vyřizuje přes 80 % žádostí na českém trhu) proto
vyslyšela množící se stížnosti českých podnikatelů
a aktivně se pustila do záchrany tuzemské ekonomiky, pro kterou je i podle komorových šetření
mezi firmami jedním z největších problémů právě
nedostatek lidí. Firmám dnes podle Hospodářské
komory chybí reálně okolo 500 tisíc zaměstnanců, což poškozuje nejen podnikatele, ale celou
ekonomiku. Jen státní pokladna tak ročně přichází
o desítky miliard korun na daních a odvodech,
které by mohly být odvedeny v případě, že by
volná místa byla obsazena.
Z dlouhodobého pohledu se musí český stát
zaměřit na reformu vzdělávacího systému, a to
především v technických oborech. To je však běh
na velmi dlouhou trať a zacelení mezery na pracovním trhu novými kvalifikovanými absolventy
bude trvat mnoho let. Pohled na technická odvětví
se musí měnit už na základních školách. Dlouholeté zaspání státu v tomto ohledu není možné vyřešit
ze dne na den.
Zejména od odborů často slýcháme, že tuzemští
podnikatelé přijímají cizince jako levnou pracovní
sílu. Nepravda hned z několika důvodů. Firmy
musí nabízet zahraničním zaměstnancům stejné
mzdové podmínky na dané pozici jako Čechům

Pokud společnost žádá o zahraniční
zaměstnance poprvé, je třeba také doložit
výpisy z obchodního nebo živnostenského
rejstříku, potvrzení finančního úřadu, ČSSZ
a zdravotní pojišťovny o bezdlužnosti
i další náležitosti. Vše naleznete přehledně
na webových stránkách komory: https://
www.komora.cz/obchod-a-sluzby/pracecizinci/asistencni-kancelare-hkcr/
Pro informace se můžete obrátit také
na e-mail: zeleny@komora.cz

a poskytují jim i stejné benefity. Cizincům pak
pozici mohou firmy nabízet až poté, co o místo
neprojeví zájem český občan. Pro firmy je navíc
administrativně a finančně mnohem náročnější
zaměstnat např. Ukrajince. Firmy po cizincích
tak sahají ne proto, aby ušetřily, ale proto, aby si
zachránily svoji pozici na trhu a konkurenceschopnost. A to by mělo být v zájmu úplně všech. ■
MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR
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ABYDOS

Foto: Tomáš Novák

Společnost Abydos založená v roce 1997
v Hazlově u Chebu se zabývá zpracováním
a povrchovou úpravou slévárenských
odlitků. Po celou dobu svého více než
20letého působení je podnik spolehlivým
dodavatelem pro slévárny v Evropě.
Zejména v Německu, Rakousku nebo
Švýcarsku. V současné době zaměstnává
200 lidí, více než pětinu pracovníků pak
tvoří cizinci – nejvíce Mongolové a Ukrajinci.
Jednatelkou společnosti je paní Olga Kupec,
mimo jiné držitelka ocenění Manažerka roku
2012, která ve společnosti Abydos působí
téměř 22 let.

Bez cizinců se dnes neobejdeme
Pomáhá stát firmám, nebo spíše naopak? Tlak na růst mezd a nedostatek lidí
potrvá i v dalších letech. Ani Abydos není výjimkou. Blízkost německých hranic
je z logistického hlediska výhodná, z pohledu zaměstnavatele, který chce být
v regionu konkurenční, je to ale spíše problém, říká v rozhovoru pro Komoru
jednatelka společnosti Abydos Olga Kupec.
olik ve vaší firmě zaměstnáváte lidí
a jakou část tvoří cizinci?
V současnosti má naše firma okolo 200 zaměstnanců. Z toho 12 Ukrajinců a tři desítky
Mongolů. Zahraniční pracovníci tak u nás tvoří
více než pětinu všech zaměstnanců a o další máme
aktuálně zažádáno. Jen letos jsme poptali dalších
15 zaměstnanců ze zahraničí. Dnes už víme, že se
bez přílivu lidí ze zahraničí zkrátka neobejdeme.
Technicky zaměřené profese jsou bohužel na ústupu a mnoho nových absolventů školy neopouští.

K

Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti
s pracovní silou z ciziny?
Vesměs velmi dobré. I když občas narážíme
na dílčí problémy s vyšší fluktuací pracovní síly.
Schopnosti pracovníků z ciziny se totiž často
ukážou až v reálné praxi, ale tak to prostě chodí
a umíme se s tím již vyrovnat. Dnes už víme,
že bez cizinců to ve výrobě nejde. Zaměstnanci
v technických oborech prostě nejsou, a to v celé
republice. Na Chebsku je situace navíc ovlivněna
i konkurencí v Německu, kam mnoho lidí cestuje
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za prací – jsme jen zhruba 10 kilometrů od hranic.
Svoji roli hraje demografie, řada šikovných technicky vzdělaných lidí odchází do penze a nemá je
kdo nahradit.

Jak hodnotíte spolupráci s Hospodářskou
komorou?
S Hospodářskou komorou spolupracujeme dlouhodobě a vždy našim požadavkům vychází vstříc.
Právě díky Režimu Ukrajina máme dostatek lidí
a můžeme vyrábět. Je moc dobře, že se u nás takové programy realizují, protože jsou za nimi vidět
konkrétní výsledky.
Vláda v červnu schválila navýšení roční kvóty
pro příjem cizinců do firem na 40 tisíc. Vítáte
tento krok?
Jednoznačně ano. Po dlouhé době vláda vyslyšela
podnikatele, kteří už pro nedostatek lidí často
nevědí kudy kam a musí i odmítat zakázky nebo
posouvat termíny dodání. Krátkodobě to pomůže
mnoha firmám. Dokonce i Německo se otevřelo
pracovníkům ze třetích zemí, protože tamní firmy

trápí totéž, co podnikatele u nás. Konkurence
zejména v příhraničí tak výrazně vzroste.

Jak hodnotíte mzdové kritérium, které
předepisuje 1,2násobek zaručené mzdy
pro Ukrajince?
Pro nás to není tak úplně téma, v Abydosu našim
zaměstnancům platíme vyšší než zaručené mzdy.
Vzhledem k menším firmám to ale považuji
za nefér přístup. Politici by si měli uvědomit, že
tímto požadavkem znemožňují drobným podnikatelům a firmám přístup do Režimu Ukrajina. Přitom i ony potřebují lidi. Ke zvýhodňování cizinců
není důvod. V naší firmě měříme všem stejně bez
ohledu na národnost.
Ze strany odborů jsme svědky neustálého
tlaku na růst minimální mzdy. Jak vnímáte
tento fenomén?
Požadavky odborů sleduji a jejich nároky na růst
minimální mzdy neodrážejí firemní realitu ani
produktivitu práce. Obecný tržní tlak na vyšší
výdělky je vzhledem k situaci na pracovním trhu
obrovský a odbory ještě přilévají olej do ohně.
Firmy přidávají i bez odborářů, protože si zkrátka
chtějí udržet lidi. Je také pravda, že i my už rostoucí mzdové náklady musíme řešit. Lidi firmy potřebují, ale kde pak mají najít další peníze na investice
a další rozvoj? ■
MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR
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Buďte o pár tahů napřed
Prestižní MBA studium z University of St. Francis v Joliet, Illinois

VZDĚLÁVÁME SVĚT BUSINESSU

Na Fakultě podnikatelské VUT v Brně
↗ originální diplom z University of St. Francis
↗ 50 % výuky v angličtině s profesory z USA
↗ akreditace ACBSP
↗ 1,5 roku studia o víkendu 1x za měsíc
↗ možnost vycestovat do USA

www.us-mba.cz I Začínáme již v září!

www.komora.cz

17K_VUT_CS.indd 17

17

20.06.19 11:54

měsíce

Sázíme na
prevenci
Zdraví a zaměstnanci, to je téma pro
MUDr. Davida Kostku, MBA. Jedenáct
let se věnoval chirurgii, před dvaceti
lety však spojil svou profesní dráhu
se Zdravotní pojišťovnou ministerstva
vnitra ČR a od října 2015 je jejím
generálním ředitelem.

ktuálním tématem jsou nedávná, zatím
ne zcela úspěšná jednání o úhradové
vyhlášce pro rok 2020…
Proběhlo dohodovací řízení na rok 2020, výsledkem bylo devět dohod a čtyři nedohody, bohužel
nedohody v důležitých oblastech, jako je lůžková
a následná lůžková péče, kde se nepotkaly návrhy
poskytovatelů a pojišťoven. Nicméně si myslím,
že výchozí pozice pro konečnou úhradovou vyhlášku není tak dramatická, jak by se mohlo zdát.

A

Stále se tlačí na růst platů.
Ano, ale platná pravidla říkají, že zdravotní
pojišťovny platí smluvním partnerům za poskyt-
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nutou péči, a tou nejsou investice ani platy. Tak je
systém nastaven.

Netvoří plat zdravotníků významnou složku
odborné péče?
Ano, ale záleží na jednom každém poskytovateli
a jeho managementu, jak si nastaví svá interní
pravidla a organizaci.
A argument, že na účtech pojišťoven jsou
desítky miliard?
Především chci zdůraznit, že to není žádný zisk
pojišťoven, to je rezerva. Nikdo neví, co bude
zítra. Ekonomika začíná zpomalovat, vnímáme,
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otázka valorizace platby za státní pojištěnce je
řešena do roku 2020, dál nevidíme. A státních pojištěnců, tedy dětí, penzistů, nezaměstnaných, žen
na mateřské dovolené a dalších, je dnes odhadem
padesát pět procent, a toto procento se stárnutím
populace poroste.

Pojďme od obecného systému k vaší
pojišťovně. Má přídomek „ministerstva
vnitra“ opodstatnění?
Kdysi se mělo za to, že budou rezortní zdravotní
pojišťovny, což poměrně brzy skončilo, takže jsme
už léta otevřeni všem lidem, kteří mají zájem být
u nás pojištěni bez ohledu na zaměstnání. Bylo
by ale škoda rušit zavedenou značku. Navíc stále
podporujeme policisty, hasiče, celníky, pracovníky
vězeňské služby a další profese z onoho původního hlavního kmene našich pojištěnců, kteří ze své
podstaty mají vyšší zdravotní rizika.

Foto: 2x Jakub Joachim

Vytváříte pro ně specifické produkty?
Především se soustředíme na prevenci, máme
krátkodobé rehabilitační léčebně-preventivní
pobyty, očkovací a vitaminové programy. Ale
jsme také hlavním partnerem Nadace policistů
a hasičů, jejímž prostřednictvím podporujeme ty,
kteří byli ve službě zraněni a dnes jsou invalidní,
ale také pozůstalé po policistech a hasičích, kteří
zemřeli ve službě.

MÁME VĚK DOŽITÍ PODOBNÝ
JAKO VE ŠVÉDSKU, ALE NA ROZDÍL
OD NÁS ŠVÉDOVÉ STÁRNOU
VE ZDRAVÍ. MY V NEMOCI. TO JE
TŘEBA OTOČIT.
že výběr pojistného už není tak vysoký, ale platby
budou stejné, či spíše vyšší. Rozpustit všechno,
co máme na účtech, by bylo krátkozraké a brzy
by nás to dostihlo. Nehledě na to, že ta rezerva,
pokud se propadnou příjmy pojišťoven, vystačí
na dny, nikoliv na měsíce, natož roky. A například

Preventivní programy určené pro speciální
sektory jsou dostupné všem?
Většina programů fondu prevence, o kterém se
bavíme, je pro všechny naše klienty. Na prevenci
totiž sázíme opravdu hodně. Kromě toho, že
je oproti léčení levnější, je ve vlivu na kvalitu
života mnohem efektivnější. Řada preventivních
prohlídek je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, takže občané je mají zcela zdarma. Navíc
z fondu prevence nabízíme klientům programy
pro chronicky nemocné, například pro diabetiky,
přispíváme na preventivní onkologické prohlídky i vyšetření civilizačních chorob, které nejsou
hrazeny z veřejného pojištění… Je toho celá řada.
Pouze některé programy jsou určeny profesím,
kde jsou zaměstnanci více vystaveni zdravotním
rizikům. Typickým příkladem může být příspěvek
policistům na očkování proti žloutenkám.

Ano, a proto se snažíme edukovat své klienty, ať
nečekají, až se objeví nemoc, ale aby žili tak, aby ji
přinejmenším oddálili. Což znamená, aby se více
hýbali a přemýšleli o tom, co jedí nebo pijí. Tímto
směrem je zaměřena značná část našich aktivit.
Myslím, že například náš program a i hlavní
motto pojišťovny Zdraví jako vášeň jsou už dostatečně známé. Apelujeme na prevenci na sociálních
sítích, na webu, v našem časopise. A neřekl bych,
že to naši klienti úplně ignorují. Když jsme loni
v létě vyhlásili podporu pravidelných pohybových aktivit, byl to obrovský peak, všichni se
chtěli zúčastnit, dokonce jsme překročili rozpočet
fondu prevence. Ministerstvo samo přichází
s vizí podpory zdravého životního stylu, jak jsme
zmínili, firmy to začíná zajímat… I politici si,
myslím, začínají uvědomovat, že sice máme věk
dožití podobný jako ve Švédsku, ale na rozdíl
od nás Švédové stárnou ve zdraví. My v nemoci.
To je třeba otočit. Ať jsou i čeští senioři co nejdéle
zdraví. To je náš cíl.

Přestože prevence je významná, jde na ni ale
pouze zlomek výdajů na zdravotnictví…
Naší snahou je prevenci zvýraznit, aby byla
dominantní. Ale problém je trochu v tom, že jsme
jako pojišťovna svázaní. Nicméně musím zmínit,
že v osobě náměstkyně ministra zdravotnictví
paní doktorky Šteflové, která má na ministerstvu
oblast prevence na starosti, máme velké zastání
a podporu, protože preventivním programům
dává podporu.
Čím jste svázaní?
Z veřejného zdravotního pojištění, z takzvaného základního fondu, můžeme hradit pouze to,
co určuje zákon.

Je pro vás tématem i sekundární prevence?
To jsou programy pro chronicky nemocné,
o kterých jsem se zmínil. Plánujeme ještě rozjet
program proti obezitě, protože ta je velkým
problémem a přináší celou řadu doprovodných
problémů, jejichž léčba je navíc velmi drahá.
Nemůžeme to udělat na všechny diagnózy, ale
vytipovali jsme si ty, které jsou časté.

Měl jsem za to, že co určuje zákon, hradit
musíte a nad rámec zákona že máte ještě
prostor.
Máme, ale už jsou to jiné peníze, ve významně
menším objemu, jsou striktně určeny a také kontrolovány, takže u všech aktivit musíme prokazovat
efektivitu, a to není vždy úplně snadné. Snažíme
se fond prevence co nejvíce naplnit, ale možnosti jsou omezené. Tvoříme ho zejména z penále
a pokut od neplatičů pojistného. Přesto díky němu
nad rámec zákona děláme skutečně celou řadu
věcí; jak už jsem zmínil, přišli jsme s programem
a webem Zdraví jako vášeň, snažíme se klienty
edukovat ohledně prevence a zdravého životního
stylu. Dokonce bych řekl, že ostatní pojišťovny nás
v lecčems napodobují. Nechceme, aby naši klienti
jednou za rok vyjeli na hory, ale aby sportovali
pravidelně. To je to, co můžeme dělat teď hned
bez nutnosti měnit legislativu.

Součástí prevence je i edukace, výchova
k odpovědnému chování. Často se ale spíš
chováme tak, že doktor je opravář. Rozbilo
se, oprav. Ale nechceme se aktivně účastnit.

Ale máte sílu hlasu, s ostatními
pojišťovnami, na změnu zákona…
To se obávám, že není tak jednoduché. Je to
víc politická než odborná záležitost. Debaty
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o nejrůznějších možnostech a změnách se vedou
i s ministrem zdravotnictví, koncept komerčního
připojištění, který by do zdravotnictví přinesl
nové zdroje a třeba i uvolnil další prostředky
na prevenci, mám zpracovaný v šuplíku. Ale
v tuto chvíli není příznivá atmosféra těmto
změnám.

Chybí vize? Dlouhodobá konsenzuální
shoda…
Ano, dá se to tak říci. Například denně se objevují nové a nové preparáty a metody, které jsou
ale velmi drahé. To zdravotní systém neuplatí, ani
kdyby se do něj nasypaly další tři stovky miliard.
Je to trend, je dobrý, ale rozpočet a možnosti se
rozcházejí. Možná bychom neměli ze zdravotního
pojištění platit zbytečnosti, možná bychom měli
jako pacienti v nemocnicích hradit hotelové služby… Alespoň částečně bychom tak získali nové
prostředky pro moderní a nákladnější léčbu.
V oblasti prevence se v posledních letech
otevírá prostor pro spolupráci s firmami.
Zdánlivě jde o dva rozdílné světy, ale každý
zaměstnavatel má zájem na zdravých
zaměstnancích. A z debat, které jsem mohl
vést s majiteli firem i špičkových klinik,
usuzuji, že v poslední době se to začíná
projevovat větším zájmem firem o zdraví
svých lidí.
Určitě, pro spolupráci s firmami je značný prostor.
A že o něm nejen víme, ale něco také děláme,
o tom svědčí náš program Zdraví do firem.
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VĚTŠINA PROGRAMŮ FONDU
PREVENCE, O KTERÉM SE BAVÍME,
JE PRO VŠECHNY NAŠE KLIENTY.
NA PREVENCI TOTIŽ SÁZÍME
OPRAVDU HODNĚ. KROMĚ TOHO,
ŽE JE OPROTI LÉČENÍ LEVNĚJŠÍ,
JE VE VLIVU NA KVALITU ŽIVOTA
MNOHEM EFEKTIVNĚJŠÍ.

Má odezvu?
Úžasnou, i když tento program nemůžeme nabízet
plošně. Je určen firmám, kde alespoň pětadvacet
procent zaměstnanců je našich pojištěnců, nebo
v absolutních číslech je alespoň tři sta zaměstnanců pojištěno u nás. Velikost firmy pro nás
rozhodující není, reagují větší i menší, ale je fakt,
že ty velké jsou taženy firemní kulturou často
zahraničních matek a slyší na to zatím lépe.
V čem je podstata takového programu?
Organizujeme a z fondu prevence podporujeme
preventivní vyšetření, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Když se pak vyskytne zdravotní
problém, přechází pacient pod běžnou úhradu
ze základního zdravotního pojištění. Do programu
patří také vzdělávání o zdravém životním stylu.

Je to náhrada za někdejší závodní lékaře?
To určitě ne. Je to podpora výlučně preventivních
aktivit.
Můžete oslovit i ty, kteří dané podmínky
nesplňují, ale třeba by přešli?
To je poněkud problematické. My nemůžeme hradit
nic nikomu, kdo není náš pojištěnec. Zkušenost ale
je, že kolegové našich pojištěnců se většinou začnou
zajímat a pak mají zájem přejít k nám. Vedení firem
i zaměstnanci sami jsou spokojeni. A pro nás je to
indikátor, že jdeme dobrou cestou. Zájem o prevenci totiž v populaci postupně stoupá.
V poslední době se mluví o programech
well-being, které se dostávají až na úroveň
zdravotní péče ve firmách. Mají ty modely
šanci?
Určitě. Měl by být velmi brzy nastaven nový
program organizace primární péče, ten je prvním
krokem. A k němu si velmi dobře umím představit
firemní programy zdravotní péče, protože úspěšné
firmy mají zájem investovat do zdraví svých zaměstnanců. To je jejich značná přidaná hodnota.
Tématem posledních let je i digitalizace
zdravotnictví. Jste pro?
Určitě. Jsme dokonce jako jediná pojišťovna
partnery pilotního projektu elektronických žádanek
na laboratorní vyšetření. A pokud se to chytne, rádi
bychom to nabídli dál. ■
PETR KARBAN
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zaměstnanec 4.0

Ecce homo

Byť to v mnoha ohledech může vypadat paradoxně, ústředním tématem Průmyslu 4.0 nejsou technologie, ale člověk.
Zaměstnanec. Mění se výroba, mění se obchodní modely, mění se pohled na život. Nemá smysl předstírat, že zaměstnanec
zůstává stále stejný.

J

ak nedávno upozornil v diskuzi na stránkách
deníku Lidové noviny děkan Fakulty strojní
ČVUT Michael Valášek, čtvrtá průmyslová revoluce přináší i zásadní změnu způsobu získávání
živobytí. Vysokou cenu začínají mít nápady, místo
produktů začínají vydělávat služby. To je moment,
v němž se protínají tři různé trendy. Ten první se
nese v duchu robotizace a automatizace, ten druhý
v duchu stále vyšších nároků na komfort a životní
úroveň. Ten první nahrazuje rutinní cyklickou
činnost člověka strojovou prací, a směřuje k přeměně pracovní síly v pracovní tvořivost. Ten druhý
generuje nové potřeby a nové sluby. Třetí trend je
dán požadavky současné a nastupující generace.
I ty jsou v zásadě tři.

Život není jen práce
Dnešní zaměstnanci jsou ochotni pracovat, nikoliv
však pouze pracovat. Chtějí si zároveň užívat života,
věnovat se rodině, zálibám, cestovat. Ty trendy tu
byly vždy, nikdy však v takové míře jako dnes. Firmy na to pochopitelně reagují, v prvé řadě změnou
modelu pracovní doby. Všude, kde je to jen trochu
možné, mizí směnnost, dávno je běžná pružná
pracovní doba, prosazuje se model home office.
Ostatně, nedávno se mu v jednom svém rozhodnutí věnoval i Evropský soudní dvůr, když zavázal
členské státy k povinné evidenci práce včetně home
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Z POHLEDU ZAMĚSTNANCE JE
SAMOTNÁ PRAVIDELNÁ MZDA JAKÝSI
ZÁKLAD PRO ŽIVOT. ODMĚNA
ZA DELŠÍ DOBU PAK PŮSOBÍ JAKO
BONUS ZAJIŠŤUJÍCÍ STABILITU
ZAMĚSTNANCE.

Stále více se zkrátka ukazuje, že jedním z důležitých aspektů současné ekonomiky je navázání
pracovních procesů na život zaměstnanců. Tedy
správné nastavení a návaznost směn, usnadnění
výměny zaměstnanců v rámci směn nebo provázání jejich rozvrhu s možností komfortně dojíždět
do zaměstnání, a to ať už prostřednictvím veřejné
dopravy, tak vlastním dopravním prostředkem.

Moc a síla peněz
office. (Právě k tomuto rozhodnutí a problematice
práce z domova se na str. 32–33 vyjadřují ředitel
odboru legislativy, práva a analýz HK ČR Ladislav
Minčič i europoslankyně Martina Dlabajová.)
Jakkoliv by se na první zdálo, že zmíněné modely
pracovní doby jsou použitelné jen v některých
segmentech a některých typech podniků či profesí,
skutečnost prokazuje, že se prosazují i v běžných
výrobních podnicích. Příkladů najdeme bezpočet,
za všechny jmenujme třeba čelčickou potravinářskou firmu Alika. „Pokud jde o klasickou výrobní
linku, tam samozřejmě je nutný standardní režim,
v provozech, které jsou ještě založeny na ručním
zpracování nebo na některých kancelářských
pozicích, umožňujeme jak pružnou pracovní dobu,
tak home office,“ říká Jana Kremlová, zakladatelka
a majitelka společnosti.

Třetí bod v boxu 10 nejčastějších důvodů…
zmiňuje ohodnocení a upozorňuje, že nejde vždy
jen o peníze. U peněz ale začněme. Na změnu
nabídky na trhu práce je potřeba reagovat změnou
poptávky, tedy změnou na straně zaměstnavatelů.
A týká se to i samotné finanční motivace zaměstnanců. Odbory se sice ještě stále soustředí na tlak
na základní tarifní mzdy, z pohledu moderního
zaměstnance jsou ale priority jiné. Jejich znalost
pak umožňuje majitelům firem nastavit mzdu
efektivně a smysluplně.
„Z pohledu zaměstnance je samotná pravidelná
mzda jakýsi základ pro život. Odměna za delší
dobu pak působí jako bonus zajišťující stabilitu zaměstnance a jeho pocit sounáležitosti se zaměstnavatelem. Jde o způsob, který byl doposud využíván
zejména u top managementu. Motivační složka je
nastavena na klíčové ukazatele, jako je výkonnost
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společnosti, stabilita, její rozvoj nebo například expanze do nových trhů. Zkrátka ukazatele stanovené
podle odvětví a také podle toho, o jakou část managementu se jedná. U tohoto managementu jsou pak
složky odměny rozděleny často v poměru 1:1:1 mezi
mzdu na žití, roční bonus a několikaletou odměnu
například v podobě akciového plánu, dluhopisového
nebo jiného obdobného programu. Z hlediska pohybu na trhu práce i změn funkčních modelů je však
třeba si připustit, že je čas tento způsob odměňování
zavést právě zejména pro řadové zaměstnance,
zaměstnance se středním nebo vyšším vzděláním
a pro střední management. Odměna by měla být
nastavena jako samotná pravidelná mzda doplněná
bonusem za delší dobu v periodických intervalech.
Cílem je motivovat zaměstnance u zaměstnavatele
zůstat a odolat útokům a příslibům zvýšení mzdy
o mnohdy směšné částky. Na druhou stranu by
tento způsob odměny měl motivovat zaměstnance,
aby firmu podporoval a případně sám iniciativně
rozvíjel,“ říká Ondřej Plánička, partner advokátní
kanceláře Pavelka Partners, která se problematice
pracovního trhu věnuje.

Pohoda je nejvíc
Třetím klíčovým slovem je pohoda, která se stává
ústředním požadavkem zaměstnanců, na nějž firmy musejí reagovat. Možností jsou desítky, začíná
to kvalitní atmosférou na pracovišti a firemní
kulturou, ve hře jsou nejrůznější benefity zahrnující celou širokou škálu od vzdělávání přes sociální
podporu a zabezpečení až po zdravotní péči.
V komplexní podobě to představuje angažovanost
firem na životní pohodě zaměstnanců. Důvod není
jiný než obecná platnost pravidla, že jen spokojený
a zdravý zaměstnanec může být efektivní. Jak se
shodují přední experti na personalistiku a lidské
zdroje, někdejší nabídka benefitů takzvaně pro
všechny se přežila a nefunguje.
Moderní nabídka benefitů má zajistit menší
fluktuaci a tím větší stabilitu zaměstnanců a firmy.
Benefity mají zaměstnance motivovat, nikoli
uplácet. Jejich smyslem není přemluvit zaměstnance, aby v práci zůstal, ale podpořit jeho loajalitu,
a zejména stabilní, dlouhodobý a kvalitní výkon.
I proto je nesmírně důležité individuální nastavení.
Samozřejmě je takový přístup organizačně, a tedy
i nákladově náročnější, nicméně jedině ten může
být vysoce efektivní.
V moderní podobě se tak vlastně uplatňuje model,
který na začátku minulého století prosazovali
Tomáš a Jan Antonín Baťové, tedy vzorec dělení
zisku na třetinu investovanou do zaměstnanců
a třetinu do regionu, v němž podnik operoval. Část
těchto prostředků směřovala k navýšení mezd, ale
z velké části je investovali do péče o zaměstnance,
počínaje vzděláním přes zdraví až po podporu regionu. I proto se dnes tak moderním stává termín
well-being, který se ze sféry privátní dostává stále
více součástí sféry podnikové. ■

10 NEJČASTĚJŠÍCH DŮVODŮ, PROČ ZAMĚSTNANEC OPOUŠTÍ SVÉHO
ZAMĚSTNAVATELE
CHYBĚJÍCÍ PROFESNÍ ROZVOJ, NEEFEKTIVNÍ SYSTÉM ŠKOLENÍ
Jedná se buď o nemožnost postupu na vyšší pozice, nebo o nemožnost rozšíření znalostí v daném
oboru. Stagnace a nevyslyšená chuť po dalším vzdělávání a profesním růstu je překvapivě často
zmiňovaným důvodem odchodu ze zaměstnání.

NEDODRŽENÍ PODMÍNEK DOHODNUTÝCH PŘI NÁSTUPU
Často se stává, že dohodnuté podmínky při pohovoru zaměstnavatel nedodrží, dokonce i takové
podmínky, které byly pro kandidáta klíčové.

NEDOSTATEČNÉ OHODNOCENÍ
Finanční ohodnocení je pochopitelně jednou z největších a nejčastějších motivací zaměstnance
k hledání nového zaměstnání, nicméně nejde vždy pouze o peníze. Ohodnocení má různé podoby
a všechny jsou potřebné, jinak se může u zaměstnance rychle dostavit pocit nevděčné práce.

ZASTARALÉ TECHNOLOGIE
Zvlášť v technických profesích hrají značnou roli inovace, ke kterým se má zaměstnanec možnost
dostat. V poslední době platí, že třeba i hůře zaplacená nabídka z oblasti Průmyslu 4.0, umožňující
kontakt s nejnovějšími trendy a technologiemi, může být velmi atraktivní.

NEMOŽNOST ANGAŽOVANOSTI
Zaměstnanec by měl mít alespoň částečnou možnost rozhodovat o důležitých otázkách
a procesech ve společnosti. Je důležité, aby se cítil být zapojen do děje a fungování společnosti.
Což platí tím více, pokud pozici, kde se rozhoduje, drží nekompetentní osoba.

STEREOTYPNÍ PRACOVNÍ NÁPLŇ
Zaměstnanci, zvláště mladší generace, jsou mnohem častěji nakloněni tomu, říct si o zapojení
do nových pracovních projektů, rutinní a stereotypní práci nevyhledávají.

ŠPATNÉ VZTAHY NA PRACOVIŠTI
Multigenerační pracovní týmy s diferencovanými návyky, požadavky i prioritami jsou zvláště citlivé
na vzájemný respekt. Když si kolegové v týmu sednou jak po osobnostní stránce, tak po profesní,
mohou se snadno navzájem podporovat v dobrých nápadech.

ČASOVÁ NÁROČNOST ZAMĚSTNÁNÍ
Přehnaně časově náročná práce může zaměstnance doslova vysát. Nejprve se to projeví na jeho
značném úbytku pracovních schopností a nápadů, následně bude chtít odejít.

PŘETÍŽENOST, PŘÍLIŠ POVINNOSTÍ
Příliš mnoho úkolů způsobuje značný pokles produktivity a markantně snižuje kvalitu odvedené
práce. Častou chybou je, že na schopné zaměstnance je navaleno mnoho povinností, protože
vzbuzují dojem, že vše zvládnou. Ale mají samozřejmě své hranice.

ŠPATNĚ DOSTUPNÁ LOKALITA PRACOVIŠTĚ
Cesta zaměstnance do práce a zpět nemá podle jedné poučky být v kilometrech delší, než jaká je
hrubá mzda v tisících. Obecně platí, že stráví-li zaměstnanec na cestě čas neúměrně k pracovní
době, snadno ho může zlákat jiný zaměstnavatel.

PETR KARBAN
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Tahat, nebo

přitahovat?
Foto: Jakub Hněvkovský

Titulky poradních článků pro personalisty mi v poslední době připomínají červenou knihovnu: Jak poznat toho pravého?
Jak si ho udržet? Nebo nedávný titulek, který mě opravdu dostal: Co když se ten pravý schovává za rohem?

V

ím, že to personalisté nemají vůbec jednoduché, dostávají zadání sehnat 2, 20 či 200 supermanů a superžen, aby dokonale zapadli
do již započatých projektů zaměstnavatele, který
nyní zoufale shání do svého týmu lidi, „co tu práci
udělají“. A v tom je možná ten problém! Nedávno
jsem byla na výstavě LEGO. Frekventovaným
místům vévodily bombastické stavby a kreatury,
které asi měly uchvátit velikostí, ale mě absolutně
nejvíce zaujala sekce, kde vystavovali normální lidé
sestavy vzniklé z jednoúčelových setů. Koupíte si
například krabičku černo-žluto-červených dílků
s obrovsky dlouhým návodem a sestavíte z toho
Transformera, sedne přesně a žádný dílek nezbude

24

CROWE
Společnost působí na českém trhu již více
než 20 let. Odborníci Crowe poskytují
českým i mezinárodním společnostem
služby v oblasti poradenství, daní, mzdové
agendy a personalistiky, auditu a řízení
rizik. V rámci regionu střední a východní
Evropy úzce spolupracuje s kancelářemi
Crowe v Polsku a na Slovensku. Kanceláře
má společnost v Praze a v Brně.

(alespoň pokud nezafunguje Murphyho zákon).
Transformera vystavíte tak, aby se ho raději nikdo
nedotýkal, a návod vyhodíte. Po půl roce spadne
Transformer na zem, rozpadne se a už ho nikdy
nedáte dohromady. Z podobných jednoúčelových
setů jsem viděla na výstavě sestavené neuvěřitelné
kreace, z dílků Transformera byl přístav s lodí,
z Tádž Mahalu vznikl dětský pokojíček a ze Star
Wars Karlštejn. Navíc také neměl ani jeden dílek
zůstat a žádný neměl být cizí.

Bez návodu na úspěch
Umím si představit tu výzvu, sestavit něco funkčního s takto omezujícími pravidly, ale ten pocit

www.komora.cz

24-25K_crowe.indd 24

20.06.19 12:14

zaměstnanec 4.0
z vítězství musel být stonásobně silnější, než když
se mi pomocí barevného návodu podařilo doma
synovi sestavit přesného Transformera! Takže
nečekejte, že někdo nadšeně přijde a přijme váš
návod na úspěch, raději ho nechte, ať s vámi ten
nejlepší postup hledá. Moje osobní zkušenost
s tím je neuvěřitelná. Víte, kdy se mi přihlásilo
nejvíce zájemců o místo? Když jsem otevřeně
přiznávala, že si s tím, jak dát dohromady funkční projekt určitého typu, už vůbec nevím rady!
Zajímavé na tom bylo, že i kandidáti, kterým
jsem nemohla místo dát, nakonec nabídli aspoň
pomoc zdarma, volali mi a ptali se, jak to jde,
a taky posílali tipy, kdy je ještě ex post napadlo,
jak by šel problém řešit.
Proč tohle říkám? Máte perfektně naplánovaný
projekt, který zapadá do vašeho byznys plánu,
máte krásné kancelářské prostory, rozdáváte kafe
a tyčinky zdarma, na zem jste nechali nastříkat
veselé čáry a doprostřed kantýny umístili houpací
síť – a oni ti lidé k vám pořád nejdou, a když přijdou, tak nepracují? Zkuste sami oslovit lidi s tím,
že s vámi ten projekt vymyslí, že si taky sami
vymalují kanceláře, jak budou chtít, a nadesignují
relax zóny a každý den někdo udělá ostatním
svačinu! Najdete tři rozdíly?

riment, který mě zaujal – na třech skupinách lidí
testovali pracovní výkon, úkol byl pro všechny
skupiny stejný, vyškrtat dvojice písmen z A4
papíru, za každý odevzdaný papír dostal účastník experimentu peníze, odměna se snižovala
s každým dalším odevzdaným papírem. První
skupina odevzdávala papíry podepsané a tyto
pak byly zběžně zkontrolovány a odloženy

Každá minuta musí mít smysl

Svoboda je prostor
Za prvé, lidi přitahují lidi. Jak vám může náborář
sehnat člověka, se kterým ale on nebude pracovat? Ten člověk bude pracovat s vámi, ne s HR,
tak ho vezměte do svého týmu, nechte ho, ať se
potká a baví s vašimi lidmi. Vezměte kandidáty
na výšlap do hor nebo je pozvěte na brigádu,
až budete malovat ty vaše kanceláře. Protože
za druhé, člověk si vždycky váží více toho, co ho
stálo nějaké úsilí, než věcí zadarmo, ale hlavně
za třetí, lidi baví práce, ve které mají přiměřeně
svobody, uznání a rozumí jejímu smyslu. Svoboda v našem případě představuje fakt, že vašim
lidem dáte dostatek prostoru na to, aby řešení
hledali sami nebo spolu s vámi, jinými slovy
nedáte jim návod na Transformera, ale zapojíte
je do „hry“. Zaujal mě jeden výzkum, který
sledoval souvislost mezi výkonem a motivací.
Zvyšování pobídek například pomocí peněz funguje jen do určité míry, výkon nestoupá v přímé
úměře, může se tedy stát, že lidem přidáte 10 %
na platu, ale výkon rozhodně o 10 % nestoupne.
Takovýto typ pobídek funguje účinněji u velmi
úzce zaměřených mechanických prací, ale
většina naší práce není tohoto typu. Co se týče
uznání, lidé pracují více a s větší kvalitou, pokud
vědí, že někdo jejich práci rozpozná, zkontroluje,
pochválí nebo třeba vystaví, jako to bylo v případě kreací z jednoúčelových setů LEGA.

Nerozbíjet lidem hračky!
Podle mého názoru je ale pro motivaci a tím
i výkon lidí naprosto zásadní třetí zmíněný
aspekt, tedy vědomí smyslu práce. Behaviorální
ekonom Dan Ariely provedl kontroverzní expe-

je rozjet, pak váš rešeršér nejspíš přijde nejen
s excelovskou tabulkou, ale taky se spoustou
nápadů, např. že známý je kuchař, co s lanýži
umí kouzla, stoupá cena čokolády ochucené
lanýžem a že ta farma, co očkuje ty stromky, by
mohla vypěstovat originální, a navíc trvale udržitelný dárek pro vaše klienty. Vždycky, i když
šlo o úplně jednoduchý úkol, vysvětluji celou
story, proč se ten úkol dělá, jak souvisí s naší
firmou a naším posláním, jak přispěje k celkovému výsledku firmy a jaký bude mít vliv jeho
výsledek na okolí.

na hromádku, druhá skupina předávala nepodepsané papíry, které nikdo neprohlížel a dal
je rovnou na hromádku, a třetí skupina, když
odevzdala papír, byl tento bez jakékoliv kontroly
rovnou hozen do skartovačky. Z výsledku experimentu vyplývají dvě zajímavá zjištění; první
skupina předvedla dvojnásobný výkon než třetí
skupina, a tedy je zřejmé, že i nepatrné uznání
práce, byť zcela mechanické a finančně oceněné,
výrazně zvyšuje výkon. Ještě zajímavější ale je
fakt, že skupina, jejíž práce byla pouze přijata,
ale de facto ignorována, měla stejně mizerný
výkon jako skupina, jejíž výsledky byly rovnou
hozeny do skartovačky, jinými slovy přijímání
výsledků něčí práce bez zpětné vazby, mechanicky jako samozřejmost má de facto stejný efekt,
jako kdybyste vašim zaměstnancům před očima
jejich výsledek práce zničili.

Rozumět smyslu konání
Moje vlastní zkušenost mi říká, že vědomí
smyslu práce má naprosto zásadní dopad na její
kvalitu, zapojenost lidí, stabilitu týmu a výkon.
Zkuste si malý experiment, sama jsem takový
nechtěně provedla: zadejte dvěma lidem stejný
úkol, spočítat ROI u projektu pěstírny lanýže.
Nakoupíte po 750 Kč sazenice stromů naočkované sporami lanýžů a za 3 roky sklízíte. Dobrý
rešeršér si zjistí vše potřebné a spočítá to nejspíše dobře. Pokud mu ale k tomu řeknete celý
příběh, že tím chcete pomoci farmě, která tento
byznys rozvíjí a že ty lanýže chce používat vaše
manželka v cateringovém byznysu, který plánu-

V Crowe jsme řešili stejný problém, jaký
mají všechny firmy, co známe, tedy nedostatek pracovních sil, problém s jejich získáním
a udržením ve firmě. Neustálý nábor lidí, tlak
na mzdy plus benefity a ve výsledku nízká
účinnost těchto tradičních motivačních nástrojů
firmy vyčerpává a dělá je tak křehčími v případě
jakýchkoliv negativních vlivů interního i externího prostředí, například odchod klíčového
člověka, ekonomická krize, výpadek klíčového
odběratele nebo menší havárie. Vedení firem
si toto riziko velmi dobře uvědomuje, ale neví,
jak jej účinně řešit. Protože jsme se potýkali
se stejným dilematem, přivedlo nás to k projektu, který jsme dlouho promýšleli s řadou
partnerů. Dali jsme dohromady to, co každý
z nás umí nejlépe, a projekt pracovně nazvali
Zaměstnanec 4.0. Jde o řešení na míru pro firmy
tak, aby se stabilizovaly právě tím, že budou
mít motivované zaměstnance. Jádrem řešení je
systém odměňování a benefitů šitý na míru tak,
aby skutečně fungoval – a v tom je jádro pudla,
spočítat daňově optimální benefity umí kdekdo,
ale je permanentka do posilovny a voucher
na dovolenou opravdu to, co zaměstnanci chtějí?
Zjistili jsme, že jádrem úspěchu je dobré porozumění tomu, co opravdu zaměstnance zajímá,
baví a motivuje, jak se cítí zapojeni, odpovědni,
oceněni – tohle ale většina vedení firem neví
nebo si myslí něco zcela jiného, než je objektivní skutečnost. První setkání s vedením firmy
vždy začíná dotazem, čeho chce firma vlastně
dosáhnout, jakou má strategii a poslání, protože
s tímhle příběhem musí být každý zaměstnanec
v harmonii. Propojit poslání a vedení firmy
s každým jednotlivým úkolem každého ze zaměstnanců znamená dát každé minutě strávené
v práci větší smysl, je to jeden z nejsilnějších
motivačních faktorů vedle svobody podílet se
na scénáři tohoto společného příběhu a získat
ocenění za dobře odehranou roli. V ekonomice
platí fenomén nedostupných zdrojů. Mezi ty nyní
patří i lidé. Logicky bychom je tedy měli získávat
stejnými metodami, jako jsme zvykli získávat
nový byznys. Začíná zkrátka platit heslo Kandidát
je náš pán. ■
PETRA ŠTOGROVÁ JEDLIČKOVÁ, Crowe
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zaměstnanec 4.0

Dva pohledy na péči
o zdraví zaměstnanců

Foto: 3x archiv

Českým podnikům, které pečují
o zdraví svých pracovníků, je
udělován certifikát Firma pro zdraví.
Předání se odehrálo na půdě Senátu
ČR v rámci konference s názvem
Péče o zdraví zaměstnanců, kde
se tentokrát setkali i dva přední
odborníci v oblasti zdravotní péče
o zaměstnance.

Stát by měl odpovědné firmy podpořit
S ředitelkou projektu Firma pro zdraví
Mgr. Yvonou Hartlovou jsme hovořili
o projektu a jeho významu a přínosech
pro firmy i o tom, jak jsou firemní
zdravotní programy podporovány
státem.

try, certifikát se obnoví. Pro firmy je užitečný
například v náborovém marketingu. Na trh práce
přichází mladá generace, která inklinuje ke zdravému životnímu stylu a rovnováze mezi pracovním a osobním životem. Certifikát je potvrzením,
že se daná společnost kvalitně a dlouhodobě stará
o zdraví a well-being pracovníků, což je i silné
téma pro PR a CSR. Ještě důležitější je, že to
velmi oceňují stávající zaměstnanci.

o je cílem projektu a certifikátu Firma
pro zdraví?
Světová zdravotnická organizace spočítala,
že každý dolar investovaný v oblasti péče o zdraví
a celkovou osobní pohodu zaměstnanců (well-being) se 3 až 8krát vrátí. Snižuje se nemocnost,
délka pracovní neschopnosti i množství pracovních úrazů, zvyšuje se produktivita. Lidé jsou
zdravější, spokojenější, výkonnější a loajálnější,
čímž klesá fluktuace a nutnost zaškolovat nové
pracovníky. Naším cílem v rámci projektu Firma
pro zdraví je české podniky inspirovat, motivovat
a prakticky jim pomoci s nastavením efektivních
zdravotních programů. Nabízíme jim metodiku,
jaké programy zavádět, jak o nich se zaměstnanci
komunikovat, jak je informovat, edukovat a angažovat. Společnostem, které se úspěšně věnují péči
o zdraví a well-being zaměstnanců, udělujeme
certifikát kvality Firma pro zdraví.

Jak mohou firmy certifikát získat?
Podniky se k certifikaci přihlašují samy. V rámci
naší metodiky navštěvujeme firmy osobně, abychom poznali reálný provoz, pracovní podmínky,
firemní kulturu a jejich stávající aktivity. Pokud
společnost splní kritéria doporučená WHO, získá
certifikát Firma pro zdraví.

C
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Nedávno v Senátu proběhl 4. ročník
konference Péče o zdraví zaměstnanců,
kde tradičně předáváte certifikáty. Kolik
společností již certifikaci získalo? A proč
je užitečná?
Letos získaly certifikát čtyři firmy, konkrétně
Albert, Daikin Device, Moser a Veolia. Certifikaci
již mají dvě desítky podniků. Je důležité, aby péče
o zdraví zaměstnanců byla dlouhodobá, proto
má certifikát omezenou platnost. Vždy po dvou
letech se reviduje, a když podnik splní parame-

Kromě certifikace řešíte i poradenství
a vytváření zdravotních programů. Jak to
funguje?
Máme odborné garanty a konzultanty z různých
oborů medicíny. Analyzujeme podmínky ve firmě
a nabízíme možnosti. Přímo v podniku konzultujeme stávající aktivity a potřeby a společně
tvoříme zdravotní program na míru. Zajišťujeme
odborné poradenství ve všech oblastech prevence, workshopy, řešíme i podmínky na pracovišti, jako je hlučnost, světlo či kvalita vzduchu.
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zaměstnanec 4.0
Protože pocit celkové osobní pohody je ovlivněn
nejen fyzickým zdravím, ale i psychickým stavem
a mnoha dalšími faktory. Zdravotní aktivity samozřejmě navrhujeme tak, aby byly co nejefektivnější a finančně nejvýhodnější.

Mají tyto aktivity nějakou podporu ze strany
státu?
Ano, v některých státech mají firmy pečující
o zdraví zaměstnanců jisté výhody. Třeba v USA
mají slevu na zdravotním pojištění, v Maďar-

sku daňové úlevy. V ČR to tak dosud není, ale
úřady projevují vstřícný přístup. Firma pro
zdraví má záštitu od ministerstev zdravotnictví,
průmyslu a obchodu i práce a sociálních věcí.
Snažíme se s úředníky diskutovat a najít cestu,
jak české firmy podpořit. Zaměstnavatelé často
v oblasti prevence suplují roli státu. Motivují lidi
ke zdravému životnímu stylu, učí je zdravě jíst,
aktivně se hýbat a čelit stresu. To pomáhá snižovat náklady zdravotního systému. Do budoucna
chceme, aby se certifikace stala standardem.

Pro certifikované firmy pak usilujeme o možnost získat bonifikaci ze strany státu. Čím více
podniků a organizací bude do projektu zapojeno,
tím silnější bude náš hlas. Máme také skvělou
spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, společně pořádáme workshopy a pracovní snídaně, kde
se zaměstnavatelé mohou inspirovat. Velmi úzce
spolupracujeme s Krajskou hospodářskou komorou střední Čechy. Společně připravujeme několik
vzdělávacích seminářů, které budou v nejbližší
době nabízeny zaměstnavatelům. ■

Zavádíme pátou úroveň péče
o zaměstnance
Zakladatel pražské polikliniky Program
Health Plus MUDr. Oldřich Šubrt, CSc.,
MBA, představil nový model zdravotní
péče, který se i u českých firem začíná
prosazovat.
oliklinika Program Health Plus se
dlouhodobě věnuje organizování
lékařských služeb pro firmy. V rámci
nedávné senátní konference jste představil
nový model firemní zdravotní péče, tzv.
Primary Care Super Clinic. Čím se liší
od jiných možností péče?
Odpovím trochu zeširoka. V rámci zdravotní péče
o zaměstnance existují čtyři úrovně. První je tzv.
pracovnělékařská péče stanovená zákonem. Tento
zákon firmám v ČR nařizuje zařídit bezpečné
pracovní prostředí a zajistit pro zaměstnance základní lékařské prohlídky zohledňující rizika jejich
povolání. Druhou úrovní jsou klasické zdravotní
benefity, třeba poukázky do posilovny či do bazénu. Třetí úroveň je nadstandardní zdravotní péče,
kdy firma pracovníkům například hradí rozšířené
preventivní prohlídky či očkování. A čtvrtou
úrovní jsou programy zaměřené na podporu well-being, tedy celkové životní pohody zaměstnanců.
Primary Care Super Clinic jde ještě o úroveň výše
a zajišťuje lékařské služby přímo v dané společnosti.

jiné pomáhá snížit náklady spojené s nemocností
pracovníků.

P

Můžete popsat, jak to funguje?
Model Primary Care Super Clinic vznikl nedávno
v USA a spočívá v tom, že si firma platí lékaře, který má ordinaci na pracovišti a zaměřuje se výhradně na péči o její zaměstnance, případně o jejich
rodinné příslušníky. Kromě pracovnělékařských
služeb a konzultací zajišťuje i služby praktického
lékaře, který organizuje preventivní, diagnostic-

kou, léčebnou i rehabilitační péči pro zaměstnance
a v případě potřeby vše koordinuje se specialisty.
Firemní lékař pečuje o omezené množství lidí,
proto jim může zajistit kvalitnější služby, které lze
nastavit dle potřeb dané společnosti. Cena za službu Primary Care Super Clinic je přijatelná a přínos
pro firmu i její zaměstnance je skutečně obrovský.
V současnosti již tento typ služeb zajišťujeme pro
dvě globální společnosti působící na území ČR, ale
zájem projevují i české podniky.

Čím je tento typ péče pro firmy přínosný?
Pro firmy je to užitečný model, protože komplexní
zdravotní péče u zaměstnanců podporuje nejen
jejich dlouhodobé zdraví, ale také spokojenost,
motivaci a pracovní výkonnost, což má pozitivní
vliv na výsledky firmy. Díky cílené preventivní péči
také pomáhá předcházet vzniku chorob z povolání
či civilizačních nemocí, které jsou velmi častou
příčinou předčasné ztráty kvalifikovaných zaměstnanců. Primary Care Super Clinic tak mimo

Proč by měly mít firmy zájem na tom, aby
investovaly do zdraví svých pracovníků?
Pokrokové firmy si uvědomují, že péče o zdraví
je zásadní a zaměstnanci o ni mají zájem. Proto
v rámci zaměstnaneckých výhod nabízejí i různé
zdravotní benefity. Model Primary Care Super
Clinic jde mnohem dál, firmy díky němu mohou
významně ovlivnit kvalitu i rozsah zdravotní péče
pro své zaměstnance, což jinak v ČR není možné.
Zavádění firemní zdravotní péče i různých zdravotních programů však brzdí fakt, že firmy vynaložené
finance nemohou zahrnout do nákladů ani je
odečíst z daní. Proto je důležité jednat se státními
úřady o tom, aby i české firmy byly za nadstandardní zdravotní péči o zaměstnance nějak zvýhodňovány, jak je to obvyklé v jiných vyspělých státech.
Je šance, že se váš model v ČR podaří
prosadit?
Je důležité o tom mluvit se zaměstnavateli i se
státními úředníky, protože ve zdravotnictví tiká
časovaná bomba. Česká populace stárne, navíc
ji trápí epidemie civilizačních chorob. Pokud se
situace nezačne řešit, budou lidé v ČR stále více
nemocní již v nižším věku, což způsobí obrovský
tlak na zdravotnické rozpočty. Pak zůstanou jen
dvě možnosti – buď si lidé budou na zdravotní péči
více doplácet, což je politicky neprůchodné, nebo
se zvýší odvody na zdravotní pojištění. Cena práce,
která je v tuzemsku už nyní vysoká, se ještě zvýší
a zaplatí to zaměstnavatelé. Státní úřady ani firmy
by proto neměly situaci podceňovat a měly by se
snažit se najít řešení. Tím by mohla být promyšlená
a dlouhodobá podpora firemní zdravotní péče. ■
VALERIE SAARA
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Návrat z Kanady byl impulzem
pro podnikání
Mladý manželský pár Stanislav a Tereza Taťákovi dnes řídí Ostravskou personální a vízovou agenturu, jejímž cílem je zajistit
českým firmám zaměstnance ze zemí mimo Evropskou unii a pro cizince legální pracovní povolení. Tím to však nekončí,
snaží se ve firmách prohlubovat znalosti, jak na zaměstnávání cizinců v praxi, a nabízet individuální řešení při nedostatku
zaměstnanců na trhu práce.
zemí Srbska, Mongolska a Filipín, ihned začali
tyto služby nabízet zaměstnavatelům napříč celou
Českou republikou.

Foto: archiv IRS

Jaká je praxe?

Z

kušenosti pro vybudování základních pilířů
firmy jim dodal život v Kanadě. „V životě by
mě nenapadlo, že budeme mít vlastní agenturu,“ říká Tereza Taťáková. „Začalo to ve chvíli,
kdy mě oslovili cizinci žijící v Kanadě, abych jim
pomohla s vyřízením víz, případně jim je pomohla
prodloužit. Stanislav v té době řídil stavební firmu
ve Vancouveru, kde měl na starosti zaměstnance
a plynulý chod stavebních prací. Tehdy tam práci
rukama zastávali většinou cizinci. Netrvalo dlouho
a začala jsem pracovat jako imigrační specialista
a Stanislav přibíral nové zaměstnance a nové
stavební projekty.“ Zlom nastal ve chvíli, kdy
manželům byla zamítnuta žádost o prodloužení
pracovních víz z kapacitních důvodů.

Nový začátek
Po příjezdu zpět do České republiky se setkali
s přáteli, kteří jim nastínili aktuální situaci na
trhu práce. „Řekli jsme si, víza pro cizince? Skvělý
nápad, proč ne? Po předběžné analýze jsme zjistili,
že v České republice není žádná agentura, která by
se konkrétně věnovala vízové agendě, a pokud ano,
tak se jednalo o korporátní firmy, které jsou pro
většinu zaměstnavatelů velmi drahé. Zde jsme si

28

ŘEKLI JSME SI, VÍZA PRO
CIZINCE? SKVĚLÝ NÁPAD, PROČ NE?
PO PŘEDBĚŽNÉ ANALÝZE JSME
ZJISTILI, ŽE V ČESKÉ REPUBLICE NENÍ
ŽÁDNÁ AGENTURA, KTERÁ BY SE
KONKRÉTNĚ VĚNOVALA VÍZOVÉ
AGENDĚ.

Za celou dobu podnikání i předešlého cestování a života v Kanadě měli Stanislav s Terezou
možnost poznat nespočet cizinců v zaměstnání.
„Všichni byli odlišní, měli odlišnou morálku i efektivitu práce, ale přesto měli společný cíl – vydělat si
peníze. A nejinak je tomu i u nás. Vládní projekty
představují platformu pro zaměstnavatele a cizince
umožňující přístup na český trh práce. Nicméně
je pravda, že ne všechny firmy využívají vládní
projekty pro dané země a dávají přednost buď cizincům z Bangladéše, Nepálu nebo Ázerbájdžánu,
nebo se soustředí pouze na vyčerpanou Ukrajinu.
Důvodem je neznalost a nezkušenost firem se
zaměstnáváním cizinců,“ říká Stanislav Taťák.
Každá národnost je odlišná a je třeba si uvědomit,
že se jedná stále o práci s lidmi. Nelze doporučit
konkrétní národnost pro všechny zaměstnavatele v České republice. Někteří vynikají lepším
vzděláním, či kvalifikací a zručností, jiní zase
jazykovými dovednostmi. Základem pro každou
firmu, která o takovém řešení uvažuje, by mělo
být určení priorit, protože ty má každá firma
nastavené jinak. „Naším cílem je pomoci firmám
nastavit dlouhodobý a efektivní způsob práce se
zaměstnanci ze zahraničí, aby se jejich výroba či
provoz stabilizovaly,“ uzavírá Stanislav Taťák. ■
IRS

všimli prostoru pro zlepšení služeb na trhu a ihned
jsme začali pracovat na byznys plánu. Dnes již
vyřizujeme desítky zaměstnaneckých karet měsíčně
a těší nás, že klienti opakovaně využívají naších
služeb,“ líčí začátky i současnost Tereza Taťáková.
Postupem času se klienti začali na kancelář obracet s prosbou o zajištění zaměstnanců z Ukrajiny.
Zažádali si o licenci generálního úřadu práce
pro zprostředkování zaměstnanců a získali ji.
K dnešnímu dni již pomohli firmám dodat
stovky zaměstnanců z Ukrajiny. Snaží se inovovat
portfolio služeb, a proto když vláda oznámila
otevření nových vládních projektů pro lidi ze

Více informací na:

www.irsczech.com
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Až příliš úspěšní šerpové
Motto společnosti v souladu s názvem odkazuje k šerpům, kteří druhým pomáhají
na vrchol. Je tak nejen často parafrázováno a napodobováno konkurencí, ale stalo
se i terčem řady vtipů.

Ř

editel jedné z regionálních komor kdysi přiznal, že motto v něm – když je slyšel poprvé
– evokovalo starý vtip o horolezkyni, která
dosáhla vrcholu již v základním táboře. Po zprávách z Everestu v letošním dubnu, kdy se pod
vrcholem hory tvořila fronta, zase mnozí klienti
s nadsázkou volali do firmy, ať už toho pomáhání
na vrchol nechají, nebo ať rozšíří záběr na další
hory, když už na Everestu není k hnutí. A popsali
skutečnost vlastně velmi přesně.

Začínají, kde jiní končí
Krátce po založení firmy v minulém století, v roce
1997, byla Everesta vzdělávací a poradenskou
společností zaměřující se převážně na měkké dovednosti. V novém tisíciletí přibyl záběr na obecné i specifické informační technologie, jazyky,
právní a účetní kurzy i na řadu témat z odborného a technického vzdělávání. Díky kmenovým
lektorům i externistům disponuje společnost
zhruba pětisethlavým týmem odborníků, jenž je
dále podporován firemními dodavateli z ČR i ze

30

zahraničí, takže pokrývá téměř všechna témata,
která firmy a instituce pro rozvoj lidských zdrojů
potřebují. „S oblibou se vydáváme do zakázek,
od kterých ostatní s hrůzou prchají, a začínáme
tam, kde oni končí. Protože jsme dobře snášenliví, často je nám přisouzena role generálního
nebo rámcového dodavatele, v níž část dodávek
zajišťujeme sami nebo s našimi partnery, na části
koordinujeme oblíbené dodavatele klienta a jemu
tak šetříme čas, úsilí a peníze, protože v této roli
děláme práci, kterou by jinak musel dělat jeho
personální úsek a nákupní oddělení,“ říká výkonný
ředitel společnosti Ladislav Buček.

Změny si vyžádalo prostředí
Co přivedlo firmu, etablovanou na vzdělávacím
trhu, k rozvoji napříč segmenty? Stav tuzemského
trhu. „Jakkoli je vzdělávání krásný a naplňující obor, prochází velkými výkyvy v závislosti
na dotačních vlnách. Hodně klientů sází navíc při
výběru stále na nejnižší cenu, za kterou ale není
možné zajistit ani kvalitního lektora. Když za ško-

HLASY KLIENTŮ
„I díky několika projektům, zaměřeným jak
na školení, tak na personální marketing,
oba v úzké spolupráci právě s Everestou, se
firmě daří držet stabilní tým spolupracovníků
a neustále pracovat na zvyšování kvalifikace
jejích členů. V době, kdy většina firem
využívá agenturní zaměstnance, popřípadě
pracovníky ze zahraničí, my máme pouze
vlastní, a navíc z blízkého okolí.“
MARTIN CHLUP (ředitel, LOGIT)

„Již několik let pro nás organizuje Everesta
teambuilding, kterým se postupně daří
zlepšovat spolupráci a vztahy uvnitř firmy.
Jejich konzultant nám též pomohl úspěšně
zavést systém Kaizen ve výrobě a následně
i v kancelářích. Kromě profesionálního
přístupu si nejvíce ceníme jejich schopnosti
nabídnout řešení, které přesně vyhovuje
našim potřebám.“
JAN ĎOUBAL (Operation Director, Avire)
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licí den platí firma šest tisíc korun, do kterých se
musí vejít doprava, tisk materiálů, organizační
pracovník, náklady na získání zakázky a provoz
firmy a v lepším případě i zisk, na lektora zbývají
asi dva tisíce. To vychází na dvacet tisíc měsíčně
hrubého. Asi uznáte, že není možné, aby kvalitně
učil špičkové experty a manažery někdo, kdo je
ochoten pracovat za takové peníze,“ říká obchodní
ředitelka Pavlína Šlajsová. Využití bohatých
zkušeností s řízením projektů a snaha vyhnout se
turbulentní sinusoidě růstu a poklesu poptávky
společnost logicky zavedly do sousedních oborů,
kde může uplatnit své přednosti. A také do sousedních zemí.

A přece jim radí
Expanzi na západní trhy před více než deseti
lety málokdo věřil. Němci, Rakušané, Francouzi
či Švýcaři si přece nenechají radit od někoho
z Východu. Koupit si nějaký výrobek, najmout
manuální pracovníky, to všechno ano, ale aby jim
procesy nastavovala česká firma bez zahraničního kapitálu? Aby jim a jejich odborníkům
radila a učila je? Zhola nemožné! Takové názory
zněly nejen od konkurence, ale i z HR úseků
některých nadnárodních firem, jejichž matky
tyto služby berou od někoho z velké čtyřky nebo
alespoň od renomovaných západních dodavatelů.
V nejlepším případě tu mají místního certifikovaného lektora, kouče či poradce. Že je to o hodně
dražší a současně o to méně flexibilní a kvalitní,
to prý nikdo neřeší. „Byli jsme asi jediní, kdo
věřil, že šance prosadit se je tu vždycky. A o to větší
uspokojení zažíváme od roku 2014, kdy se nám
daří přibližně 50 procent našeho obratu generovat
na trzích v západní Evropě, a to právě v oborech

s vysokou přidanou hodnotou v terciárním sektoru.
Firmy, které se na nás dříve mohly dívat skrze
prsty, jsou nyní leckdy i našimi dodavateli nebo
partnery,“ neskrývá hrdost Ladislav Buček.

EVERESTA
Ještě pod původním názvem Edconsia,
respektive ESC Edconsia je dlouholetým
členem HK ČR. Ať již přes kmenová členství
v Brně, Ústí nad Labem, Jablonci nad Nisou,
Mostě či Chomutově se od počátku tisíciletí
společnost aktivně účastní komorového
hnutí, s čímž započala dlouhé roky předtím,
než získala první zakázky u firem, s nimiž se
na akcích HK ČR potkávala.

Komora bude náš partner vždy
Vazba na Hospodářskou komoru ČR a její
členy nehrála ale roli jen na začátku existence
společnosti, je jednou z významných linií aktivit
dodnes. Everesta nabízí dostatek zkušeností
a odbornosti nejen jednotlivým firmám, členům
HK ČR, ale i regionálním komorám a profesním
společenstvím a zároveň je i možností, jak menší
firmy či jednotlivci mohou se svými produkty
a službami uspět na trhu. „Aktivní jsme dlouhodobě i v rámci Hospodářské komory ČR. Všude tam,
kde se aktivně účastníme nebo spolupracujeme, což
jsou zejména OHK Brno, OHK Ústí nad Labem,
OHK Jablonec nad Nisou, OHK Most, OHK
Chomutov, Jihočeská hospodářská komora či KHK
Moravskoslezského kraje, se snažíme byznysové
aktivity podpořit i jinak, například sponzorskými dary, doplňkovým programem k rodinným
či dětským dnům Komor, bezplatně zajišťujeme
moderování nebo odborné přednášky na Komorách a s nadšením se účastníme schůzek s novými
členy, abychom jim ukázali možnosti spolupráce,“
vypočítává Pavlína Šlajsová. Symbolicky tak
představuje jednu z klíčových charakteristik
společnosti. Ta totiž je dost velká a silná na to,
aby zvládla komplexní servis na vysoké odborné
úrovni doma i v zahraničí a přitom si udržovala
stále schopnost reagovat na požadavky a potřeby
zákazníků, přizpůsobit se jim a vyhovět. ■

Současná Everesta je již hlavně projektovou
firmou – generálním dodavatelem
řešení především v oblasti vzdělávání
a personalistiky, ale i práva a účetnictví,
organizace eventů, procesního řízení, kvality
a efektivity výroby, průzkumů a IT. Díky
posunu do této pozice nabízí dnes Everesta
nejen řešení pro zákazníky a klienty, ale
také širokou platformu pro spolupráci,
která je dostupná jednotlivcům (OSVČ),
malým a středním podnikům, ale i velkým
společnostem (globálně mezi naše největší
dodavatele patří např. HP France či tamní
pobočka společnosti Deloitte).
Menší subjekty mohou využít Everest i jako
prodejní kanál a organizační pomoc, aby
své zajímavé služby a produkty dostaly
ke klientům. Bez vstupních poplatků a bez
snahy o převzetí jejich produktů tak mohou
realizovat svůj program na partnerské bázi.

PETR KARBAN

Foto: 2x archiv

EVERESTA V ČÍSLECH

LADISLAV BUČEK

PAVLÍNA ŠLAJSOVÁ

výkonný ředitel společnosti

obchodní ředitelka společnosti

■

0 zahraničních investorů

■

5 spolumajitelů, jimiž jsou české fyzické
osoby

■

50 % obratu je z aktivit v západoevropských
zemích

■

22 let na trhu

■

Přes 500 spolupracujících odborníků

■

Přes 1 200 subdodavatelských a partnerských
subjektů

■

350 spokojených B2B zákazníků v posledních
30 měsících

■

47 689 odškolených hodin za posledních
30 měsíců

■

140 988 150 Kč je finanční objem projektů
realizovaných v segmentu vzdělávání
a rozvoje během posledních 30 měsíců

www.komora.cz
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Vyhněme se absurdním požadavkům

Foto: ČTK/ Dušan Dostál

K

„VYSOKÁ MINIMÁLNÍ MZDA
SE NYNÍ PERVERZNĚ POVAŽUJE
ZA VÝHODU,“
NAPSAL V REAKCI NA ROZHODNUTÍ VLÁDY O FIXACI
MINIMÁLNÍ MZDY PRO UKRAJINSKÉ ZAMĚSTNANCE
NA 1,2NÁSOBEK ZARUČENÉ MZDY VE ČTVRTEK 6. ČERVNA
V LIDOVÝCH NOVINÁCH EKONOM PAVEL KOHOUT.

PAVLE, DÍKY. A PROSBA:
NEMOHL BYSTE TO – I S TĚMI
HISTORICKÝMI A EKONOMICKÝMI
SOUVISLOSTMI – VYSVĚTLIT TAKÉ
ODBORÁŘSKÝM PŘEDÁKŮM?
PETR KARBAN

32

větnový rozsudek Soudního dvora EU, podle
nějž budou muset zaměstnavatelé přesně
zaznamenávat pracovní dobu zaměstnanců, je
reakcí na španělské tvrzení, že komplexní evidenci
pracovní doby brání právě evropské směrnice. Ve Španělsku totiž nejsou národní předpisy
v souladu s příslušnými evropskými směrnicemi
garantujícími maximální týdenní objem práce
a minimální odpočinek mezi prací a vyžadujícími
z tohoto titulu existenci vykazování odpracovaného
času. Podle všeho ve Španělsku evidují přesčasy, ale
ne tak docela vlastní pracovní dobu.
Z pohledu Česka je evidentní, že v této chvíli není
třeba reagovat jakoukoliv změnou naší legislativy. U nás ze zákona (§ 96 zákoníku práce) musí
zaměstnavatel dobu práce svých zaměstnanců
komplexně evidovat, přičemž je zaručeno i právo
zaměstnance do takové evidence nahlížet. V tuzemské praxi zaměstnavatelé evidenci vedou, přičemž
jsou přípustné různé způsoby, od píchaček přes
knihy s podpisy po tabulkové výkazy ve firemním
informačním systému. Je pravděpodobné, že ale
i některé jiné země kromě Španělska nemají své pracovní právo v souladu s právem EU. Takové země by
na rozsudek měly reagovat.
Přesto je na místě zpozornět, existuje totiž obava
vycházející ze zkušeností s předchozími novelizacemi či návrhy na novelizaci zákoníku práce, že bude
odbory nebo MPSV požadována přísnější regulace

práce vykonávané z domova, že bude snaha prosadit nějaké požadavky na speciální výkaznictví,
což by mohlo snížit zájem o home office ze strany
zaměstnavatelů i zaměstnanců.
Zvláště odbory rády využívají každé záminky k útoku na existující flexibilní nástroje na našem trhu
práce. Příliš nevěřím, že by si tuto příležitost nyní
nechaly ujít. Ovšem představa, že si zaměstnanec
bude stěžovat, že v rámci práce z domova pracoval
přes čas, že si neodpočinul, že byl nad míru „vykořisťován“, a bude to chtít prokázat, a že k tomu
potřebuje dobře „odkalibrované“, „nepřetočitelné“ píchačky u sebe doma, je poněkud absurdní.
V našem prostředí je práce z domova vnímána
jako druh benefitu a je zcela nelogické, aby v ní
zaměstnanec vědomě pokračoval, pokud by s jejími
podmínkami byl hrubě nespokojen. Než začnou
odbory bojovat za nějakou další absurditu, měly
by se zamyslet. A zapomenout na závist a žárlivost.
Přesně s nimi jsem si totiž vždycky spojoval útoky
tí a žárna home office – s určitou závistí
m
livostí zaměstnanců, a především
sů
jejich vlivných odborových bossů
v odvětvích, kde takový benefit
nelze už z ekonomické podstaty dost dobře poskytnout. ■
Foto: archiv

Výrok...

LADISLAV MINČIČ, ředitel odboru
legislativy, práva a analýz HK ČR

Vada per di qua?

P

odnikatelé i zaměstnanci jsou symbiotické
entity. Ostatně, Baťa neříkal zaměstnanci,
říkal spolupracovníci. V praxi to znamená
jediné: když se daří podnikatelům, bude se dařit
i zaměstnancům. A obráceně, jak tvrdíval s oblibou
dr. Valášek, každý podnik je tak úspěšný, jak úspěšný
je jeho poslední zaměstnanec. Různě nastavené
platové podmínky pro různé národnosti, to tu už
bylo. V různých zemích a různých režimech, nikdy
to nic dobrého nepřineslo. Uspokojení odborářských
a sociálnědemokratických bossů z toho, jak hezky
tím schváleným 1,2násobkem pro ukrajinské zaměstnance českých podniků chrání české zaměstnance,
je krátkozraké.
V televizní debatě argumentoval Josef Středula
příkladem, kdy česká prodavačka, zaměstnaná v obchodním řetězci, dělá za třetinový plat oproti třeba
německé, byť dělá tutéž práci, s týmiž technologiemi
a markuje ceny často vyšší, rozuměj – řetězec má
vyšší zisky. Jako heslo na náměstí je to skvělé, pro ty,
kdo nechtějí přemýšlet a nechávají se vláčet emocemi. Jenže emoce jsou mrchy. Josef Středula by měl
pravdu, kdyby v Německu a Česku panovalo totožné

sociální, ekonomické, legislativní, daňové a jiné
prostředí. Jenže ono nepanuje, a byť to všichni víme,
část z nás se tváří, že to není důležité, protože chceme
platy jako v Německu.
Takřka v celé západní Evropě je s růstem životní
úrovně spojena jedna věc – nekvalifikované, málo
kvalifikované, manuální a fyzicky namáhavé práci
se věnují především novodobí migranti. Myslet si, že
Česko půjde jinou cestou, je pošetilé. A v této situaci
odbory chrání ta nejnižší pracovní místa, pozice
s minimální mzdou, kterou každý prosperující podnik tak jako tak překračuje, protože by jinak nesehnal
zaměstnance. Místo aby požadovaly růst kvalifikace,
podporu celoživotního vzdělávaní, kariérní řády…
Současný přístup odborů k jejich úloze je anachronismem. Ve starém stylu tlačí na zvyšování mezd
a ochranu českého před cizím. Mimochodem,
zaměstnanců jsou tu čtyři miliony, podnikatelů dva
a půl milionu a odborářů půl milionu. Už s ohledem
na tento nepoměr si dovolím tvrdit, že odboráři
vytyčená cesta nevede dobrým směrem. ■
PETR KARBAN
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Velký bratr nás vidí. Přesná pracovní doba pro všechny
a vzniku nestandardních a flexibilních pracovních
úvazků. Právě nezávislost a vlastní rozhodování
o nakládání s pracovním i volným časem je jejich
největší předností.
Pokouším si představit, jak by taková kontrola měla vypadat, a napadá mě mnoho otázek.
Například mě zajímá, co přesně je práce a kdy
opravdu začíná a končí? Do pracovní doby má být
totiž nově zahrnut i každý e-mail nebo telefonát
zaměstnavateli. Ale co když dostanete uprostřed
noci skvělý nápad? Jak to dát vědět zaměstnavateli
a jak mu vykázat činnost?
Jakým způsobem státy EU tento požadavek na systémy kontroly pracovní doby zajistí, bude záležet
na legislativě jednotlivých zemí. Jak budou takové
systémy fungovat? Kdo do nich bude dodávat data
a kdo je bude ověřovat? Kdo posoudí, jak dlouho
trvalo napsat pracovní e-mail nebo jak dlouho
se musel zaměstnanec připravovat na pracovní
telefonát?
Obávám se jediného. Že toto opatření namísto
toho, aby přispělo k ochraně zaměstnanců, přinese
pouze další neúnosnou administrativu a zátěž, a to

nejen pro firmy, ale i pro samotné zaměstnance.
Dokážu si totiž bohužel naprosto jasně představit
situaci, kdy pracovník vyřídí jeden krátký pracovní
hovor a následně mu více času zabere evidování
tohoto hovoru do systému.
Je toto opravdu cesta, kterou bychom se měli v Evropě vydávat? Je skutečně nutné, aby se tato pravidla řešila na evropské úrovni? Nejsložitější část –
a to, jak tato opatření uvést k životu – zůstane totiž
opět na členských státech. Souhlasím s tím, aby
v Evropě existoval určitý stupeň společné ochrany
zaměstnanců a platila tu základní společná práva
a povinnosti. Vytvářením takových nesmyslných
pravidel ale omezujeme vývoj a trendy pracovního
trhu a podkopáváme flexibilitu a formy úvazků, které
jsou žádané jak ze strany
zaměstnavatelů, tak i jejich
zaměstnanců. ■
MARTINA DLABAJOVÁ,

Foto: archiv

V

šichni to známe: v továrnách fungují tzv.
píchačky, které zaznamenávají pracovní dobu
zaměstnanců. I když dřív papírové kartičky
většinou postupně nahradily čipy, princip zůstává
stejný. Pracovní doba „od-do“ je u některých
profesí snadno kontrolovatelná, u jiných to může
být problém.
Dokážete si ale představit, jak by taková kontrola
odpracovaných hodin měla vypadat například
u obchodního zástupce nebo kreativce, kteří mají
flexibilní pracovní dobu nebo pracují z domu?
Nejspíš se to brzy dozvíme.
Evropský soudní dvůr totiž ve svém novém rozsudku rozhodl, že všechny společnosti v Evropské
unii musí zřídit systém zaznamenávající počet
hodin, které jejich zaměstnanci odpracují každý
den. Zastánci tohoto opatření kvitují, že přispěje
k ochraně zaměstnanců, dodržování jejich pracovní doby, odpočinku a odměn za přesčasy.
S tímto se mohu zcela ztotožnit v případě tradičních povolání vykonávaných na jednom místě
a v určitém časovém rozmezí. Takové opatření jde
ale zcela proti novým trendům pracovního trhu

poslankyně Evropského
parlamentu

Investiční plán pro Evropu
úsilí Evropské komise spočívající v určení hlavních
překážek intenzivnějšího investování do oblastí
jednotného trhu, integrované infrastruktury, požadavků na vzdělávání a dovednosti a harmonizace
pravidel státní podpory. Zdůrazňuje, že je třeba
vynaložit větší úsilí a zajistit větší provázání mezi
EFSI (nebo Programem InvestEU) s dalšími investičními programy EU a členských států a že je nutné
podporovat nezbytné synergie a zabránit tak duplicitám a jejich vzájemnému překrývání a nasměrovat
investice tak, aby splnily konkrétnější cíle.
Význam Investičního plánu pro Evropu spočívá především v následujících bodech:
■ investiční aktivita, jako jediný z významnějších
makroekonomických ukazatelů, stále nedosáhla
úrovně před hospodářskou krizí z období let
2006 a 2007, a je tak zcela oprávněné a legitimní
podpořit využití veškerých relevantních nástrojů
k její podpoře;
■ vytvoření finančního nástroje k podpoře investic,
založeného na záručním principu, představuje
významnou inovaci ve financování významných
investičních projektů ve veřejném zájmu;
■ pro daný účel je velmi prospěšné a žádoucí i zapojení prostředků soukromého kapitálu. Špatně
koncipovaná partnerství veřejného a soukromého
sektoru však mohou v konečném důsledku stát
více než přímé veřejné poskytování týchž služeb.

Veřejné investice do vysoce kvalitních, cenově
dostupných a přístupných veřejných služeb v EU
musí být prioritou;
■ podpořeny mají být vedle vnitrostátních investic
též ty investice, které mají významný přeshraniční charakter. Model lze též uplatnit při realizaci
rozvojových investic EU mimo území EU;
■ zvýšení účinků investičních aktivit lze zajistit
provedením strukturálních reforem na úrovni
členských států i EU jako celku;
■ realizované investice by měly respektovat potřeby
jednotného trhu pokud možno ve všech jeho
rozměrech, funkčnost finančních trhů, dopravní
a energetické infrastruktury i připravenost lidských zdrojů k uskutečnění těchto výzev.
Osobně jsem přesvědčen, že cílená koncepční
investiční aktivita, postavená ovšem na respektu
národních ekonomik v podmínkách jednotného
trhu a zaměřená na projekty veřejných služeb
a infrastruktury, často s přeshraničním dopadem,
je skutečně efektivní cestou ke konkurenceschopnosti Evropy v globálním
světě. ■
PETR ZAHRADNÍK,
poradce prezidenta HK ČR a člen

Foto: archiv

S

ekce ECO a plenární zasedání EHSV v červnu
přijalo a schválilo významné stanovisko k hospodářské politice, jehož mám čest být autorem.
Týká se Investičního plánu pro Evropu, zvláště pak
jeho budoucího pokračování v podobě Programu
InvestEU. Stanovisko vítá tento nástroj, neboť
přispívá k podpoře investic v EU a účinnějšímu
využívání omezených finančních zdrojů pro účely
strategického investování v celé Evropě jako nového
druhu přerozdělování finančních prostředků EU.
Současně doporučuje, aby si EU vytyčila investiční
cíl, který by byl jedním z kritérií dlouhodobé a udržitelné investiční politiky. Tento investiční cíl by
mohl být součástí pravidelného cyklu evropského
semestru a byl by každý rok vyhodnocován.
Stanovisko podtrhuje, že inovativní finanční nástroje mají obrovský potenciál pojmout oblasti spadající
do navrhovaného Programu InvestEU. Důvěřuje
v synergie mezi Programem InvestEU a budoucími
centrálně spravovanými programy, jakými jsou
například Nástroj pro propojení Evropy či Horizont
Evropa, přičemž dává přednost využití nástroje založeného na návratnosti. Proto je při kombinování
několika programů nebo projektů nutné zjednodušit právní předpisy.
EU by měla být v této fázi připravena nést větší riziko; stanovisko proto doporučuje, aby byl na tento
nástroj vyčleněn ve Víceletém finančním rámci větší
podíl prostředků. Stanovisko též důrazně podporuje

Evropského hospodářského
a sociálního výboru, Brusel
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NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR, z. s.

Strojírenství Ostrava 2019 se blíží
Tato konference představuje v celoroční agendě Národního strojírenského
klastru jednu z nejdůležitějších akcí, která se stala tradičním celorepublikovým
setkáním stovek odborníků ze strojírenství a mnoha souvisejících průmyslových
a ekonomických oborů.

T

ematicky se konference pokaždé zaměřuje
na aktuální potřeby odvětví, např. v loňském
roce na výzkum a vývoj na vysokých školách – příležitosti pro české strojírenství. Letošní
již 13. ročník konference se uskuteční na téma
Inovační strategie České republiky a její odraz
v kvalitě vzdělávání – budoucnost českého průmyslu v úterý 17. září 2019 v areálu Dolu Hlubina,
BRICK HOUSE, Dolní Vítkovice.
Konference se opírá o strategický dokument, který
se zabývá inovacemi. Téma konference si všímá
možností posílení financování výzkumu, podpory
oborů s potenciálem průlomových technologií,
dále vytváření konkrétních prvků pro vznik a podporu startupů a spinoffů a zabezpečení výměny
vzájemných informací. Rovněž se zabývá podporou klíčových trendů, jako je umělá inteligence,
laserové technologie, nanotechnologie, energeticky
úsporná řešení a další. Upozorňuje na změny

polytechnického systému vzdělávání, kde se klade
důraz na technickou představivost, kreativitu a výuku založenou na znalostním základu přírodních
věd. Dále si všímá podpory studijních programů
zaměřených na pokročilé technologie, výzkum
a vývoj v oblasti umělé inteligence, zapojení
špičkových odborníků z průmyslu do spolupráce
s vysokými školami i dopadů Průmyslu 4.0 na trh
práce a nutnosti adekvátní transformace systému
vzdělávání.
Na konferenci je pozván ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, již tradičně vystoupí
zástupci předních strojírenských firem z České
republiky a vysokých škol. Bližší podrobnosti,
program a přihláška na konferenci budou k dispozici na webu Národního strojírenského klastru
www.nskova.cz. ■
NSK

Národní strojírenský klastr, z. s. (NSK), je
zapsaný spolek 43 společností působících
převážně v oblasti strojírenství. Od svého
založení v roce 2003 působí také
v příbuzných oborech a spolupracuje
s akademickými institucemi. Firmy klastru
zaměstnávají více než 20 000 pracovníků
a dosahují ročních tržeb ve výši 2 mld. eur.
Spolek byl zřízen za účelem podpory inovací,
zvýšení konkurenceschopnosti a exportní
schopnosti propojených firem, podnikatelů
a institucí působících v Moravskoslezském
kraji i celé ČR. Lídry klastru představují
společnosti, které jsou nositelkami značky
VÍTKOVICE, dále VŠB – Technická univerzita
Ostrava a Strojírny a stavby Třinec. Všichni
členové reprezentativně pokrývají celý
strojírenský dodavatelský řetězec od vývoje
a výzkumu, výroby základních kovů
a hutního zpracování přes výrobu kovových
konstrukcí až po výrobu strojů a velkých
technologických celků.
Klastr se soustřeďuje na vytváření
dodavatelských řetězců, podporu svých
členů na veletrzích – pravidelně na MSV
Brno, organizuje nákupní aliance a pro
své členy připravuje také vzdělávací
a inovační projekty. Každoročně pořádá
konferenci STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA,
semináře a workshopy pro odborníky
i laickou veřejnost. K zajištění těchto činností
využívá mimo jiné zdroje EU, a to konkrétně
spolufinancování projektů OP PIK Posílení
spolupráce mezi členy NSK a Posílení
mezinárodní spolupráce NSK.

SEZNAM ČLENŮ KLASTRU:

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z. s.

AK 1324, s. r. o.

PKS servis spol. s r. o.

Argutec, s. r. o.

PRO-DO projektová a dotační kancelář, s. r. o.

Baroz Ener, spol. s r. o.

rt steel s. r. o.

České vysoké učení technické v Praze

Sdružení pro rozvoj MS kraje

DIMER, spol. s r. o.

Seco Tools CZ, s. r. o.

ECOFER s. r. o.

SENSES PLUS s. r. o.

EGE Service s. r. o.

Spojené slévárny, spol. s r. o.

KONTAKTY:

European Welding Institute s. r. o.

SPŠ, OA a Jazyková škola, FM, p. o.

Ruská 2887/101

FERRIT s. r. o.

SPŠ, Ostrava – Vítkovice, p. o.

703 00 Ostrava – Vítkovice

Flash Steel Power, a. s.

Strojírny a stavby Třinec, a. s.

tel.: +420 595 957 008

Hametal, spol. s r. o.

TEPLOTECHNA Ostrava a. s.

e-mail: klastr@nskova.cz

Havířovsko-karvinský kovo klastr, z. s.

TÜV SÜD Czech s. r. o.

Hutní montáže – Svarservis, s. r. o.

VÍTKOVICE CYLINDERS a. s.

Hydac spol. s r. o.

VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ a. s.

JSC RUSPOLYMET

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s.

KOFING a. s.

VÍTKOVICE, a. s.

KRÁLOVOPOLSKÁ, a. s.

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Květoslav Bašista

Vítkovické slévárny, spol. s r. o.

LAMMB systems s. r. o.

VŠB – TU Ostrava

MACH – TĚSNĚNÍ spol. s r. o.

VÚHŽ a. s.

MEZ, a. s.

Vysoké učení technické v Brně
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inzerce

Za 580 Kč měsíčně získáte
vše, co k přijímání karet
potřebujete.

%

www.kbsmartpay.cz
nebo 228 883 243

Berete karty?
My strháváme 0 %

Ceny jsou bez DPH. Uvedená cena platí pro objem plateb do 10 000 Kč měsíčně.
Detailní popis služby najdete na www.kbsmartpay.cz.
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společenská odpovědnost

Energie
zdrojem
Foto: 2x archiv

financování české
filmové tvorby

Od roku 2002 investovala energetická skupina innogy (dříve RWE) do charity nebo podpory kultury a sportu více než
1,5 miliardy korun. Jeden z největších dárců u nás stojí také za jedinečným projektem na podporu tuzemské kinematografie:
innogy – energie českého filmu. O projektu, který má letos na kontě už neuvěřitelnou 14. sezonu, jsme hovořili s Martinem
Chalupským, ředitelem komunikace skupiny innogy v ČR.
ak se dodavatel energií dostane
k podpoře filmu? Kdy a jak nápad vznikl?
To se musíme vrátit do roku 2005, kdy jsme
tento ojedinělý projekt ještě jako RWE spustili.
Primárně jsme chtěli podpořit českou kulturu
a hledali jsme pro naši novou sponzoringovou
a CSR strategii konkrétní oblast, která potřebuje pomoc a která do té doby neměla žádného
dominantního partnera. To všechno splňovala
volba podpory české kinematografie. Jedná se
projekt, u kterého se na počátku spojily zájmy
filmařů, energetického byznysu, Studia Barrandov,
TV Nova a posléze ČT. V rámci energie českého
filmu ročně investujeme zhruba 25 milionů korun.

J

Kam přesně tyto finance směřují, kde všude
filmařům pomáháte?
Projekt jsme vytvořili jako komplexní, aby měl
hmatatelný dopad na celou českou kinematografii.
V roli koproducenta se přímo podílíme na vzniku
hraných i dokumentárních filmů. Spolupracujeme
s filmovými festivaly – dlouhodobě podporujeme
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Letní
filmovou školu Uherské Hradiště. Společně
s Barrandovskými studii a Českou televizí jsme
založili Filmovou nadaci, která podporuje scenáristickou tvorbu a zároveň pomáhá s realizací
oceněných scénářů. Součástí projektu je také péče
o mladé autory formou grantů pro absolventské

36

filmy na FAMU. Dále jsme hlavním partnerem
Cen české filmové kritiky a k našemu filmovému
angažmá v roli hlavního partnera patří také vyhlašování cen Český lev.

Nakolik rezonují vaše aktivity mezi filmaři
a veřejností?
U filmu jsme se za 14 let stali už regulérním
zdrojem financování české filmové tvorby. Vlastně
se podílíme na fungování a financování jedné
konkrétní oblasti tradiční české kultury. Velmi
pozitivně to vnímá i česká veřejnost. O mimořádnosti projektu Energie českého filmu svědčí
rovněž zisk prestižního ocenění Evropský kulturní
investor, který jsme za projekt převzali v Berlíně
v roce 2014. I v evropském kontextu nemá náš
projekt obdoby.
Úctyhodná je především délka trvání
projektu. Kolika filmům jste už pomohli
na plátna kin?
Na to jsme náležitě hrdí, protože žádná z velkých
společností se takto dlouhodobě neprofiluje.
Koprodukce innogy už má na kontě přes sedm
desítek celovečerních hraných i dokumentárních
snímků, dalších více než dvě stě dokumentů
vzniklo ve spolupráci s Českou televizí. ■
(Na snímku záběr z filmu Poslední aristokratka)

MARTIN CHALUPSKÝ
ředitel komunikace skupiny innogy v ČR

PETR SIMON
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Hledáte
školení?
Skvělé! Děláme je.

www.edukis.cz
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Foto: 2x ČZ ESCO

společenská odpovědnost

Proměňte školu ve zdravé místo pro děti
Špatný vzduch, nedostatečné osvětlení či neefektivní vytápění jsou nejčastějšími
neduhy, se kterými se potýká personál a děti ve většině tuzemských škol. Projekt
Zdravá škola, v němž je zapojena řada firem včetně ČEZ ESCO, má za cíl prostředí
škol měnit k lepšímu.

N

ejen měření, analýzu a doporučení, ale
i skutečné řešení problému nabízí od roku
2017 projekt České rady pro šetrné budovy
s názvem Zdravá škola. Rada ve spolupráci se
svými členy provedla měření ve vybraných školách
a také realizovala ve dvou vzorových třídách řešení
vedoucí ke zvýšení kvality vnitřního prostředí.
Díky spolupráci s partnery projektu, včetně Svazu
měst a obcí ČR a Národního centra energetických
úspor, se daří poskytovat městům a obcím jako
zřizovatelům škol potřebné informace, šířit osvětu
a vyjednat dotační titul.

Nechte si změřit špatné klima
První dotační tituly podporující energetickou
úspornost budov pomohly školám zateplit a snížit
energetické ztráty. Pokud se v nich ale současně
neřešil systém vzduchotechniky, potýkají se dnes
s nedostatečným větráním a se zhoršenou kvalitou
vzduchu. Problémem bývá ve třídách i špatná
akustika a nedostatečné osvětlení. Přitom celková
kvalita vnitřního prostředí ve školách je zásadní,
neboť ovlivňuje koncentraci a kognitivní procesy
učení se.
Bolestmi hlavy, únavou a sníženou soustředěností,
tedy takzvaným syndromem nezdravých budov,
v nichž jsou například limity koncentrace CO2 překračovány i o 100 %, trpí též velká skupina populace doma či v kancelářských budovách. Zřizovatelé
škol mohou na webu Zdravá škola poptat měření
kvality vnitřního prostředí (CO2, teplota, vlhkost,
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akustika, světlo), na jehož základě obdrží zprávu
s doporučením vhodných řešení. Do projektu jsou
zapojeny různé společnosti nabízející řešení v oblasti vzduchotechniky, akustiky, osvětlení, energetických úspor i poradenství se získáním dotací.
Jednou z nich je ČEZ ESCO, dceřiná společnost
Skupiny ČEZ, jejíž balíček energetických služeb
zahrnuje například vzduchotechniku s rekuperací,
střešní fotovoltaickou elektrárnu včetně baterií,
dodávku komodity nebo úsporné LED osvětlení.

Řekněte si o dotaci
Ke stávajícím dotacím na snižování energetické náročnosti budov přibyla i možnost čerpat
peníze na komplexní úpravy řešící také osvětlení,
stínění a větrání. Dotaci 70 % mohou zřizovatelé škol získat i na fotovoltaickou elektrárnu,
kterou ČEZ ESCO přizpůsobí spotřebě školy tak,
aby bylo zajištěno optimální využití vyrobené
elektřiny ve škole. Informace o využití obnovitelných zdrojů energie pak velmi dobře poslouží
i v samotné výuce.
Pro vyšší efektivitu solárního systému i jako
záložní zdroj energie se doporučuje využití
solárního systému s akumulací do baterií. Až 20 %
úspor energie a zároveň optimální intenzity světla
ve třídách lze dosáhnout instalací LED osvětlení
modulů. Dotace na osvětlení se pohybují v řádu
35 až 55 %. ■

ČEZ ESCO A ŠKOLY
Společnost má za sebou řadu realizací
energetických projektů ve školách, včetně
důležitých prvků zdravé školy. Díky
ČEZ ESCO a jeho dceřiným společnostem
tak například významně šetří za energie
ve školách v Praze 13, kde se modernizace
týkala osvětlení, účinné regulace vytápění
a lokálních výrobních zdrojů světla, nebo v ZŠ
Oty Pavla v Buštěhradě, kde jsme instalovali
vzduchotechniku pro větrání tříd, kabinetů,
jídelny i hygienického zázemí. „Nechceme
ale zjednodušovat problematiku vnitřního
prostředí pouze na větrání a koncentraci CO2 .
Nejlepšího výsledku dosáhnete realizací
komplexních opatření, a právě taková mají
aktuálně i významnou dotační podporu,“ říká
Jakub Kabourek, programový manažer Smart
City v ČEZ ESCO a dodává: „Naše vize jsou
inteligentní budovy, zdravé a energeticky
šetrné.“

VALERIE SAARA

www.komora.cz
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finance & investice

Farma Stříbrný:

Nejmodernější technologie přinesly
více komfortu zvířatům i lidem
Mléko prodávají drážďanské mlékárně Müller, ke
které přešli poté, kdy zkrachovala místní mlékárna
v Jičíně. „Müller byl blíž než mlékárny v jižních
Čechách. Mlékárna v Poděbradech zase byla malá
a další mléko už nechtěla odebírat,“ vzpomíná
na problematické období kolem roku 2007 Karel Stříbrný.

Foto: archiv

Farma jako životní styl

Rodinná Farma Stříbrný denně produkuje přes 2 500 litrů mléka. Od letošního
jara si tamní dojnice mohou užívat komfortu moderní robotické haly, která jim
zajišťuje prakticky kompletní servis od krmení přes dojení až po drbání speciálním
robotem. To vše se nachází pouhých sedm kilometrů od Jičína v obci Radim
na Královéhradecku. Péči o farmu zvládnou pomocí nejnovějších technologií
bez problémů čtyři lidé.

O

své životní dráze měl Karel Stříbrný jasno už
od mládí. Narodil se na farmě, která nyní nese
jeho jméno, a před očima měl vzor svého otce,
který tu hospodařil už od 40. let. Po roce 1989 se on
a jeho manželka Zdena rozhodli hospodářství rozšířit a založit chov černobílých holštýnských krav.
„Holštýnská kráva je mléčný typ, nádoj je mezi 30 až
50 litry mléka denně. Zároveň je ale štíhlá, na maso
se tedy příliš nehodí,“ říká Karel Stříbrný.

nepravidelnostem struků, na displeji zobrazuje,
z kolika procent je který struk již vydojený, a samozřejmě umí i testovat mléko. Za odměnu pak
robot nabídne krávě hrst granulí.
„Dojicí robot pro nás znamená mnohem víc svobody. Už si nemusíme hlídat čas, abychom byli nejpozději do čtyř doma a začali s večerním dojením.
To obvykle zabralo tři a půl hodiny, ráno to byly
hodiny čtyři,“ pochvaluje si výraznou časovou
úsporu Zdena Stříbrná.

Robotická hala
Ze současného asi 250hlavého stáda holštýnského
skotu je přes 100 dojnic, pro které majitelé aktuálně
dostavěli moderní, prostornou a vzdušnou halu.
Zde se krávy mohou procházet, krmit se, ležet v boxech stlaných slámou či se nechat drbat speciálním
robotem.
Hala je rozdělená na dvě poloviny, přičemž
v každé je dojicí robot DeLaval nejnovější
generace. Krávy k němu samy přijdou dvakrát
až třikrát denně a vše probíhá automatizovaně na
základě údajů, které robot o konkrétním zvířeti
má. Pomocí 3D kamery se dokáže přizpůsobit
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Zrušení kvót přineslo ztrátu
Nákladnou investici do haly a moderních
technologií pomáhala Farmě Stříbrný financovat
Česká spořitelna, která s rodinou spolupracuje
už 15 let. Hladký průběh hospodaření na farmě
včetně nákupu potřebného vybavení zajišťuje
provozní financování, které vykrývá kolísání cash
flow. Stříbrným pomohlo i v roce 2015, když EU
zrušila mléčné kvóty a cena mléka se propadla pod
6 korun za litr. „Tehdy to pro nás znamenalo ztrátu
kolem 2,5 milionu, protože z mléka máme 80 procent příjmů,“ vysvětluje Karel Stříbrný.

Jednou z věcí, kterých manželé při zpětném pohledu trochu litují, je to, že v 90. letech nekoupili více
pozemků: „Dnes prakticky veškeré dotace padnou
na nájmy,“ říká Zdena Stříbrná. O rozšíření
produkce o různé mléčné výrobky neuvažují. Pro
vlastní potřebu a lidi z okolí ale jednou týdně vyrábějí čerstvý sýr. Ostatně sousedé se na farmě rádi
zastaví i při jiných příležitostech, jako jsou třeba
oslavy narozenin. S oslavou za účasti dechové
kapely Táboranka se počítá i pro nově postavenou
halu. Rodinné hospodaření Stříbrné naplňuje:
„Je to tvrdá práce, ale nikdy jsme nic jiného dělat
nechtěli, to má člověk asi v sobě,“ shodují se. ■
PETR SIMON

HLAS BANKÉŘE
„S rodinou Stříbrných se známe od
roku 2004 a myslím, že mohu říci, že
si rozumíme nejen po pracovní, ale
především i po lidské stránce. V průběhu
let Česká spořitelna financovala prakticky
veškerou zemědělskou techniku, pomohla
s nákupy zemědělské půdy a provozními
úvěry vyrovnávala výpadky cash flow.
Dosud největším společným projektem
byla výstavba moderní robotické stáje,
která byla dokončena v únoru 2019,“ říká
Jan Polák, ředitel segmentu MSE v České
spořitelně pro východní Čechy.
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Největší česko-slovenská advokátní kancelář
s mezinárodním dosahem

*Za posledních 10 let kanceláĜ poskytla poradenství
ve více než 80 zemích svČta

Absolutní vítěz soutěže Právnická ﬁrma roku ČR
třikrát za poslední čtyři roky
(2015, 2017, 2018)
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Trendy zelené Evropy
a jak na nich vydělat
Již delší dobu je možné v Evropě
zaznamenat akcentování udržitelného
rozvoje a s tím související silnou
orientaci na zelenou energii. Poslední
hlasování do evropských struktur
nás ujišťuje, že tento směr bude mít
i nadále výraznou politickou podporu.

Co nás čeká
S čím se tedy setkáváme a budeme setkávat v následujícím období? Bude pokračovat podpora obnovitelných zdrojů energie napříč celou EU, přičemž
tradiční centralizované systémy budou nahrazovány
decentralizovanými. Nízká cena energií v posledních
několika letech způsobila nižší zájem budovat nové
velké energetické zdroje, a jelikož cena energie nepokrývá náklady na budování těchto zdrojů, hledají se
úspory. V důsledku toho se budují menší energetické
zdroje alternativní povahy – solární, větrné a bioplynové elektrárny. Akceleruje také rozvoj nových
technologií, mezi něž patří především akumulace,
smart technologie, e-mobilita, IT systémy, big data
a některé další. Hledají se paliva 2. a 3. generace z nepotravinářských plodin a biomasy, součástí nových
řešení je také elektrická energie ze slunce a bioplynu.
S ohledem na takzvaný Energiewende v Německu je
potřeba očekávat zvýšení cen energie od roku 2021.

Jak toho využít
Velký investor může postavit elektrárnu z obnovitelných zdrojů. Dotace na vykupovanou energii
z takových zdrojů se sice snižují, návratnost investice
je však stále zajímavá a je dána hlavně pořizovací-
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Foto: Jakub Hněvkovský

V

posledních letech část evropských států zavedla výrazná omezení pro jaderné a klasické uhelné elektrárny. Velkým příkladem je Německo,
i když se mnozí domnívají, že v tomto případě se
jedná o extrém.
Silnou politickou podporu vyjádřila Evropská unie
v legislativě z přelomu roku 2018/2019, ve které
definuje závazné cíle pro celou Unii. Stanovuje
snížení domácích emisí skleníkových plynů napříč
ekonomikou do roku 2030 minimálně o 40 % v porovnání s rokem 1990. K tomu stanovuje závazný
cíl pro celou Unii týkající se dosažení alespoň 32 %
podílu energie z obnovitelných zdrojů ve spotřebě
energie v Unii do roku 2030. Zdají se vám tyto cíle
příliš ambiciózní? Možná, ale uvědomme si, že se
jedná o dosažený kompromis v rámci EU.

mi a udržovacími náklady. Naštěstí se dramaticky
zlevnily technologie, zejména pro solární elektrárny.
Stavbou takového energetického zdroje můžete
dosáhnout výnosu kolem 8 % p. a.

AKCELERUJE TAKÉ ROZVOJ
NOVÝCH TECHNOLOGIÍ, MEZI NĚŽ
PATŘÍ PŘEDEVŠÍM AKUMULACE,
SMART TECHNOLOGIE, E-MOBILITA, IT
SYSTÉMY, BIG DATA A NĚKTERÉ DALŠÍ.
Investice do hmotných aktiv, jako jsou energetické zdroje na bázi obnovitelných zdrojů, přinášejí
investorům větší jistotu a klid. Jedná se o aktiva,
která zpravidla drží svou hodnotu a přinášejí stabilní
výnos, který není tolik závislý na dění na trhu. Tyto
investice nemají ani tendence klesat do záporných
hodnot. Aktivum v podobě projektů fotovoltaických či jiných elektráren z obnovitelných zdrojů
má předem dané (a garantované) tržby na dlouhou
dobu 15–25 let, liší se teritoriálně. Náklady u těchto
projektů lze dobře predikovat, kontrolovat a korigovat. Největším rizikem u těchto projektů je riziko
regulatorní, tedy změna podmínek podpory, které
se ale zpravidla týká buď jen jedné země, nebo jen
jedné technologie.
Menší investor má možnost investovat do alternativních (zelených) zdrojů energie přes fond
kvalifikovaných investorů, kde investice standardně
začínají na částce jednoho milionu korun. Největším

úspěšným fondem v ČR a ve střední Evropě je fond
NOVA Green Energy, který přináší investorům stabilní výnos nad 6 % p. a. Rizika, kterým se vystavuje
investor při stavbě vlastního energetického zdroje,
řeší právě fond.

NOVA Green Energy
Fond NOVA Green Energy je otevřený podílový
fond kvalifikovaných investorů, který investuje
do majetkových účastí ve společnostech provozujících malá a středně velká zařízení vyrábějící energii
z obnovitelných zdrojů energie v regionu střední
a východní Evropy, zejména pak v ČR a na Slovensku. Výnosy Fondu jsou stabilizované, jelikož
se opírají o zákonem garantované výkupní ceny
elektrické energie na období 15 až 20 let, přičemž
tyto výkupní ceny výrazně převyšují běžné tržní
ceny elektrické energie. Spolu s efektivním řízením
aktiv pod správou Fondu se tyto faktory následně
promítají do výsledků hospodaření Fondu. Fond
dosahuje výnosu nad 6 % p. a. a stejné je i očekávání
do dalších let. Cílem Fondu je být nejlepší volbou
pro konzervativní investory očekávající stabilní, zákonem garantovaný příjem a přiměřené zhodnocení
kapitálu v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Přísný regulační rámec, přehledně nastavená motivace
manažerů, renomovaný správce, znalec a auditor či
další institucionální a projektové záruky zabezpečují
maximální transparentnost fondu podle vzoru investičních fondů v západní Evropě. ■
IVANA ŘEHÁKOVÁ a ROBERT MOCEK, Deluvis Wealth Management
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Za zážitky do Plzeňského Prazdroje
V Plzeňském Prazdroji se vaří nejen skvělé pivo,
ale i jedinečné akce. Využijte unikátní prostory
pivovaru a bohatý program zážitkových programů,
které zpestří vaše obchodní aktivity. Není nad to,
prožít příběh plzeňské legendy na vlastní kůži!

Škola čepování piva Pilsner Urquell
Uvažujete nad zpestřením firemní akce? Pak se
zkuste postavit za výčep a objevit tajemství správně
načepovaného piva. Během tříhodinového programu
vás zábavnou formou zaškolí náš mistr výčepní.
Na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak pivo Pilsner Urquell
správně načepovat „na hladinku“, „šnyt“ či „mlíko“.
SPECIÁLNÍ TIP: Máte cestu do pivovaru opravdu
daleko nebo připravujete speciální firemní akci?
Nevadí! Přivezeme Školu čepování piva Pilsner
Urquell za vámi!

Párty v pivovaru Gambrinus
Hledáte jedinečné místo pro firemní posezení?
Pak využijte prostory Gambrinus varny a během
tří hodin se od těch nejpovolanějších odborníků
dozvíte o zlatavém moku vše. Pivovarský sládek
se postará o to, abyste si načepovali jenom ty
nejlepší kousky. Navíc s možností promítání
prezentací nebo i filmových či sportovních projekcí
na velkoplošném plátně.

Cesta pivovarského tovaryše
Chystáte s kolegy teambuilding? Přijměte
pozvání do našich historických ležáckých
sklepů, kde se proměníte na čtyři hodiny
v ledaře, bednáře, sklepmistry a sladovníky při
zábavných týmových hrách! Za soutěžení vás
odměníme nefiltrovaným a nepasterizovaným
pivem Pilsner Urquell, které vám načepujeme
přímo z dubového ležáckého sudu! Ochutnávat
můžete po celou dobu programu. Tak na zdraví!
Zážitkové programy jsou určené pro 15 až 45 osob.
V ceně je zahrnutá bohatá konzumace piva Pilsner Urquell nebo Gambrinus i malé občerstvení.
Rezervujte si své zážitky již nyní.
Telefonní číslo: +420 377 062 888 | E-mail: reservations@asahibeer.cz | www.prazdrojvisit.cz
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Podnikatel musí vidět za dva rohy
kdy neúmyslně způsobí škodu třetí osobě, ať už
na majetku, či zdraví. Podnikatelé často předpokládají, že součástí pojištění odpovědnosti je i jejich
povinnost nahradit újmu, kterou by mohl jejich
výrobek způsobit třetí osobě – tedy například
zákazníkovi. Mnohdy jsou překvapeni, když
zjistí, že to zdaleka není věc automatická. Přitom
taková událost rozhodně nepatří mezi výjimečné.
Důležité je uvědomit si konkrétní rizika – čísla
a analýzy mnohdy jasně ukážou, že pojištění, která
podnikateli mohou připadat zbytečná, se opravdu
vyplatí. Nedívejte se tedy jen za roh – na rizika,
která vás první napadnou, ale i za dva – tedy na to,
jaká další rizika vás mohou ohrozit. S důkladnou
analýzou situace vám pomůže zkušený poradce
naší pojišťovny.

Foto: Jakub Hněvkovský

Kde lze účelně ušetřit

V dnešním vysoce konkurenčním prostředí jsme postupně zjistili, že pokud
chceme, aby boty vydržely déle než jednu zimu, je potřeba do nich investovat, že
kupovat ty nejlevnější potraviny není dobrou investicí do nás samých. A stejné je
to i s pojištěním. Zvláště když jde o firmu, na jejíž existenci je závislých mnohdy
víc než pár jednotlivců.

N

a nájezdy zlodějů či vandalů si podnikatelé
již zvykli a existuje řada způsobů, jak se proti
nim bránit. Je však mnoho situací, které
ani po letech podnikání nedokážete předvídat,
a dokonce je ani ovlivnit. Jeden rok to je velká
voda, která může úplně zničit provozovnu, ačkoli
mohl mít každý pocit, že objekt leží v dostatečné vzdálenosti od řeky. Další rok může přijít
nečekaná sněhová nadílka, jejíž nápor neunesou
ploché střechy vašich skladových prostor, a zničí
podstatnou část uloženého zboží. A ve všech
těchto momentech může dobré pojištění doslova
zachránit krk. Mnoho podnikatelů si buď veškerá
rizika ohrožující jejich živobytí neuvědomuje,
nebo je ve snaze snížit náklady na ochranu proti
riziku na minimum ignoruje. Řada podnikatelů
potom „nějaké pojištění prostě má“ a neřeší, zda
skutečně odpovídá jejich reálným potřebám. Ani
jedna z těchto variant samozřejmě není dobrá.
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FIRMA MÁ JEN URČITÉ
MNOŽSTVÍ PENĚZ A MANAŽERSKÉHO
ČASU. TI ÚSPĚŠNÍ INVESTUJÍ TAM,
KDE SE TO NEJVÍCE VYPLÁCÍ.
JACK WELSCH

Co všechno si lze pojistit?
Základním a nejběžnějším pojištěním je bezpochyby pojištění proti živelním škodám. Pomůže
například v případě vytopení provozovny či
skladových prostor, zničení majetku požárem,
stržení střech pod vahou sněhu a v řadě dalších
živelních škod, které mohou být pro řadu podniků
až likvidační. Neméně důležité je pojištění odpovědnosti, které chrání podnikatele v situacích,

Roli hraje především míra rizik vašeho byznysu
a také dosavadní škody či naopak jejich absence.
Cestou ke snížení nákladů na pojištění je v první
řadě práce s částkami na spoluúčast. Čím větší část
nákladů na opravu škod je podnikatel schopen
uhradit z vlastních zdrojů, tím nižší je pak cena
pojistného. Pojistné lze snížit také například
zlepšením zabezpečení majetku. Čím lépe je
firma chráněna – ať proti zlodějům, či vyšší moci,
tím vyšší je plnění a zároveň platí nižší pojistné.
Investice do bezpečnostních opatření se tak vzhledem k dlouhodobým výdajům na pojištění může
vyplatit zvlášť tam, kde je součástí pojištění více
nemovitostí, například garáží, skladových prostor
či poboček. Aby pojištění poskytovalo skutečně
kvalitní ochranu, mělo by být vybíráno nejen
s ohledem na účel podnikání, ale také na geografickou polohu firmy či rizika vyplývající z druhu
výroby a podobně. Cena by rozhodně neměla být
jediným hlediskem.

Stará smlouva, taky smlouva?
Mnoho podnikatelů si matně pamatuje, že před
několika lety uzavírali pojištění. Mají tak pocit
bezpečí, že v případě pojistné události pokryje
pojistné plnění všechny škody na jejich majetku.
V tom lepším případě po konzultaci s odborníkem
zjistí, že zatímco pojištění mají už léta, například
stroj pořídili teprve loni a stávající pojištění se
na něj tak nevztahuje. V horším případě odhalí
nedostatky pojištění až pojistná událost. A to už
může být pozdě. Uvědomte si, že podpisem smlouvy spolupráce s pojišťovnou nekončí, ale začíná.
Pokud firma zvýší hodnotu svého majetku, například rekonstrukcí provozovny, pořízením nového
vybavení apod., je nutné tyto změny zohlednit
i v pojistné smlouvě. Zkrátka pojištění je dobře
funkční, jen když se s ním průběžně pracuje. ■
PAVEL SCHWEINER, krajský ředitel České pojišťovny
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ICF kouč – partner pro podnikání
Etické otázky na pracovišti v období léta s řešením v podobě
posílení sebevědomí
Zamysleme se nad zdánlivě příjemným tématem dovolených, které na pracovištích často může nést i určité nepříjemnosti.
Z koučovací praxe vychází téma dovolená jako velmi zásadní.
Jistě bychom našli mnohem více témat, která
se v jednotlivých koučovacích případech také
objevila. Dalo by se polemizovat o dalších situacích, které nás v práci v průběhu léta nesporně
zatěžují. Zaměřme se však na tyto tři zmíněné.
Co mají jednotlivé situace podobného? Co je tím
společným jmenovatelem? Z praxe je pojítkem
jednoznačně pojem Sebevědomí.

Skrze sebe ke druhým
Možná je to pro vás překvapivé, ale nemluvíme
tu o sebevědomí ve smyslu „jak někdo působí
sebe-vědomě na druhé“ (a často je to jen hra)
ani o budování tohoto působení na lidi (jako
například učení se manipulaci). Hovoříme zde
o vědomí sebe sama jako takovém. O podstatě
a esenci tohoto slova. O naší bdělosti a její potřebě
v každodenním životě. O poznání sebe sama jako
základního kamene ve vztahu k sobě a k druhým.

TRÉNINK SEBE-VNÍMÁNÍ

M

nozí koučovaní přicházejí s nedorozuměními při domlouvání termínů dovolených.
S jinými probíráme silnou potřebu dovolené,
protože jinak hrozí fyzický i psychický kolaps.
A s některými si také povídáme, jak se udržet co
nejlépe ve fyzické a psychické kondici dříve, než
nastane problematická situace. Světová zdravotnická
organizace WHO nově zařazuje syndrom vyhoření
do své databáze CDI. Apeluje na zaměstnance a zaměstnavatele, aby se zabývali prevencí syndromu
vyhoření, a ukazuje na důležitost řešit vyvstalé
situace. Dnešní článek má ambici obohatit čtenáře
o poznání sebe sama, získat nové podněty k dalšímu
přemýšlení nebo rovnou nalézt akce vedoucí
ke změně. Zejména ty jsou pak pro zajištění spokojenějšího života zcela zásadní. Přejděme od teorie
k praktickému užívání.
Zamyšlením se nad jednotlivými případy dojdeme k následujícím zjednodušujícím shrnutím, o co v situacích jde. Jsou v zásadě tři: Jak
komunikovat a dojít shody. Syndrom vyhoření
a jeho prevence. Umění odmítat, delegovat práci
a nalézt work-life balance.
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PŘÍKLADY Z PRAXE
Vedoucí pobočky na koučovacím sezení
sděluje, jak dává svému týmu svobodu
a nezávislost. Ten se ale (kvůli tomu) stále
nemůže domluvit na jednotlivých termínech
dovolených. Říká: „Někdo na pobočce být
musí a oni to přece vědí?!“ Nově příchozí
koučovaná se v průběhu sezení svěřuje, že
je na koučování poslaná za účelem prevence
syndromu vyhoření. Ten ji před pár měsíci
postihl a ona byla na osm měsíců vyřazena
z provozu. Doslova. Nedošla ani nakoupit, jak
byla vyčerpaná.
Ředitel firmy při koučování popisuje, jak
vzývá přicházející dovolenou, protože
konečně bude „jen“ s rodinou, dopřeje si
zasloužený odpočinek a „vypne“ od práce.

Možná s výše popsaným tvrzením
o společném pojítku sebe-vědomí
nesouhlasíte. V pořádku. Co se s vámi
při nesouhlasu děje?
Možná souhlasíte a zcela rozumíte.
V pořádku. Jaký to je pocit, být v tomto
ve shodě?
Možná cítíte, že na tom něco je, ale
potřebujete ještě čas nebo více vysvětlení.
V pořádku. Jaké to je, trošku nevědět?
A možná se vám děje něco úplně jiného.
V pořádku. Co to je a jak vám v tom je?

Jak je možné, že když posílíme vědomí sebe sama,
pomůže to všem třem situacím zmíněným výše
(a dost pravděpodobně i dalším situacím)? Co se
skrývá pod pojmem vědomí? Vědomí je veškeré
poznání o sobě a o světě. Umožňuje nám sebereflexi. V širším slova smyslu souvisí naše vědomí
se svobodou a zodpovědností všech lidí aneb jak
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nedaří pochopit druhého, dochází k jeho přijetí
jako jiného (ne horšího nebo lepšího, ale odlišného) člověka s jinými potřebami. Nepotřebuje vyjít
s každým. Sebe-vědomý člověk (se) nesrovnává,
má soucit a cítí lásku k lidem. Ty vnímá jako své

AKČNÍ PLÁN
Zkuste si takový malý test. Odpovězte si
pravdivě na následující otázky: Co je právě
teď to, co mě „nejvíc pálí“? Jaký je ten první
krok k té nejmenší změně? Jak moc to chci
opravdu udělat na škále 0–10? Víc než 5:
Kdy a jak to udělám? Jakmile akci dodělám,
čím/jak se ocením?
jsme si vědomí důsledků svých činů ve svobodné
zemi. Podívejme se na představu ideálního sebe-vědomého člověka na níže uvedených tvrzeních
zakončených podnětnými otázkami pro posílení
vaší sebereflexe.
Sebe-vědomý člověk si je vědomý svých potřeb.
Všech potřeb. Pečuje o sebe. Když aktuálně potřebuje močit, jde na záchod, když má hlad, nají
se, když cítí únavu, odpočine si. Když ví, že něco
dlouhodobě neprospívá jeho zdraví, nedělá to,
anebo očekává důsledky svých činů. Sebe-vědomý
člověk se vnímá a uspokojuje své potřeby. Jak se
právě teď cítíte ve svém těle? Jak uspokojujete své
každodenní a dlouhodobé potřeby vy? Člověk
vědomý sebe sama zná své hodnoty, silné stránky
a slabé stránky. Umí se ocenit a vnímá toto uvědomění jako svou přednost. Pokouší se dělat vše tak,
aby svých silných stránek mohl maximálně využít.
Sebe-vědomý člověk své slabé stránky vnímá

OTÁZKY NA TĚLO
Jaké jsou vaše hodnoty (alespoň 20)
a kterých 5 je těch nej a proč? Jaké jsou
vaše silné a slabé stránky? Jak dáváte lidem
příležitost vám pomoci, jak delegujete? Jak
si umíte říct o pomoc? Jak umíte odmítat
zadání, když máte hodně práce, nebo když
jde zadání proti vašemu přesvědčení? Co vám
přináší radost / energii / šťávu do života? Jak
často dobíjíte energii? Jak sebevědomý se
uvnitř sebe cítíte být a jak sebevědomě podle
vás působíte na druhé? Kolik vás to stojí
sil? Jak respektujete druhé? Jakým stylem
s druhými komunikujete?

jako příležitosti k rozvoji. Každý den si například
dá malou výzvu, aby sám sebe překonal, potěšil
a mohl se ocenit. Sebe-vědomý člověk zná a dělá
především to, co mu jde lehce, baví ho a naplňuje.
Práci, která ho tolik nebaví nebo mu tolik nejde,
přenechá těm, kteří jsou v ní dobří a baví je. Umí
odmítat práci, když je toho moc (zná své reálné

limity). Ví, jak delegovat, a umí si říct o pomoc,
když ji potřebuje. Umí otevřeně sdělit, co mu jde
a co ne, protože ví, že je v pořádku něco umět
a neumět. Umí ocenit druhé za dobře odvedenou
práci. Jeho sebe-hodnota tím netrpí, protože zná
své kvality a přednosti.
Sebe-vědomý člověk ví, že potřebuje radost
ve svém životě, nejen v práci. Člověk vědomý sebe
sama ví, že pokud energii vydá, potřebuje ji také
nazpět dočerpat. Dle toho plánuje svůj kalendář.
Ví, jaký styl odpočinku v danou chvíli potřebuje,
zda aktivní, či pasivní relax, být s rodinou, nebo
sám. Vědomý člověk umí na chvilku zastavit
a zamyslet se nad tím, co právě teď pro dobití
potřebuje.

Zdravé sebevědomí
Sebe-vědomý člověk působí zdravě sebevědomě. Působí opravdově, nemusí nic hrát. Člověk
vědomý sebe sama je autentický. Když cítí, že jím
zmítají emoce (vztek, naštvání, zlost, ale i obrovská radost apod.), umí své emoce ustát a sdělit
nahlas, co se s ním děje (i když to může vyvolat
nevoli). Tento projev vnímá jako svou přednost
namísto slabosti. Projevení opravdového stavu
mu usnadňuje budoucí komunikaci např. v tom,
že je díky tomu čitelný pro druhé. Uchovává svou
energii, nevydává ji na maskování emocí nebo
na vytváření různých strategií a her. V tomto se
projevuje jeho sebevědomí navenek a druzí ho
vnímají jako sebevědomého. Sebe-vědomý člověk
otevřeně beze strachu (že nebude dost dobrý,
znalý apod.), s respektem a s ohledem na druhé
sděluje své nejistoty / potřeby. Respektuje svoji
„nedokonalost“, když něco neví. To samé očekává
od druhých. Jeho cílem je dojít shody a spokojenosti všech. Nepotřebuje manipulovat, jít
do konfliktu, ponižovat nebo shazovat druhé, aby
získal, co potřebuje.
Při komunikaci sebe-vědomý člověk vnímá
a respektuje potřeby druhých. Člověk, který
umí vnímat sám sebe a respektovat své potřeby
a touhy, umí respektovat druhé a jejich potřeby
a touhy. Při komunikaci chce sebe-vědomý člověk
dojít s druhými shody, respektuje, když mají jiné
pohledy na věc, a chce porozumět. Když se mu

pomocníky, příp. učitele na své cestě životem.
Nepotřebuje se vůči nim vymezovat ani je měnit,
respektuje každého jedinečnost a tu ctí.

Ve zkratce
Člověk vědomý sebe sama se zná, vnímá své
potřeby, a to samé očekává od druhých. Dle toho
jedná a komunikuje. Umí předpovědět důsledky
svých činů. Řídí svůj život směrem k co nejvyšší
spokojenosti a v těžších obdobích svého života ví,
že se na sebe může spolehnout. Jak by asi dopadly
případy sdělené výše, pokud by jednotliví aktéři
byli v situacích sebe-vědomí? Jaké hodnoty svým
chováním a jednáním žijete vy? Být sebe-vědomý
je v pořádku a žádoucí. Jaká míra je žádoucí právě
pro vás a čeho vám v tomto tématu stačí dosáhnout? Často není třeba dosahovat úplných ideálů.
Možná si teď říkáte, kde je ta etika zmíněná
v nadpise článku! Toto celé pojednání je právě
o etice, morálce a mravnosti. Jednání se sebou
samým, jednání s druhými, styl a forma komunikace s druhými, všechny úrovně zodpovědnosti a s nimi spojená svoboda, to všechno jsou
pojmy, o kterých etika pojednává. Z filozofického
pohledu etiky můžeme dále přemýšlet, jaká je
naše představa sebe-vědomého člověka. Je stejná
a žádoucí pro firmu, které jste součástí? Jak obstojíte s tímto přístupem ve společnosti, ve které jste
se rozhodl žít?
Přeji vám krásné léto a mnoho nabité energie pro
příjemnější komunikaci, pro lepší pocit ze sebe
sama a pro lepší fungování nás všech právě tam,
kde jsme. ■
Mgr. ANDREA ŠATOPLETOVÁ, ACC, koučka a psychoterapeutka,
členka Komise pro etiku profesionálního koučování ICF ČR
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Vzdělávání pro zdraví
Zdravotnické školy připravují odbornice a odborníky v nelékařských zdravotnických profesích od sester a záchranářů přes
laboranty, zubní techniky, dentální hygienisty, nutriční terapeuty, zdravotnické asistenty až po rekondiční maséry. Prakticky
všechny školy se kromě přípravy budoucích zdravotníků věnují i vzdělávacím a osvětovým akcím pro veřejnost.

Z

dravotničtí pracovníci se běžně setkávají
s pokročilou technikou a s nejmodernějšími
farmaceutickými přípravky. Nakolik jsou žáci
a studenti zdravotnických škol v kontaktu s reálnou praxí? Dotazníkové šetření potřeb SŠ a VOŠ
ze závěru loňského roku potvrdilo, že právě odborné vzdělávání a spolupráce se zaměstnavateli je pro
„zdrávky“ jednoznačnou prioritou. Více než 90 %
VOŠ zdravotnických uvádí, že se odborníci z praxe
přímo podílejí na výuce. Například na SZŠ a VOŠ
zdravotnické v Hradci Králové působí na 50 externistů – vyučují zde lékaři, sestry i laboranti z FN
Hradec Králové, z lékařské i farmaceutické fakulty
UK. Podobně na tom je SZŠ a VOŠ zdravotnická
v Plzni, jež spolupracuje se 78 odborníky z plzeňské FN i LF UK, zdravotnické záchranné služby
i z dalších státních a soukromých pracovišť.

48

O stáže je zájem
„U zubních techniků jsme vyzkoušeli také tandemovou výuku pedagoga školy s odborníkem
z praxe – studenti byli z takto organizované
výuky nadšeni,“ uvádí ředitelka královéhradecké
školy PaedDr. Soňa Lamichová. „Bohužel to není
a z finančních důvodů ani nemůže být běžná praxe,
nicméně projekt šablon nám ji umožnil a naplánovali jsme ji také v navazujícím projektu šablony
II,“ dodává. (Šablony vyhlašované MŠMT jsou
projekty se zjednodušeným vykazováním financované z ESIF – pozn. aut.) Oslovená plzeňská škola
je využívá rovněž k financování stáží pedagogů
na moderních zdravotnických pracovištích. Zájem
o stáže pedagogů má více než 70 % VOŠ, jak ukázalo zmíněné šetření projektu Podpory krajského
akčního plánování.

Odborníci z praxe se účastní rovněž tvorby
školních vzdělávacích programů (ŠVP). „V rámci
jejich akreditace se podílejí na koncepci a obsahovém zaměření modulu, který vyučují. Individuálně
spolupracují s koordinátorem daného oboru,“
doplňuje PhDr. Ivana Křížová, ředitelka SZŠ
a VOŠ zdravotnické v Plzni, která byla vyhlášena
„Zdrávkou roku 2018“. V Plzni se odborníci jako
členové zkušebních komisí účastní také absolutorií
studentů, což je v rámci ČR praxe obvyklá zhruba
u poloviny VOŠ.
Jako naprostou nezbytnost vidí ředitelka Soňa
Lamichová z Hradce Králové účast odborníků při
tvorbě studijních materiálů: „Máme řadu aplikací
přístupných v prostředí internetu. Ve spolupráci
s předními odborníky z klinických pracovišť FN HK,
špičkových soukromých zařízení, zejména v oblasti
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sv. Zdislavy pro matky a dítě v tísni…). Plzeňská
SZŠ a VOŠ dlouhodobě spolupracuje s nemocnicemi v kraji (Klatovy, Domažlice, Stod, Rokycany,
nemocnice Primaved, Mulačova nemocnice,
Dětské centrum, krajská zdravotnická záchranná
služba), kvůli zájmu o nábor absolventů ji aktivně
oslovují i zdravotnická zařízení z Karlových

NEDOSTATEK ZDRAVOTNICKÝCH
PRACOVNÍKŮ VÝZNAMNĚ URYCHLUJE
SPOLUPRÁCI ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ.

Varů, Hořovic či pražská VFN. Stěžejní je podle
ředitelky Křížové spolupráce s plzeňskou fakultní
nemocnicí – v rámci reflexe pracují oba partneři
s vyhodnocováním zpětné vazby prostřednictvím
evaluačních dotazníků a management školy i FN
se schází k pravidelným konzultacím.
„Díky projektům podpořeným z programu Erasmus+ a z Norských fondů odjíždějí někteří žáci
na dvou až třítýdenní stáže do Norska, Anglie
a na Slovensko. Plánujeme tříměsíční stáž studentů
oboru Diplomovaná všeobecná sestra v Anglii
a stáže pedagogů v Norsku,“ říká Soňa Lamichová.
Dodává však, že tato forma rozvoje odborných
kompetencí žáků i pedagogů je možná pouze díky
projektům a závisí na míře jejich finanční podpory.
Budoucí zdravotníci z Plzně praktikují ve slovenské Nitře a v sousedním Německu.
stomatologické péče, a odborníků z farmaceutické
fakulty UK jsme vytvořili multimediální výukové
materiály pro čtyři obory.“ V rámci celorepublikového projektu Inovace vyššího odborného
vzdělávání zde vznikají další tzv. otevřené digitální
zdroje – velkou část jejich autorů, korektorů a recenzentů představují právě odborníci z praxe.

například vybudovali edukační centra zaměřená
na zdravý životní styl, první pomoc, dentální
hygienu a nutriční terapii, která oslovují různé
cílové skupiny – děti z MŠ i ZŠ, pedagogy, pracovníky partnerských firem i širší veřejnost včetně seniorů. Edukační centrum nabízí tematické
projektové dny pro žáky, vzdělávání pro zdravotnické asistenty, simulační nácvik záchrany života,
dentální poradenství i poradenství ke zdravému
stravování a životnímu stylu. Speciálně pro pedagogy je určen vzdělávací program předlékařské
první pomoci, o který je značný zájem.
Různě zaměřené kurzy první pomoci nabízí
pedagogům, široké veřejnosti i v rámci firemního
vzdělávání také hradecká zdravotnická škola. Zareagovala rovněž na problém nedostatečné kapacity předškolních zařízení a zájem žen o možnost
profesního uplatnění v péči o nejmenší – nabízí
160hodinový akreditovaný kurz s následnou
možností složit zkoušku a získat profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní
docházky a Chůva pro dětské koutky.
Nedostatek zdravotnických pracovníků významně urychluje spolupráci škol a zaměstnavatelů.
Ukázkovým příkladem jsou podle ředitelky
Lamichové společné prezentace na propagačních
a náborových akcích v rámci kraje, případně
kombinace stipendií a náborových příspěvků
ze strany nemocnic určené budoucím sestrám.
Plzeňský kraj se snaží podpořit užší spolupráci
škol s nemocnicemi projektem Studuj srdcem –
aktivity propagující význam zdravotnických
oborů mají cílit na děti nejen v základních,
ale už i v mateřských školách. ■

Zdrávky pro veřejnost
Zdravotnické školy fungují i jako centra dalšího
vzdělávání a celoživotního učení. V té plzeňské

DANIELA KRAMULOVÁ, publicistka projektu P-KAP,
Národní ústav pro vzdělávání

Studenti v terénu
Odborné praxe žáků a studentů, zpravidla na pracovištích regionálních zaměstnavatelů, zajišťuje
více než 90 % zdravotnických škol, byť se jejich
organizace liší podle ŠVP jednotlivých oborů.
Plzeňští žáci střední zdravotnické školy stráví
na pracovištích 1 až 2 dny v týdnu, studenti VOŠ
i blokově 1 až 8 týdnů. Budoucí hradečtí zdravotníci vykonávají v nemocnicích, v lékárnách
a zubních laboratořích několikatýdenní souvislé
praxe, v oboru Diplomovaná všeobecná sestra až
9 týdnů v jednom semestru. Součástí výuky jsou
odborné exkurze seznamující s vysoce specializovanými zdravotnickými pracovišti. „V rámci ČR
vyhledáváme ta, kde neprobíhá běžná odborná
praxe,“ doplňuje Soňa Lamichová. Exkurze plzeňské školy rozšiřují pohled na oblast zdravotnictví
a sociální péče o zařízení pro zdravotně či sociálně
znevýhodněné (ústav sociální péče, stacionář, psychiatrická nemocnice, dětský domov, diagnostický
ústav, domov pro seniory, Dům světla, Domov
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Oběhové hospodářství
Co nového přinese nová legislativa?
Připomínkování legislativy byl
v posledním měsíci poněkud náročný
úkol, a to z toho důvodu, že do
mezirezortního připomínkového řízení
byly předloženy tři odpadové zákony.
1. Návrh zákona o odpadech
Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit
problematiku odpadového hospodářství počínaje
předcházením vzniku odpadu přes různé způ-

soby nakládání s ním po pravidla jeho odstraňování, a to s ohledem na prosazení hierarchie
nakládání s odpady a při zajištění co nejvyšší
míry ochrany životního prostředí a zdraví lidí
za současné sociální únosnosti a ekonomické
udržitelnosti.

pověřeného zástupce pro zahraniční osoby
uvádějící obaly na trh nebo do oběhu v České republice, úprava způsobu stanovení výše poplatků
za sdružené plnění povinností zpětného odběru.

2. Novela zákona o obalech

Cílem předkládaného návrhu zákona je především zajištění vysoké úrovně ochrany životního
prostředí a lidského zdraví před negativními
dopady odpadů z vybraných výrobků v souladu
s příslušnými předpisy EU.

Předmětem úpravy navrhovaného zákona je
mimo jiné nastavení podmínek plnění povinnosti zpětného odběru, včetně stanovení minimální
hustoty sběrné sítě, zavedení možnosti určení

MODERNÍ EVROPA SMĚŘUJE
K INTEGRACI, ČR JI V REKODIFIKACI
STAVEBNÍHO PRÁVA DOHÁNÍ

státy. Mediálně šířené obavy z velké změny jsou
liché, integrace totiž umožňuje koordinovat
a sdílet nejen odborné kapacity a pracovní síly,
ale také jednoznačně koordinovat veřejné zájmy.

Jedním z hlavních motivů zpracovávané
rekodifikace stavebního práva je integrace –
tedy snaha prostřednictvím optimalizace,
sjednocování a zjednodušování zprůhlednit,
urychlit a zefektivnit stavební řízení v České
republice. A právě princip integrace bývá často
napadán. Přitom proces integrace je v současné
době symptomatický pro moderní Evropu a její

Sjednocování povolovacích režimů a integrace
ochrany složkových veřejných zájmů do jediného
řízení před stavebním úřadem je celoevropským
trendem. Řada členských států Evropské unie
spojila nebo v současné době spojuje řízení
okolo povolování staveb do jediného procesu.
Česká republika je rekordmanem v počtu razítek,
procesů a řízení předcházejících povolení
stavby. I státy s méně složitými procesy jsou
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3. Návrh zákona o vybraných výrobcích
s ukončenou životností

pak nuceny přijímat různé výjimky a opatření,
aby vůbec dokázaly připravit vlastní strategické
stavby. Rovněž Evropská komise doporučuje
koncepci jednoho integrovaného povolovacího
místa a zmiňuje např. úpravu v Nizozemsku,
Anglii a Walesu. Citovaná studie Komise se stala
podkladem úpravy projektů společného zájmu
a konceptu komplexního rozhodnutí založeného
na integraci všech povolovacích procesů
do jediného právně závazného rozhodnutí, nebo
alespoň jejich koordinaci. Obdobně úpravu
navrhuje věcný záměr rekodifikace stavebního
práva v České republice. Již v roce 2011 (!)
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Tyto zákony ovlivňují budoucí nastavení odpadového hospodářství ČR a jeho přerod v oběhové
hospodářství s vizí významného posílení využívání druhotných surovin napříč všemi sektory, tedy
mají významný vliv na fyzické osoby přes podnikatelské subjekty až po města a obce. HK ČR
je přesvědčena, a v jednotlivých připomínkách
nad tím byla plná shoda, že oddělení dvou oblastí
jednoho současného zákona o odpadech do dvou
norem, tedy zákona o odpadech a zákona
o výrobcích s ukončenou životností, je vhodné
a žádané řešení.

VÝZNAMNÝM FAKTEM ZÁKONA
O ODPADECH JE POSUN TERMÍNU
ZÁKAZU SKLÁDKOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU Z ROKU 2024 NA ROK 2030.
Posun termínů
Prioritní musí být využívání odpadů namísto
jejich skládkování, a to v souladu s hierarchií
nakládání s odpady. Významným faktem zákona
o odpadech je posun termínu zákazu skládkování
komunálního odpadu z roku 2024 na rok 2030.
Původně stanovený termín se stal totiž nerealizovatelným z hlediska stability celého odpadového hospodářství i z pohledu aktuálního stavu
rozpracovanosti jednotlivých investičních záměrů
na výstavbu zařízení k materiálovému i energetickému využití potřebných k nutnému odklonu
komunálního odpadu od skládek.

Nastartujme recyklaci
V připomínkách k zákonu o odpadech byl kladen
důraz na soulad s cíli oběhového hospodářství.
Domníváme se, že v zákoně chybí více konkrétních nástrojů pro skutečnou podporu recyklace.
Evropský balíček oběhového hospodářství přitom
doporučuje podporu např. formou daňového
zvýhodnění recyklovaných výrobků a recyklátů.
Připravený zákon o odpadech tak sám o sobě

mělo proces povolování staveb různou měrou
integrováno více než 13 států Evropy. Jednalo se
kupříkladu o Rakousko, Belgii, Bulharsko, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francii, Německo, Itálii, Maltu,
Nizozemí, Portugalsko a Slovinsko.

Inspirace katastrální správou
V rámci rekodifikace stavebního práva v České
republice je navrženo řešení institucionálních
problémů, se kterými se dnes potýkáme,
vyloučením stavební správy ze spojeného
modelu veřejné správy. To povede k vynětí jedné

bohužel příliš nemotivuje k navýšení kapacity recyklace v ČR a k následnému využití odpadů jako
druhotné suroviny. Přitom Česká republika potřebuje nastartovat a směle rozběhnout recyklační
průmysl a poptávku a odbyt na jeho výstupy.

Naše připomínky
K zákonu o výrobcích s ukončenou životností
jsme uplatnili celou řadu připomínek upravujících
rozmístění sběrné sítě v ČR, evidenci a vykazování dat původcem odpadu i kolektivním systémem či k úpravě jednotlivých nastavených lhůt.
Do návrhu zákona byla předkladatelem zapracována i ekomodulace, která vychází z požadavků
EU, některé připomínky tedy směřovaly také
k této oblasti, aby požadavky v této části nešly nad
rámec požadavků EU.
Předložený zákon o obalech ne zcela reflektuje
směrnici EU o omezení některých plastových
výrobků na ŽP. Požadovali jsme proto upravit
a zpřesnit některé definice, skutečnosti související
s rozmístěním sběrné sítě v území či povinnosti
autorizovaných obalových společností.
Důležité je, a HK ČR to prosazuje u všech nově
vznikajících zákonů, aby současně se zákonem
byly připraveny alespoň teze prováděcích předpisů. Návrhy zákonů zcela pochopitelně obsahují
celou řadu odkazů na související vyhlášky, jejichž
návrhy prozatím neznáme. Z toho důvodu bude
pro členy HK ČR velmi důležité sledovat přípravu
i těchto navazujících předpisů, které teprve
některá ustanovení zákonů zarámují. Uplatněním
připomínek k odpadovým zákonům se tedy toto
téma v žádném případě neuzavírá, naopak.
Vzhledem k významu a šíři odpadové legislativy byla formulace připomínek napříč členskou
základnou HK ČR nelehkým úkolem, o to větší
výzva to bude pro odpovědný rezort ministerstva
životního prostředí, aby připomínky během letních měsíců vypořádalo a zapracovalo do verze,
která bude předložena do dalšího legislativního
procesu. ■

PŘIPOMÍNKOVALI JSME TAKÉ…
Minulé období ale nebylo pouze
o odpadových zákonech. HK ČR reagovala
zásadními připomínkami také na Návrh
vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012
Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů.
Zde jsme se v připomínkách vymezili proti
navýšení administrativní zátěže (spočívající
například ve zvýšení počtu a rozsahu
podávaných informací) pro odborně
způsobilé osoby provádějící kontroly kotlů.
Zásadní připomínky jsme také uplatnili
k nutnému navýšení stanoveného procenta
u úrovně nejistoty měření emisí rtuti. Náš
další požadavek směřoval ke zpřehlednění
problematiky způsobu hodnocení plnění
emisních limitů stanovených na základě
nejlepších dostupných technik. Ani u tohoto
materiálu neznáme před uzavírkou příspěvků
výsledek vypořádání připomínek a jejich
zapracování do konečného znění návrhu
vyhlášky.
Zásadně jsme se v minulých týdnech museli
také vymezit k materiálu, který byl vložen
do připomínkového řízení ze strany Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost. Sice se
tento materiál týká úzkého okruhu subjektů,
nicméně se v něm objevilo velmi razantní
navýšení sazby poplatků na odbornou
činnost Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost, a to o 38 až 40 %. V těchto
případech, bez ohledu na oblast, které se to
aktuálně týká, musí HK ČR vždy prosazovat
pozvolné navyšování sazby poplatků tak,
aby navýšení nepředstavovalo významný
zásah do hospodaření firem a dalších
subjektů.

LENKA JANÁKOVÁ, Úřad HK ČR

agendy, u níž je s ohledem na její komplexnost,
četnost, odbornost a procesní složitost
zcela namístě integrovat ji do samostatné
autonomní institucionální soustavy. Také dojde
k integrování speciálních a jiných stavebních
úřadů. Po koncentraci řízení stavebnictví
volají profesionálové už několik desetiletí.
Cílem je vytvoření stabilního profesionálního
systémového základu pro jednotné a operativní
metodické řízení soustavy stavebních úřadů,
který nebude vytvářet prostor pro korupci
a klientelismus ve veřejné správě. Fakticky celý
proces povede také ke zvýšení odborné úrovně,

profesionality a nestrannosti rozhodování
ve stavebních záležitostech. Cílem je vykonávat
odborně a kvalitně státní správu a poskytovat tak
odpovídající službu investorům, podnikatelům,
občanům, obcím, a tedy i státu. Inspirace v této
změně je kupříkladu v dříve úspěšně realizované
strukturální úpravě katastrálních úřadů. Ty jsou
dnes považovány za jeden z nejlépe fungujících
úřadů, jakkoli ještě před 10 lety tomu bylo
naopak a patřily mezi „postrach“ nejen pro
investory, ale také pro občany.
PETR SIMON
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Jak českým firmám pomohou chatboti?
stromu, což znamená, že uživatel vybírá z předem
definovaných odpovědí. Vytvoření takového chatbota
vůbec není složité. Lze jej zvládnout i za méně než
jeden pracovní den. Stačí se jen držet několika základních pravidel.“ Pokud tedy chcete ulehčit svým
zaměstnancům od rutinní činnosti a získat náskok
před konkurencí, chatbot je něco, o čem stojí za to
uvažovat. „V případě, že by měla firma zájem o sofistikovanější verzi chatbota, není problém do budoucna
přidat algoritmy pro zpracování přirozeného jazyka.
Je však na každém podnikateli, jak pokročilé řešení
potřebuje. U těchto technologií však často platí, že
jednoduché řešení může být paradoxně to nejlépe
fungující,“ uzavírá Radim Bílý. ■
ERIK BÁRTEK

Se slovem chatbot se i v našich končinách začínáme setkávat stále častěji.
Častokrát se z tohoto pojmu dělá výrazně větší věda, než tomu ve skutečnosti
je. Mnozí podnikatelé a marketéři si ihned představí vrchol kybernetiky, na jehož
sestavení potřebuje armádu IT odborníků a vlastní serverovnu. Přitom to není
pravda. Existují samozřejmě jednodušší i složitější technologie, pořídit si dobře
fungujícího chatbota si však dnes mohou dovolit i malé a střední podniky.
Vyšší efektivita reklamních kampaní
Přínosy chatbota můžeme uvést na malém příkladu.
Představte si, že jdete do obchodu, kde vás osloví
prodavač a začne vám pomáhat s nákupem. Ihned
existuje větší šance, že si něco koupíte, než by tomu
bylo v obchodě, kde si vás personál vůbec nevšimne. S chatboty je to naprosto stejné, jen v digitální
podobě. „Ještě před dvěma lety nás nikoho ani
nenapadlo, že bychom mohli přímo u nás implementovat tyto technologie. Právě ono zvýšení efektivity
našich dosavadních reklamních kampaní nás však
přesvědčilo, že jsou chatboti pro nás i naše klienty
tou správnou cestou,“ říká Business Development
Manager marketingové společnosti Fresh Services
Radim Bílý.

Obchod, nábor i technická podpora
Kde je tedy takový chatbot nejefektivnější? „Můžete
jej použít ve svém obchodě jako první kanál pro
oslovení potenciálních zákazníků přicházejících na
váš web. Jako efektivní se ukazuje i implementace
chatbotů do náborového procesu. Můžete jej zapojit
do preselekce uchazečů o zaměstnání, čímž alespoň
trochu uvolníte ruce vašim personalistům. Chatbota
využijete i v rámci vaší technické podpory, kde zodpoví alespoň ty nejčastěji opakované otázky.“

Jasné a měřitelné výsledky
U mnoha marketingových nástrojů se společnosti
setkávají s rizikem, že jejich přínosy nedokážou
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efektivně změřit. Nezbývá jim než doufat, že
pozorovaný nárůst tržeb zajistil právě ten kanál,
do kterého se rozhodli investovat většinu marketingového rozpočtu. To u chatbotů neplatí. „Jejich
měřitelnost je perfektní, včetně možnosti integrace
s Google Analytics. Měřit zároveň můžete chování
uživatelů během komunikace s chatbotem. Díky
tomu zjistíte, na kterých dialozích se uživatelé nejvíce zasekávají, takže je následně můžete upravit,“
popisuje Radim Bílý.

CHATBOTA MŮŽETE ZAPOJIT
I DO PRESELEKCE UCHAZEČŮ
O ZAMĚSTNÁNÍ, ČÍMŽ ALESPOŇ
TROCHU UVOLNÍTE RUCE VAŠIM
PERSONALISTKÁM.

Začít je jednoduché
Chatboti jsou v poslední době čím dál tím oblíbenějším pomocným marketingovým nástrojem.
„Není to dlouho, co jsme navázali spolupráci s českou
společností Feedyou, která je naším dodavatelem
technologií pro chatboty. Hezké na tomto řešení je,
že se dá začít opravdu s málem. Můžete vytvořit
jednoduchého chatbota na bázi rozhodovacího

KDE CHATBOTI POMÁHAJÍ
Metrostav Development
Developerská společnost Metrostav
Development využívá chatboty k prvotní
komunikaci se zájemci o koupi bytu. Chatbot
od zájemce zjistí jeho požadavky na dispozice
bytu, účel pořízení a zdroje financování.
Následně v případě zájemcova souhlasu
předá údaje makléřům Metrostavu a je
schopen dohodnout konzultaci s hypotečním
specialistou.

byty.navackove.cz

Fresh Services
Marketingová agentura Fresh Services
využívá chatbota na svých webových
stránkách. Návštěvníků se ptá na informace
o jejich marketingu, spokojenosti s jeho
fungováním a následně předává kontakty
obchodnímu oddělení.

www.freshservices.cz

Fincentrum
Tradiční česká poradenská společnost
Fincentrum využívá chatbota na bázi
Feedyou technologie k automatizaci IT
podpory. Díky chatbotovi jsou pracovníci IT
méně vytíženi často opakovanými problémy
a mají více času věnovat se důležitějším
výzvám.
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Firemní vína s příběhem
Zřejmě každý z vás se už setkal s firemními víny. Ano, mám na mysli vína, která rozdávají firmy většinou před Vánoci či
v době firemních výročí. Stojí za to si takovou láhev vůbec otevřít? Z vlastní zkušenosti určitě víte, že jak kdy. Pojďme se
podívat na vývoj tohoto segmentu v posledních dvaceti letech a ukázat si, že by to mohlo a v řadě případů mělo vypadat
úplně jinak.

U

vína se profesionálně pohybuji od roku
1997 a již v té době přicházely první požadavky na korporátní vinné služby. Mnohdy
měly výběr vína v rukou reklamní agentury
a v řadě případů upřednostnily kreativní obal nad
obsahem. Pamatuji, kdy jsme zajišťovali naplnění
krásných broušených lahví „obyčejným“ jakostním vínem, protože při ceně láhve 300 Kč na víno
zbylo pouhých 50.

Cílem je vzpomínka
Ano, je pravda, že se mnohé od té doby změnilo,
ale zdaleka ne všude a vždy. Firemní láhve se staly
jakýmsi očekávaným standardem a ve svém portfoliu je má téměř každé marketingové oddělení.
Bohužel se z výběru vín mnohdy vytratily emoce
a rozhoduje pouze nejnižší cena. Jistě, peníze
až na prvním místě, na druhou stranu je však
důležité si položit zásadní otázku: Chceme potěšit
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obdarovaného, nebo jen plníme nutnou a povinnou čárku? Myslím, že by naším cílem mělo být
potěšit, bohužel však mnohdy zažívám přesný
opak, kdy obdarovaný přemýšlí, do kterého kouta
kanceláře láhev umístit. Cílem by však nemělo
být, aby láhev zdobila příštích pět let poličku, ale
aby se stala součástí příjemného večera či oběda,
u kterého si na vás obdarovaný vzpomene a řekne
si, že jste mu kápli do noty.
Vinařství je založeno na příbězích a emocích,
které příběhy a naturální vjem z vína vyvolávají. Pokuste se přiblížit příběh vinaře svému
zákazníkovi, kterého lahví obdarováváte, a máte
z poloviny vyhráno. Přidejte příběh svůj a máte
vyhráno zcela. Jaký příběh? Třeba příběh výběru
vína. Příběh, ze kterého obdarovaný uvidí, že jste
nevzali nejlevnější nabídku vína, která šla okolo
vás, ale že jste přemýšleli nad tím, zda budou vína
obdarovaným chutnat. Jak na to?

Na začátku empatie
Již řadu let se snažím při výběru strukturovaných
firemních vín pomáhat. Je třeba se vcítit do chutí
a představ obdarovaného. Asi bude mít úplně
jinou představu o víně ukrajinský zedník, který
pro vás poslední rok stavěl nové sídlo, jinou dámy
z účtárny a zcela jinou členové správní rady vašeho největšího zákazníka. Proto je třeba na začátku
výběru vhodných vín stanovit množiny obdarovaných a rozhodně nesázet na unifikaci. Zaměstnáváte většinou ženy? Určitě jim udělá radost
aromatické a jemně nasládlé víno odrůd Muškát
moravský či Pálava. Máte projekční kancelář se
spoustou inženýrů? Asi jim udělá radost pevné,
plné a suché strukturované víno typu Pinot Blanc
či Ryzlink rýnský. Chcete potěšit ajťáky? Mezi
nimi dnes letí pankáčská vína z dílen autentistů…
Připadá vám to složité? Možná trochu, ale zdaleka
ne moc. Pod odborným vedením se stačí chvíli
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zamyslet a pak už si jen nechat doporučit vhodná
vína. A když už si nejste jisti, stačí zvolit vína
alternativní a dát obdarovanému na výběr. Je
přece velký rozdíl, pokud někomu jen „vrazíte“
láhev a popřejete hezký nový rok, nebo řeknete –
potěšil by vás více Sauvignon nebo Pinot Noir?
A pokud k tomu ještě dodáte, že Sauvignon pro
vás vyrobil nejznámější výrobce Sauvignonů
na Moravě, který za ně každý rok vozí medaile ze
světa, a Pinot Noir že ležel dva roky v dubovém
sudu v 15 metrů hlubokém sklepě z pískovce, věřte, že na tento dárek vaši zákazníci či zaměstnanci
nezapomenou.

Degustace jako cesta
Příběhy a emoce můžete ještě stupňovat. Například tím, že své zákazníky či zaměstnance pozvete
na párty, na kterou jim objednáte řízenou degustaci vín. Zde jim odborník představí jednotlivá
vína i vinařské příběhy za vás a vy se můžete už
jen soustředit na obchod – slízávání smetany. Můžete nasadit ještě vyšší level a pozvat své „ovečky“
přímo do vinařství. Ideální pak je, aby vás přijal
přímo vinař – majitel vinařství a osobně provedl
svým královstvím. Nikde nedochází k takovému
utužování obchodních vazeb či mezilidských pracovních vztahů jako ve vinném sklepě a na vinici.
Tím jsme se dostali k úplně nejvyššímu levelu.
Zatímco řízenou degustaci si můžete objednat
v podstatě kamkoliv, zavítat můžete jen do některých vinařství. Záleží samozřejmě na počtu
hostů, ale pro větší firemní skupiny jich tak úplně
mnoho zařízených není. A skutečně jen pár
vám poskytne ještě vyšší zážitek, který bychom

akcí zúčastnilo více než 8 000 lidí. Další milovníci
vína projekt sledují na nových médiích – web
kralvin. cz zaznamenal za rok téměř 50 000 uživatelů, Facebook hlásí neuvěřitelných 451 300 oslovených lidí.
Je to projekt, za kterým stojím a který může být
skutečně velkým pomocníkem. V knize KRÁL
VÍN České republiky si můžete vybrat mezi řadou
vinařů a podívat se na jejich vína. Na webu si
můžete ve vyhledávači výsledků nechat vyfiltrovat
produkty dle vašich preferencí a samozřejmě že
v neposlední řadě můžete v rámci Královských
koštů vína ochutnat. Královské košty prezentují
formou pultové degustace 300 nejlepších vín,
což je množství, které vám určitě žádné výběrové
řízení neposkytne, ale košty probíhají na podzim,
což může být pro kvalitní výběr firemních vín
už pozdě. Pro firmy je zajímavé i Turné KRÁLE
VÍN, které formou řízené degustace představuje
nejlepší patnáctku vín celého projektu. Může
to být skvělá zážitková záležitost pro vaše VIP
hosty umocněná nejen dárkovým vínem, ale také
knihou, kterou si mohou z degustace odnést. To
skutečně nenabízí každý!
Co říct závěrem? Ať už se rozhodnete pro výběr
osobní, či se obrátíte na odborníky, volte a vybírejte dobře. Pamatujte na to, že u vína by vždy
měl hrát prim obsah a že je mnohem lepší vybrat
dražší a kvalitnější víno okolo 200 Kč a předat ho
v papírové taštičce za 10 či 15 Kč, než vysoutěžit
nejlevnější láhev za 60 Kč a honosně ji zabalit
do dřevěné krabičky. ■

mohli nazvat zážitkovým vinařstvím. Vy se totiž
budete moci, spolu se svými hosty, podílet přímo
na výrobě vína. V některých vinařstvích toto lze
uskutečnit nejen v rámci vinobraní, kdy se hrozny
sbírají a víno lisuje, ale ještě několikrát ročně
v rámci různých zelených prací na vinici a vinařských operací ve sklepě.

Obsah je víc než forma
A teď jak na to? Jak se nenechat napálit či opít
rohlíkem? Je třeba si najít skutečně dobrého
rádce, který s podobnou činností má bohaté
zkušenosti, nebo se intenzivně vzdělávat ve vinné
kultuře. Což samozřejmě může být i velmi zábavné vzdělávání, pokud zvolíte formu degustační. Můžete samozřejmě použít jako referenci
největší vinařskou akci v ČR – KRÁL VÍN České

NIKDE NEDOCHÁZÍ K TAKOVÉMU
UTUŽOVÁNÍ OBCHODNÍCH VAZEB ČI
MEZILIDSKÝCH PRACOVNÍCH VZTAHŮ
JAKO VE VINNÉM SKLEPĚ A NA VINICI.
republiky. Již čtrnáctým rokem tento projekt
zkoumá, hodnotí, prezentuje a propaguje česká
a moravská vína a jejich výrobce. Pravidelně se ho
účastní téměř 200 českých a moravských vinařů,
kteří do soutěže hlásí více než 1 200 vzorků.
V loňském roce se v rámci jarní sezony růžových
vín a sektů a podzimní sezony vín uskutečnilo
celkem 15 koštů, 4 venkovní vinařské slavnosti
a 25 řízených degustací. Celkem se osobně těchto

BRANKO ČERNÝ

Foto: 3x archiv

BRANKO ČERNÝ, MBA
Sommeliér, hodnotitel vín, odborník
na vinařský marketing, spoluautor čtyř
knih s gastronomicko-vinařskou tematikou,
autor 14 knih s vinařskou tematikou,
garant projektu www.kralvin.cz.
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Levné tonery mohou být závadné
Nepůvodní tonerové kazety do tiskáren mohou být pro uživatele zdravotním rizikem. Vyplývá to z nedávných testů
v Německu, které prokázaly, že tyto produkty při vysokých teplotách vznikajících při tisku uvolňují do ovzduší mnohem
větší množství toxických látek, než dovolují předepsané normy. Česká inspekce životního prostředí proto zahájila
u neoriginálních tonerových kazet kontroly. Společnost Canon doporučuje, aby uživatelé dávali přednost originálním
produktům, a nabízí řadu důvodů.

N

ěmecká zkušební laboratoř Fraunhofer
Wilhelm-Klauditz-Institute (WKI) testovala
čtyři různé značky neoriginálních tonerových
kazet původem z Číny, které jsou běžně dováženy
do zemí Evropské unie, včetně České republiky.1)
U všech vzorků zjistila překročení emisního limitu
karcinogenních látek.2) Současně obsahovaly toxický
zpomalovač hoření decaBDE, jehož používání je
v Evropě zakázáno už od roku 2008.3) Ačkoli distributoři deklarují nezávadnost čínských neoriginálních
tonerů, zákazníci by se měli při výběru řídit certifikáty bezpečnosti. „U originálních tonerů je zdravotní
i technická nezávadnost garantována. Renomovaní výrobci tiskáren nebo kopírek toto dokladují Bezpečnostními listy pro příslušné tonery a inkousty,“ uvádí Petr
Hnilička ze společnosti Canon CZ.

Úspora za všechny peníze
Neoriginální tonery většinou pocházejí z Číny.
Kromě zdravotních rizik mají i další, která mohou
negativně ovlivnit kvalitu tisku i samotných
zařízení. „Při jejich použití může dojít k poškození
zařízení nebo k nepřesnému tisku. Při fotografickém
tisku použití neoriginálních inkoustů může vést
k problémům s věrností barev a stálostí fotografie,“
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upozorňuje Petr Hnilička ze společnosti Canon CZ.
Finanční úspora při nákupu neoriginálních tonerů
může být nakonec také velmi nejistá. Podle dlouhodobých statistik je u levných náplní jejich výtěžnost
natolik snížená, že při celkovém provozu tiskárny
dochází dokonce k růstu celkových nákladů. Jak
uvádí Petr Hnilička, není výjimkou, že nepotisknou
deklarované množství stránek. V případě poškození
tiskárny použitím neoriginálního toneru může mít
zákazník u naprosté většiny výrobců tiskáren problémy s případnou reklamací.
Horší je ale také nákladová bilance pro celou společnost. Neoriginální tonery jsou většinou exportovány
od čínských výrobců a neexistuje pro ně žádný
systém sběru, jako je tomu u originálních produktů.
Prázdné obaly končí na skládkách a škodlivé látky,
které se z nich uvolňují, kontaminují životní prostředí, jak potvrzují nedávné testy. Celý postup je v rozporu s takzvaným balíčkem cirkulární ekonomiky,
jímž chce Evropská unie zvýšit úroveň recyklace
a zpřísnit pravidla pro spalování i skládkování. Česká
inspekce životního prostředí proto zahájila u neoriginálních kazet kontroly. „Od března prověřujeme
všechny předměty, které mohou decaBDE obsahovat,
včetně zásobníků na toner bez elektronických součástí.

V případě porušení zákona může inspekce udělit
dodavateli pokutu až pět milionů korun a nařídit stažení výrobku z trhu,“ potvrdila mluvčí ČIŽP Radka
Nastoupilová.
Problémem škodlivých tonerových kazet se bude
zabývat i Česká obchodní inspekce. Podle mluvčího
ČOI Jiřího Fröhlicha sice tyto výrobky zatím nespadají do vládního nařízení o omezení nebezpečných
látek, ale to se změní 22. července. „Po tomto datu
je již budeme mít v dozorové kompetenci a kontroly
budou zahájeny,“ řekl Fröhlich. ■
1)

Fraunhofer WKI – Emission Test of Clone Toner
Cartridges.
2)
U styrenu o 53 %, u ultrajemných částic o 60 %
a u těkavých látek dokonce o 130 %. Styren je spojován s výskytem leukémie, ultrajemné částice a těkavé
látky zase s mozkovou mrtvicí, infarktem a poškozením jater.
3)
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/19/persistent-organic-pollutants-provisional-agreement-on-the-world-s-most-dangerous-pollutants/
CANON
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PRACOVNÍ ODĚVY PRO VŠECHNY PROFESE

Důrazu na kvalitu, funkčnost i estetickou stránku výrobků
a spolu s nimi i výrazně prozákaznický přístup – to jsou
důvody, proč je třebíčská společnost Altreva nejen největším
producentem pracovního oblečení v České republice, ale
stala se již i významným evropským hráčem.
Zákazníkům nabízí Altreva nadstandardní pracovní oblečení
určené do nejrůznějších sektorů – vedle průmyslových
a certifikovaných ochranných oděvů jsou nejoblíbenější
oděvy pro zdravotnictví, lázeňství, wellness, beauty či
kosmetická studia, hotely, restaurace i kavárny.
Zájem zákazníků vyvolává především design z dílen
špičkových návrhářů a funkčnost oděvů, která je dána
kvalitními materiály i výjimečným zpracováním. Ceněná je
i schopnost výrobce dodat kolekce přesně dle požadavků
a představ zákazníků, od návrhu přes vývoj až po výrobu
včetně případné certifikace kolekcí na míru.

NÁVRH – VÝVOJ – VÝROBA – CERTIFIKACE – E-SHOP
o

ODĚVY PRO ZDRAVOTNICTVÍ A WELLNESS

o

ODĚVY PRO HOTELY A RESTAURACE

o

ODĚVY PRO PRŮMYSL

o

OCHRANNÉ CERTIFIKOVANÉ ODĚVY

Modely základních kolekcí i veškeré potřebné informace
naleznete na našem webu.

Altreva spol. s r. o. | Brněnská 331 | 674 01 Třebíč | www.altreva.cz | +420 568 839 111
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Jednou větou...
Nemocnost roste
Češi prostonali podle zjištění ČSÚ
v roce 2018 celkem 77,2 milionu dní,
což je nejvíce za posledních deset
let – nahlášeno bylo 1 849,5 tisíce
případů pracovní neschopnosti,
přičemž naprostá většina hlášení se
týkala neschopnosti pro nemoc, jen
desetina neschopenek byla vydána
kvůli pracovnímu úrazu.

ERA hlídá Saúdskou Arábii
ERA (člen skupiny OMNIPOL)
podepsala smlouvu na dodávku
celoúzemního sledovacího systému,
který přispěje ke zvýšení bezpečnosti
letecké dopravy v Království Saudské
Arábie, které se tak stalo 65. zemí
světa, kam ERA dodává – osvědčený
systém NEO bude sledovat letový
provoz v regionu u města Afif, který
se nachází v centrální části země
na důležité spojnici dvou slavných
poutních míst Mekka a Medina.

Nová online platforma
Byssine jako novou prodejní
platformu s péčí a servisem pro
české a slovenské zákaznice založila
Lenka Šťastná – odlišuje se tím, že
nakupování se tu má stát rituálem,
v procesu od výběru až po dodání
produktu k zákazníkům slibuje
osobní zážitek, a navíc sortiment
e-shopu tvoří selekce celosvětově
vyhledávaných a dosud pouze ze
zahraničí dostupných love brandů,
jejichž produkty jsou často vyrobeny
s ohledem k životnímu prostředí,
a výjimkou nejsou ani značky vhodné pro vegany.

ČÍSLO MĚSÍCE

23 000 000 m3
Takový byl objem
nahodilé těžby dřeva
v loňském roce. Převýšila
tak celkovou těžbu
v kterémkoliv z roků
předchozích. Příčinou
bylo především sucho
v kombinaci s hmyzími
škůdci.

Akademický titul v podnikání
pomáhá
Firmy, jejichž jednatelé jsou nositeli
akademického titulu, dosahují lepších výsledků než firmy jednatelů bez
vysokoškolského vzdělání, na druhou stranu nositelé manažerských
titulů, jako jsou MBA, LLM či MSc,
ve svém podnikání obvykle výrazných úspěchů nedosahují – takový je
výsledek analýzy, kterou poradenská
společnost Bisnode provedla na vzorku 130 000 společností s ručením
omezeným, u nichž jsou známa
finanční data za rok 2017.

Podnikatelská mise
v Lublani
O energetice, infrastruktuře,
digitalizaci a inovacích, ale také
o transatlantických vztazích,
bezpečnostních otázkách nebo
problematice hospodaření s vodou
hovořili na dvoudenním summitu
ve slovinské Lublani prezidenti
a členové vlád 12 evropských zemí
sdružených v Iniciativě Trojmoří
a také zástupci administrativy
Spojených států amerických – prezidenta Miloše Zemana na summit
doprovodila dvacetičlenná podnikatelská delegace Hospodářské
komory České republiky vedená
jejím prezidentem Vladimírem
Dlouhým.

Češi se robotů nebojí
Drtivá většina z nás se robotů a automatizace práce nebojí – ačkoliv se
dnes různé předpovědi předhánějí
v katastrofických vizích toho, jak
nás nahradí stroje, podle průzkumu, který pro Institut pro politiku
a společnost připravila společnost
Behavio, se jen 12 % Čechů bojí, že
kvůli robotizaci přijdou o práci.

CZECH Stability Award

Foto: ERA

Obchodník s komoditami, společnost METALIMEX, se stal nejstabilnější firmou roku a vévodí tak
žebříčku, v němž největší zastoupení
mají firmy, zabývající se obchodem
a zpracovatelským průmyslem.
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Spořitelna spustila
internetové platby na bázi
multibankingu
Funkce Platba z účtu je prvním
platebním tlačítkem pro internetové
platby, které konzumuje PSD2 API
ostatních bank na českém trhu a je
tak prvním skutečně multibankingovým platebním tlačítkem v ČR –
umožňuje klientům platit u internetových obchodníků bez použití
karty přímo z jejich internetových
bankovnictví, bez ohledu na to,
u které banky mají zřízen účet.

První brněnská bodovala
na IDET
Na mezinárodním veletrhu obranné
a bezpečnostní techniky IDET
v Brně prezentovala První brněnská
strojírna Velká Bíteš (PBS) svoje nejúspěšnější produkty i novinky určené
pro letecký průmysl a návštěvníci
veletrhu tak mohli vidět nejen pomocnou energetickou jednotku Safír
5K/G MI, která startuje mimo jiné
i hlavní motory vrtulníku Mi-171š
ve výzbroji Armády České republiky,
ale také nejnovější proudový motor
PBS TJ150, který vyniká skvělým
poměrem tahu, hmotnosti a vnějšího
průměru.

AMEC Award pro Newtony
a Ogilvy
Analytická agentura NEWTON Media a komunikační agentura Ogilvy
získaly prestižní celosvětové ocenění
v soutěži mediálních analytiků, když
jejich obsáhlý materiál použitý jako
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součást kampaně na podporu moderní léčby schizofrenie nominovaly
odborné poroty letošního ročníku
na shortlisty v kategoriích Best use
of social media measurement a Best
use of integrated communication
measurement/research, ve druhé
z nich získal společný produkt cenu
za třetí místo.

Proč to nejde zadarmo?
Buřinka, Stavební spořitelna České
spořitelny, oslavila 25 let od svého
založení a nabídla možnost uzavřít
mezi 25. květnem a 25. červnem
online stavební spoření zcela zdarma,
což je sice hezké, ale vede k otázce,
proč vůbec má být taková služba
zpoplatněna – a tato otázka nemíří
zdaleka pouze do České spořitelny,
ale doslova do všech bank na českém
trhu.

Otevřená škola jako cesta
Učitel z pražského gymnázia Na Zatlance Michal Kaderka na svém webu
k mediální výchově zveřejnil lekci
Svět fake news, hoaxů, propagandy
a manipulací, která obsahuje i metodiku pro učitele, základní teorii, ale
i množství aktivit a her sloužících
jako podklady pro výuku – vše je
součástí online otevřené učebnice,
ve které učitel každý měsíc zveřejňuje
jedno nové téma se vším, co učitelé
pro výuku potřebují, a která představuje zajímavou formu vzdělávání
nejen pro děti.

mezi největší akciové fondy v České
republice a expandovat i do zahraničí.

PowerUp! 2019 vyhrála
Danubia NanoTech
Výsledky pátého ročníku PowerUp!
od InnoEnergy, kterého se účastnilo
přes 300 startupů z 24 zemí střední
a východní Evropy, byly vyhlášeny – absolutním vítězem se stala
společnost Danubia NanoTech ze
Slovenska, která za řešení pro monitorování teploty vzduchu s využitím
grafenových tepelných čidel, jež mají
podobu extrémně tenké vrstvičky
uhlíku, aplikovatelné na jakýkoliv
nekovový podklad, získala odměnu
50 000 eur a možnost připojit se
k programu Highway®.

Podnikatelé prvně
i s Vondráčkem
Předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka poprvé doprovodila
na jeho cestě podnikatelská delegace
Hospodářské komory – na Kanadsko-české podnikatelské fórum
a obchodní jednání v kanadských
městech Ottawě, Torontu a Halifaxu
zamířila pod vedením viceprezidenta
Hospodářské komory České republiky Bořivoje Mináře i desetičlenná
podnikatelská delegace složená
z firem působících ve zdravotnictví,
IT sektoru, nanotechnologiích nebo
strojírenské výroby.

Stuchlík koupil Quant

František Lukl obhájil pozici
předsedy SMOČR

Novým většinovým vlastníkem
investičního fondu Robot Asset
Management SICAV s podfondem
Quant se stala společnost Duck Sauce (stojí za ní zakladatel poradenské
společnosti Fincentrum Petr Stuchlík), která převzala vlastnický podíl
společností AMISTA a Westbourne,
zbylou více než třetinu akcií si ponechal svěřenský fond MMXXV – rozložení investic ve fondu bude nadále
řídit algoritmus vytvořený známým
ekonomem Pavlem Kohoutem a zůstává i cíl navýšit objem aktiv pod
správou ze stávajících 500 milionů
korun na 4 miliardy a zařadit se tak

Rekodifikace stavebního práva,
vznik Nejvyššího stavebního úřadu,
protikorupční balíček zákonů (zákon
o lobbování, s ním související novela
zákona o střetu zájmů, rozšíření
a posílení kompetencí Nejvyššího
kontrolního úřadu) nebo financování
sociálních služeb a sociální práce,
to byla témata XVII. sněmu Svazu
měst a obcí ČR, na který se na konci
května sjelo do Ostravy na 500 představitelů samospráv z celé České
republiky a velká řada významných
hostů – sněm volil také nové vedení
Svazu měst a obcí ČR, pozici obhájil
František Lukl.

Biometrie nastupuje
Česká spořitelna spustila biometrické
potvrzování plateb v rámci aplikace
George klíč – klienti, kteří pro potvrzování plateb v Georgi používají
aplikaci George klíč, mohou nyní
platby potvrzovat prostřednictvím
otisku prstu či scanu obličeje, takže
klienti již nemusejí složitě opisovat
kódy ze SMS zpráv a potvrzování
plateb v mobilu je tak jednodušší
a bezpečnější, což využívá přibližně
třetina uživatelů elektronického
bankovnictví.

Ekonomika sice roste, důvěra
mezi podnikateli klesá
Přestože ekonomika stále roste, souhrnný indikátor důvěry meziměsíčně
poklesl o 1,4 bodu na 95,7 bodu,
přičemž pokles důvěry zaznamenal
Český statistický úřad zejména mezi
podnikateli v průmyslu a ve vybraných odvětvích služeb, zatímco mezi
spotřebiteli se důvěra meziměsíčně
zvýšila, což se stalo poprvé od začátku roku – znamená to, že spotřebitelé
mají dostatek volných finančních
prostředků, které mohou odkládat
stranou.

Brigádníci jako šance
Nejčastěji se tradičně letní brigády
objevují v odvětví gastronomie,
cestovního ruchu a zemědělství, dále
pak na festivalech a ve volnočasových službách, situace na pracovním
trhu však vede k nabídce brigád

i v jiných segmentech, například
v logistice, maloobchodě, ve výrobě,
propagaci výrobků, přičemž firmy
v těchto odvětvích často nabírají
brigádníky na běžná pracovní místa,
nabízejí jim plný úvazek a hodinovou
mzdu srovnatelnou se zaměstnanci
na HPP.

Insolvence roste
Společnost Insolvence 2008, a. s., jež
zajišťuje IT řešení, služby a vzdělávání pro insolvenční správce,
navázala na úspěšný rok 2017 a také
loni pokračovala v silném růstu,
k čemuž přispěla především poptávka insolvenčních správců po jejím
komplexním řešení, jež ve všech
ohledech zajišťuje správcům zázemí
pro výkon jejich povolání.

Design Vanguard 2019
pro české architekty
Po slavných jménech Sou Fujimoto,
Bjarke Ingels Group nebo Smiljan
Radić letos ocenění Design Vanguard
2019 amerického měsíčníku Architectural Record získalo architektonické studio Chybík+Krištof, které si
prestižní cenu vysloužilo za vizionářský způsob práce s architekturou
a urbanismem a zařadilo se tak –
mimochodem jako historicky první
Češi a Slováci – mezi „budoucí lídry
architektury“. ■
PETR KARBAN
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Kraje Jihočeský
a Vysočina

Spojené osudy
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naše regiony
Jak důležité jsou regiony a mikroregiony pro rozvoj země, lze velmi dobře ukázat na rozvoji dvou krajů bezprostředně
sousedících. Přes viditelné rozdíly mají oba kraje v mnoha ohledech totožné charakteristiky. Jejich rozvoj v posledních pěti
letech šel různými cestami.

O

ba kraje jsou nadprůměrné rozlohou, Jihočeský
druhý největší, Vysočina pátá. Oba mají nízkou
hustotu osídlení, Jihočeský tu vůbec nejnižší,
Vysočina třetí nejnižší. Doprava tu hraje zásadní
roli rozvoje, druhou limitou je vzdělanost. Jihočeský
kraj nabízí studentům pět vysokých škol, přičemž
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích vsadila na spolupráci s praxí a firemní
sférou a je tím výjimečná dokonce v celostátním
měřítku, Vysočina v tomto směru hledá rozvoj se
svou jedinou vysokou školou velmi těžce. Oba kraje
disponují kvalitním životním prostředím, oba měly
silnou zemědělskou pozici a průmysl spíše méně
významný, segmentově zasahující strojírenství, zpracovatelský průmysl a potravinářství, oba kraje nejsou
nijak přitažlivé pro zahraniční investory. Nepřekvapí,
že z ekonomického úhlu pohledu byly a jsou oba
kraje pod průměrem. A nepřekvapí ani, že vize obou
krajů jsou velmi podobné – být atraktivními regiony
s fungujícími službami.

Věda, výzkum, inovace
Oba kraje ve svých rozvojových studiích sázejí
na inovace a technologie. Jediná možná cesta k udržitelnému rozvoji se v obou regionech liší, respektuje
totiž základní nastavení regionálního prostředí.
Zatímco na Vysočině sázejí na přesné strojírenství
a mechaniku, jižní Čechy jsou aktivní v environmentálních disciplínách. Vysočina má slabinu ve faktické
absenci vysokého školství, proto o to větší důraz

musí klást na školství střední a na celé terciární
vzdělávání. Rozvoj Technologického parku Jihlava,
který byl otevřen v roce 2015 a již prochází rozšiřující fází, i osud Centra Telč, které vzniklo v roce 2012
a od letošního roku je součástí pevné struktury
Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR,
ukazuje, že i přes deficit vzdělanostních struktur
lze jít cestou k vyšší přidané hodnotě. Jihočeská
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích vsadila na spolupráci s podniky nejen
českými, ale napříč celou Evropou a v současné době
spolupracuje takřka na čtyřicítce mezinárodních
projektů. Praxe ve studijním programu této vysoké
školy představuje minimálně jeden celý semestr –
i tím je mezi českými školami průkopníkem.

Životně důležitá infrastruktura
Hustá, leč technicky, kapacitně a stavebně nevyhovující je silniční síť v obou krajích. Vysočina je
na tom možná o něco lépe, napojená na páteřní
D1 i železniční koridor, ovšem bez mezinárodního
letiště. Jihočeská realita je složitější v tom, že kraj
nemá žádné odpovídající silniční spojení nadregionální a mezinárodní úrovně, městům pak chybějí
obchvaty. Nemá ale ani odpovídající nadregionální
železniční spojení. Jistou výhodou může být českobudějovické letiště, které ovšem zasluhuje rozvoj,
stejně jako splavnění Vltavy, byť převážně pro rekreační účely. Nutno přiznat, že řešení dopravní
infrastruktury – v rozsahu a stavu zděděném – není

v moci regionu, protože jde o systémy přesahující
v celkovém dopadu území státu. Především jihočeský region tak doplácí na zcela nedostatečné dopravní
vazby nadregionálního charakteru a prioritou tu je
zlepšení dopravního spojení kraje se sousedními
kraji a zeměmi.

Pro budoucnost venkova
Na příkladu Jihočeského kraje a jeho urbanistických a sídelních parametrů lze ukázat význam
mikroregionů. V tomto ohledu jsou si opět oba kraje
podobné: v jejich mikroregionech chybějí pracovní
příležitosti v místě, což znamená vyšší nezaměstnanost, obvykle sezonně determinovanou, je v nich
nižší koupěschopnost, a tedy i slabší rozvoj služeb
veřejných i komerčních, horší občanská vybavenost,
negativní migrace, horší věková a socioekonomická
struktura obyvatelstva apod. Život mikroregionů je
přitom pro budoucnost kraje a jeho rozvoj zásadní,
v určitém ohledu je totiž významnější než statistické
výsledky centra.
Oba kraje jsou si velmi dobře vědomy, kde mají své
silné i slabé stránky, a snažily se je v minulých letech
využít. Svědčí o tom čísla, která v zásadních kategoriích dokumentují ne sice dynamický, ale zřetelný
rozvoj ve všech základních sledovaných směrech.
Tím více mohou litovat omezení v oblastech, které
jsou v gesci nadregionálních úřadů a institucí. ■
PETR KARBAN

Graf: Postavení krajů v České republice ve vybraných ukazatelích (rok 2014 = 100 %)
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naše regiony
POHLED KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KRAJE VYSOČINA A JIHOČESKÉHO KRAJE

Richard Horký
předseda představenstva KHK kraje Vysočina

Miroslav Dvořák
předseda představenstva KHK Jihočeského kraje

V posledních pěti letech jsme účastníky nebývalé
ekonomické prosperity. Paradoxním důsledkem
této blahobytné situace je, že nám chybí cca
500 tisíc pracovníků na trhu práce ve všech
profesích. Odboráři brzdí možnost zaměstnat
zahraniční pracovníky a státní rozpočet
i přes tato ekonomická pozitiva je deficitní.
Kraj Vysočina není typickým průmyslovým
regionem, ale nedostatek pracovních sil je v současnosti největší brzdou
rozvoje podnikání. Pro Třebíčsko a Kraj Vysočina je rozhodující prioritou
obnova dosluhující Jaderné elektrárny Dukovany, která zaměstnává
cca 1 300 kmenových pracovníků společnosti ČEZ, s průměrným platem
kolem 50 tisíc Kč měsíčně a cca 1 500 pracovníků je zaměstnaných
za průměrných 40 tisíc Kč u dodavatelských firem, provádějících údržbu
a servis. Bráno měřítkem průměrného platu v ČR, který je v současnosti
32 tisíc Kč, se fakticky jedná o 4 tisíce zaměstnanců. Pokud bychom
Jadernou elektrárnu Dukovany nenahradili novými bloky, znamenalo by
to pro region doslova socioekonomickou apokalypsu.
Závěrem opakuji – na vrcholu ekonomické prosperity si do země
nepouštíme pracovní sílu, jež by pomohla snížit nebo zcela odstranit deficit
státního rozpočtu, který je paradoxně záporný i v době konjuktury.

Dominantním faktorem rozvoje jižních Čech byl
ekonomický růst, který lze nejlépe demonstrovat
na počtu nezaměstnaných. Před pěti lety bylo
bez práce 6,2 procenta lidí, dnes se toto číslo blíží
dvěma procentům. Rychlý rozvoj samozřejmě
přinesl pozitiva i negativa.
Firmy získaly velké množství nových zakázek,
investovaly do výrobních zařízení, automatizace,
digitalizace a robotizace výrob. Mnoho zahraničních společností v jižních
Čechách se svými pobočkami zůstává, i když ztrácí konkurenční výhodu
v podobě levné pracovní síly. Za pozitivní považuji i velký rozvoj spolupráce
firem a středních škol nejen v projektových záležitostech financovaných
z prostředků EU.
Mezi negativa patří hlavně nedostatek kvalifikované pracovní síly, rychlý
nárůst mezd bohužel bez ohledu na růst produktivity a velmi pomalé
změny ve školství, kde se jen velmi pozvolna daří měnit zaměření
absolventů pro skutečné potřeby firem v regionu.
Jižní Čechy patří tradičně mezi turisticky vyhledávané destinace. Ještě
do roku 2016 byli nejčastějšími zahraničními návštěvníky Němci, dnes
přijíždí nejvíce turistů z Číny, přičemž podíl Evropanů na návštěvnících
kraje klesl pod polovinu všech turistů.
Velkou bolestí kraje, kterou se alespoň částečně podaří v nejbližší
době zmírnit, je nevyhovující dopravní spojení. Řidiči již letos pojedou
od Prahy po dálnici z hranice kraje až do Českých Budějovic. Začalo také
velmi potřebné budování obchvatu krajského města směrem k hranicím
s Rakouskem.
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ocenění & networking

Diamanty českého byznysu: Brno
DIAMANTY ČESKÉHO BYZNYSU:
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
1. místo

ProfiSales, s. r. o.

2. místo

ASPIRE SPORTS, s. r. o.

3. místo

DB OIL, s. r. o.

4. místo

Flowmon Networks, a. s.

5. místo

TestLine Clinical Diagnostics, s. r. o.

6. místo

PSI (Photon Systems Instruments),
spol. s r. o.

7. místo

HOXTER, a. s.

8. místo

COLUSOR, s. r. o.

9. místo

Moravia Tech, a. s.

10. místo DCom, spol. s r. o.

Hotel Courtyard by Marriott byl na sklonku května hostitelem brněnského setkání
firem Jihomoravského a Zlínského kraje se zástupci akademické, expertní, správní
i státní sféry, jež navazuje na únorové předávání cen Diamanty českého byznysu.

V

elmi živému setkání pomohla v Brně již
tradičně hojná účast i neformální prostředí.
Z průběhu akce bylo znát, že jihomoravská
metropole je živnou půdou mladých, dynamicky
se rozvíjejících technologických firem a společností, které jsou založeny na moderních obchodních modelech, nechyběli však ani zástupci

tradičních výrobních segmentů. Většina debat
v oficiální i neoficiální části setkání směřovala
k problémům pracovního trhu a inovací, mluvilo
se ale také o daňovém a regulatorním zatížení
tuzemského podnikatelského prostředí. ■
PETR KARBAN

DIAMANTY ČESKÉHO BYZNYSU:
ZLÍNSKÝ KRAJ
1. místo

KLEMAT CZ, s. r. o.

2. místo

Miroslav Chuděj, s. r. o.

3. místo

DIOFLEX, s. r. o.

4. místo

ROBE lighting, s. r. o.

5. místo

PERPERUNA ECO, s. r. o.

6. místo

KOVOPLAST, výrobní družstvo

7. místo

AUTOCAR-TICHÝ, s. r. o.

8. místo

GLOBALFOL, s. r. o.

9. místo

STÍN KOVO, s. r. o.

10. místo EL-ENG, s. r. o.

Pořadatel

Titulární partner

Generální partner

Hlavní partneři

Analytický partner

Odborní garanti

Foto: 2x Luděk Peřina

Partneři
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JSTE MAJITELEM, MAJITELKOU ČI MANAŽEREM, MANAŽERKOU RODINNÉ FIRMY?

FIREM.

RODINĚ, ALE ZEJMÉNA JEHO FIRMĚ.

NEOBJEVUJME, CO JIŽ BYLO OBJEVENO.
SDÍLEJME.

Jak se stát členem ARF?
Na našich webových stránkách
www.asociacerf.cz můžete vyplnit jednoduchý přihlašovací formulář, nebo se nám ozvěte přímo
604 420 442,
email: info@asociacerf.cz.

ASOCIACE RODINNÝCH FIREM
JUGOSLÁVSKÁ 620/29
120 00 PRAHA 2 - VINOHRADY
E-MAIL: INFO@ASOCIACERF.CZ
604 420 442
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pohled

Inovační
potenciál
máme

Jednou z priorit, skloňovaných ve všech pádech, je podpora vědy a výzkumu a s nimi spojená snaha aplikovat ve spolupráci
s komerčním sektorem výsledky vědeckého bádání v praxi, v běžném životě. Poslední týdny přinesly dva příklady, které
ukazují cestu.

N

a obou je potěšující, že jsou to příklady, které
leží – každé v jiném ohledu – mimo epicentrum zájmu, a to jak teritoriálně, tak oborově.
Tak trochu jsme si zvykli, že potenciál má Praha
a možná Brno, že svět potáhnou biotechnologie
a umělá inteligence. A ono to jde i jinde a v jiných
oborech.

Chytrá krajina
Koncept chytré krajiny, na kterém se již rok pracuje, představila Česká zemědělská univerzita. Jedná
se o mezioborové spojení vědců, kteří hledají
modely takového hospodaření a krajinotvorby,
které s využitím moderních technologií i prostého
respektu k přírodě dokážou eliminovat problémy,
jimž je dnes nejen Česko vystaveno.
Projekt si klade za cíl celkově optimalizovat
hospodaření s vodou, minimalizovat dopady hydrologických extrémů – sucha a povodní, vytvořit
zdravou a udržitelnou platformu pro zemědělství
a lesnictví, minimalizovat půdní erozi, vytvořit
lepší podmínky pro obyvatelnost krajiny včetně
úpravy jejího mikroklimatu, zachovat a podporovat biodiverzitu a v neposlední řadě zvyšovat
estetickou hodnotu krajiny. Celý projekt, který má
ve spolupráci univerzity, ministerstev zemědělství,
životního prostředí a pro místní rozvoj a Centra
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pro půdu, vodu a krajinu vytvořit krajinný systém
vzájemně propojených vodohospodářských,
půdoochranných a ekostabilizujících prvků, je unikátní v celosvětovém měřítku a má být dostupný
minimálně v evropském kontextu i zahraničním
vědcům.
V současné době jsou připraveny tři pilotní projekty, zaměřené proti suchu a povodním – první
projekt, zemědělská krajina u Lán, byl nedávno
představen. Druhým je lesní krajina u Kostelce
nad Černými lesy, třetí pak urbanizovaná krajina
v Praze. Je zřejmé, že takový projekt je příležitostí
pro řadu českých firem.

Kvantové technologie
Jiné zaměření má olomoucký projekt zaměřený
na kvantové technologie, které mají být budoucností online komunikace. Tým expertů Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se spojil
v jednom pracovišti, a jak nedávno informoval
prestižní magazín Physical Review Letters, jako
první na světě čeští vědci experimentálně ověřili
kontrolovanou teleportaci qubitů, kvantových bitů,
tedy princip, na němž by měl vzniknout kvantový
internet. Kvantová teleportace znamená pro informační toky zcela novou úroveň, protože dramatic-

ky zvyšuje rychlost přenosu informací i na velké
vzdálenosti. Podstatou olomouckého úspěchu je
to, že dokázali kvantovou teleportaci provést mezi
více než dvěma uživateli, z nichž kterýkoliv může
rozhodovat o tom, že se teleportace uskuteční.
Tento prvek vlastně definuje základní komunikační buňku, z níž lze budovat síť. Výsledek práce
českých vědců má ovšem mnohem širší využití,
například v oblasti digitální bezpečnosti. Kvantová
kryptografie pracující na principu oživení mrtvého
fotonu, což je teorie formulovaná německými
vědci a nedávno potvrzená izraelskými, může zcela
změnit modely komunikační bezpečnosti – vědci
vytvořili pár kvantově provázaných fotonů, z nichž
jeden měřením stavu zničili. Později – v nanosekundách – vytvořili nový pár fotonů a jeden
z nich nově provázali s živým fotonem z prvního
páru. Výsledkem bylo, že se druhý foton pozdější
dvojice provázal s již neexistujícím fotonem dvojice první. V praxi tak lze vytvářet nedešifrovatelná
spojení.
Oba případy jsou otevřené dalšímu bádání,
objektivně je tedy nelze považovat za splnění cíle.
Dokonale však ilustrují potenciál české vědy, který
by měl být i živnou půdou pro české podniky. ■
VALERIE SAARA
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