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V

ážení podnikatelé,
podářské komory a partnerských
máme za sebou z hlediska
advokátních kanceláří jsme od vás
zdravotního i ekonomického
získali pohled na celou krizi očima
jednu z nejtěžších zkoušek v novopraxe a mohli jsme vašich více než
dobých dějinách naší země a konec2 700 podnětů a dotazů využít při
konců celého světa. Asi neexistuje
nelehkých jednáních s představinikdo, koho by v minulých třech
teli státu. A díky tomu se mohla
měsících koronavirus nezastihl.
vládní pomoc dostat na účty
Většina z nás se tomuto viru napodnikatelů včas. Ať už hovoříme
štěstí vyhnula, co se týká onemoco kurzarbeitu, kompenzačních
VLADIMÍR DLOUHÝ
nění, všichni jsme ale pandemii
bonusech nebo o záručním proprezident Hospodářské
zaznamenali v našich zaměstnáních
gramu COVID III.
komory ČR
a v podnikání.
Vždy jsem vládě připomínal, že
Byli to právě podnikatelé, kteří
na podpoře podnikání v této nelehsvojí nezlomnou vůlí v těžkých dobách dokázali,
ké době závisí konkurenceschopnost České republico znamenají pro Českou republiku. Doslova ze
ky v příštích letech. Pomoc podnikatelům proto
dne na den byli schopni přizpůsobit svoji výrobu
spíše nazývám investicí, která se nám v budoucnu
aktuální situaci a například vyrábět nezbytné zdra- bohatě vrátí, jakkoliv se nám nyní může jevit
votnické a dezinfekční pomůcky. Uvolnili své perdrahá. Jsem přesvědčen, že jsme boj za podnikatele
sonální kapacity pro další podniky nebo pomáhali
v posledních měsících vedli velmi tvrdý, ale účelný.
tam, kde bylo potřeba. To vše navíc v době, kdy
Poděkování za nasazení patří samozřejmě také konetušili, jestli jejich podnikání přežije následující
legům z komor v regionech, kteří se nejrůznějšími
týden. V době, kdy se nacházeli uprostřed nejistoprojekty zaměřili na problémy lokálních podnikaty, kdy začne koronavirus ustupovat.
telů a firem.
Byli to právě podnikatelé, kteří zásadním způsoVšem vám proto chci vyjádřit své poděkování
bem pomohli úspěšně s vládou dojednat paramet- a popřát zejména pevné zdraví.
ry finanční pomoci pro firmy. Díky poradně HosSpolu to zvládneme!
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průmyslem – patří bezesporu celý segment automotive,

Nový Golf
Napojený na Váš život

Povinné ručení
za 1 000 Kč ročně.
Je tu nový Golf, se kterým snadno udržíte svůj denní rytmus. Odemknete ho mobilním telefonem* a přivítá Vás kokpit
nastavený přesně podle Vašeho osobního profilu. Život Vám zjednoduší plně dotykové ovládání, přehledné digitální budíky,
Head-up-Display nebo aktuální dopravní informace z vašeho okolí získané pomocí rozhraní Car2X. Zbývá už jen spustit Váš
oblíbený playlist.

Kombinovaná spotřeba a emise CO₂ modelu Golf: 3,5–5 l / 100 km, 91–115 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové
výbavy. *Po registraci do služby WeConnect a s kompatibilním mobilním telefonem. Získejte povinné ručení za 1 000 Kč při využití financování
s výhodným úrokem od 3,59 % p.a. Podmínky akce: vztahuje se na pořízení nového vozu Golf na úvěr od Volkswagen Financial Services.
Nabídku mohou využít soukromé osoby, podnikatelé i firmy. Zafinancujeme vám 30–100 % hodnoty vozu. Délku úvěru si nastavíte dle potřeb
na 2 až 6 let. Součástí splátek je pojištění (zahrnuje povinné ručení a havarijní pojištění). Platnost nabídky je do odvolání.
Navíc si můžete sjednat další doplňkové pojištění, GAP, Asistent nebo Pojištění platebních povinností.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

Auto Podbabská

Pod Paťankou 217/1, Praha 6
www.autopodbaba.cz, e-mail: vw@autopodbaba.cz

aktuálně

Krátce z Komory

Foto: archiv HK ČR

VLÁDA VYHOVĚLA
PODNIKATELSKÝM ORGANIZACÍM

Lhůta pro vrácení DPH
se na 45 dní neprodlouží
Rezort financí vyhověl Hospodářské
komoře a ustoupil od svého původního návrhu novely daňového řádu,
která umožňovala státu prodloužit
lhůtu na vrácení nadměrného odpočtu DPH z 30 na 45 dní. Hospodářská
komora totiž kritizovala, že si stát
na úkor podnikatelů chce vylepšit své
cash flow. Vláda nakonec schválila
návrh novely, která nejenže nezavádí
delší lhůtu čekání firem na vratku
uhrazené DPH, ale vyhověla i dalším
požadavkům Komory. Stát bude např.
tolerantnější při úročení pozdní úhrady daně, firmy budou mít také nárok
na dvojnásobný úrok z daně vyměřené
nesprávně finančním úřadem.

Kvůli nedostatku peněz
dochází k pnutí mezi firmami
Pro zaměstnavatele je prioritou
vyplácet mzdy svým zaměstnancům
i za cenu, že dočasně nezaplatí svým
dodavatelům. Řada podniků ale
potřebuje co nejrychleji peníze, aby
závazky vůči svým zaměstnancům
vyrovnala. A protože opatřeními
vlády je zasažen téměř celý tuzemský
odběratelsko-dodavatelský řetězec,
i vztahy mezi firmami se kvůli tomu
začaly přiostřovat. Vyplývá to ze
šetření Hospodářské komory mezi
jejími členy. Problémy s cash flow se
projevují mj. i neochotou dodavatelů
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ČÍSLO MĚSÍCE

250 000

TOLIK BYLO PODNIKATELŮ,
JIMŽ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU
SKRZE SVŮJ WEB POSKYTLA
INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO JEJICH
PODNIKÁNÍ. DALŠÍCH VÍCE NEŽ
7 000 POŽADAVKŮ VYŘÍDILA
TELEFONICKY A E-MAILEM.
NEJVĚTŠÍ POPTÁVKA BYLA
PO INFORMACÍCH O OŠETŘOVNÉM
PRO OSVČ A PROGRAMECH
PĚTADVACÍTKA A ANTIVIRUS.
k posunutí splatnosti faktur. Naopak
řada dodavatelů zkrátila dobu splatnosti a snížila toleranci případných
faktur po splatnosti. Hospodářská
komora také proto spolupracovala
s NERVem na přípravě záručního
programu COVID III. Ten umožňuje
ručení za provozní bankovní úvěry
podnikatelů do 500 zaměstnanců.

Pomůžou vládní opatření
na podporu ekonomiky?
Průzkum Asociace komunikačních
agentur mezi šesti sty respondenty –
občany staršími 18 let – poukázal
na propastný rozdíl mezi pomocí
vládou veřejně deklarovanou a fakticky realizovanou. Ačkoliv většina

Umožnila rychlejší otevření
gastronomických provozů, ubytovacích
služeb nebo nákupních center, než
původně ve svém harmonogramu
rozvolňování protiepidemiologických
opatření zamýšlela. Na snímku zleva
předseda českého výboru Asociace
nákupních center Jan Kubíček, prezident
Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš
Prouza, prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý a prezident Asociace
hotelů a restaurací Václav Stárek.

z nich uvedla, že opatřením vlády
na podporu ekonomiky rozumí, více
než dvě pětiny lidí jsou toho názoru,
že ekonomice nepomůžou. Častý
rozpor mezi veřejnými prohlášeními vlády a reálným provedením
učiněných kroků odráží i zkušenosti
podnikatelů s vládními programy
pomoci. Podnikatelé v šetření Hospodářské komory nejlépe hodnotili
svou zkušenost při podávání žádosti
v programu Pětadvacítka z dílny Ministerstva financí, nejkritizovanějším
se stal program COVID I a II. Více
na www.komora.cz.

Zrychlení povolování staveb
v ohrožení
Ministerstvo pro místní rozvoj
v přípravě nového stavebního zákona
opustilo princip jeden úřad – jedno razítko – jedno řízení. Upozorňuje na to Hospodářská komora,
která dlouhodobě usiluje o zrychlení
povolání staveb. „Pokud budou zachována závazná stanoviska dotčených
orgánů v současné podobě, opustí nový
stavební zákon zcela princip integrace
a zjednodušení povolování staveb,“
poznamenal prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý spolu se
Svazem průmyslu a dopravy, Svazem
podnikatelů ve stavebnictví a s představiteli právní obce. Návrh podle něj
neřeší ani problém systémové podjatosti úředníků „obecních“ stavebních

úřadů a nezavádí jednotnou, ale
naopak vytvoří roztříštěnou soustavu
stavební správy. Ministerští úředníci
původní návrh z přelomu letošního
roku zkomplikovali, místo 171 paragrafů jich vzniklo 323. „Apeluji
na ministryni Dostálovou, aby se navrátila ke konceptu stavebního zákona
z ledna, který vzešel z dohod uzavřených premiérem,“ dodal Dlouhý.

Jak zajistit dostupnou
zdravotní péči po pandemii?
„Nemyslím si, že nás čeká nějaký
zásadní výpadek z příjmů veřejného
zdravotního pojištění kromě OSVČ,
kde jsme udělali půlroční úlevu. Nyní
tam již ale máme finanční polštář,“
uvedl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch na webináři přenášeném
online, který zorganizovaly Hospodářská komora a Zdravotnický
deník za podpory firmy Novartis.
Komora u kulatého stolu uvedla, že
řešení kompenzace plateb různým
typům poskytovatelů za péči v době
COVID-19 by mělo být plně v režii
zdravotních pojišťoven. „Dohodovací
řízení je jediný legitimní mechanismus a kompenzace mají být důsledkem dohody plátců a poskytovatelů,“
dodal prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý. Q
MIROSLAV DIRO,
Odbor vnější komunikace HK ČR
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Foto: Jakub Hněvkovský

Jak překonat krizi
Pandemie koronaviru a preventivní opatření vlády proti šíření nemoci způsobily problémy celému podnikatelskému sektoru.
Od počátku koronakrize proto Hospodářská komora s vládou denně vyjednávala a stále vyjednává co nejlepší podmínky
pomoci pro firmy a pravidelně monitoruje přímo u podnikatelů, jaká pomoc je pro ně nejvhodnější.

P

ro snadnou orientaci v poněkud
nepřehledném prostředí přinášíme na této
dvoustraně přehled stěžejních programů
na podporu byznysu.

Základem jsou rychlé peníze
U krize spojené s koronavirem kvůli vládním
preventivním opatřením proti šíření COVIDu-19
dvojnásob platí, že firmy očekávají a potřebují
finanční podporu co nejdříve. I v dubnovém
šetření Hospodářské komory se dvě třetiny firem
vyslovily pro dočasný odklad sociálního pojištění
nebo daní. Je to opatření, které na svém cash flow
poznají okamžitě, bez nutnosti o cokoliv žádat
nebo vyřizovat složitou byrokracii.
Na možnost odpuštění odvodů Komora upozornila vládu i parlament již v začátcích krize. Nakonec

8
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COVID III:
NA JAKOU PODPORU MAJÍ FIRMY
NÁROK
Podporu v rámci COVID III by mělo získat až
150 tisíc podnikatelů. Živnostníci a podniky
do 250 zaměstnanců budou mít nárok
na záruku až 90 %, firmy s více pracovníky,
maximálně ale 500, pak získají záruku
do 80 %. Maximální výše jednoho úvěru
bude 50 mil. Kč.
Programu COVID III se detailně věnuje
rozhovor na straně 34.

pro podnikatele stát připravil pouhý odsun plateb
pojistného na sociální zabezpečení za květen až
červenec a stále firmy za odklad plateb penalizoval,
byť sníženými pětinovými sankcemi.

Antivirus C – odklad odvodů
Dočasné odpuštění sociálních odvodů přinese až
nová verze programu Antivirus, kde vedle možnosti
kurzarbeitu by měl fungovat tzv. režim C. Úplně
prominout sociální odvody na čtvrt roku stát umožní zaměstnavatelům s méně než 50 zaměstnanci.
Podle Hospodářské komory ale pomoc potřebují
všechny firmy zasažené opatřeními proti šíření
COVIDu-19. Na jednání sněmovny neprošly
pozměňovací návrhy Komory na rozšíření tohoto
opatření i na větší podniky. Možná korekce v Senátu měla šanci po uzávěrce tohoto vydání.

k věci
až 25 000 Kč. Z důvodu prodloužení nouzového
stavu a tím i pokračujícího uzavření provozoven
následně Ministerstvo financí připravilo novelu zákona, díky níž mohou poškozené OSVČ
i nadále žádat o 500 Kč denně i v prodlouženém
období od 1. května do 8. června, tedy až o dalších
19 500 Kč. Od března až do srpna rovněž nemusí
OSVČ odvádět povinné zálohy na zdravotní
a sociální pojištění.

Antivirus A a B – kurzarbeit

Jak to je se společníky s. r. o.

Firmy, které kvůli preventivním opatřením proti
šíření koronaviru přišly o svůj odbyt a nemají
využití pro všechny své zaměstnance nebo musely
kvůli vládním nařízením uzavřít provozy, mohou
využít tzv. kurzarbeit. Stát jim prostřednictvím
programu Antivirus proplácí část mezd jejich
pracovníků. Stát prodloužil možnost využití
kurzarbeitu až do konce srpna.
V režimu A platí, že zaměstnavatel má nárok
na proplacení 80 % náhrad mezd zaměstnan-

Ohroženou skupinou podnikatelů, na kterou
stát v první fázi zapomněl, byly malé společnosti
s ručením omezeným, které nedosáhly na Pětadvacítku, Antivirus nebo programy COVID. Díky
iniciativě Komory a dalších podnikatelských svazů
byla také přijata jednorázová pomoc pro společníky malých „eseróček“, kteří často podnikají
ve stejných oborech jako živnostníci, např. v restauračních provozech nebo poradenství, a byli
nepochopitelně opomíjeni, ačkoliv se potýkají se
stejnými problémy jako ostatní formy byznysu.
Společníci malých s. r. o. postižených krizí budou
podle novely zákona o kompenzačním bonusu
moci žádat stejně jako OSVČ o příspěvek 500 Kč
denně. Čerpat ho mohou i zpětně, a to zatím
za období od 12. března do 8. června. Celkem
mohou malí podnikatelé získat za uvedené období
bonus ve výši 44 500 Kč.

DALŠÍ PODPORA A ÚLEVY
PRO FIRMY A ŽIVNOSTNÍKY
Q

odklad podání daňového přiznání k dani
z příjmů až do 1. 7. 2020

Q

odklad termínu pro odevzdání přehledu
příjmů pro ZP a ČSSZ do 3. 8. 2020

Q

zrušení záloh daně z příjmu OSVČ splatných
k 15. 6. 2020

Q

možnost odkladu plateb DPH (o bezplatný
odklad lze zažádat FÚ do 31. 7. 2020)

Q

plošný odklad záloh silniční daně
do 15. 10. 2020

Q

výplata ošetřovného pro OSVČ

Podrobný přehled podpory a aktuální
informace naleznete na webu
www.komora.cz/koronavirus.

ců včetně povinných odvodů. Maximální výše
příspěvku dosahuje 39 000 Kč. Režim A platí pro
firmy s nařízenou karanténou nebo uzavřené provozy. V případě, že v důsledku preventivních opatření proti koronaviru vznikla překážka na straně
zaměstnavatele (např. výpadek odbytu nebo
nedostatku potřebných surovin pro produkci),
mohou podnikatelé žádat o příspěvek v režimu B.
A to až do výše 60 % náhrady mezd (včetně odvodů za sociální a zdravotní pojištění), maximálně
29 000 Kč měsíčně.

Pětadvacítka a odklad daní
Jedna z prvních pomocí, kterou se podařilo
Hospodářské komoře u vlády prosadit, byla
podpora malých živnostníků a OSVČ. Projekt
Ministerstva financí s názvem Pětadvacítka nabízel
za období od 12. března do 30. dubna kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně a plnění v objemu

Foto: archiv HK ČR

Problémem Antiviru C pro firmy je i podmínka,
že zaměstnanci zasažených firem musí pobírat
alespoň 90 % původní mzdy. Řada podnikatelů ale
musela výdělky pracovníkům škrtat mnohem výrazněji, aby dopady krize vůbec přežili. Není proto
důvod, aby byli z této pomoci vyloučeni. Limit
mzdového poklesu proto Komora před jednáním
sněmovny koncem května prosazovala navýšit
z 10 na 30 %.

NEŽ BUDE POZDĚ
Hospodářská komora za přispění partnerů
během billboardové a online kampaně Než
bude pozdě nabádala v době koronaviru
k záchraně podnikání, pracovních
míst a k restartu tuzemské ekonomiky.
Velkoplošné reklamy i inzeráty v Deníku
odkazovaly na webové stránky Hospodářské
komory, na kterých podnikatelé nalezli
informace v souvislosti s výskytem
onemocnění COVID-19 – bezplatnou
poradnu renomovaných právních kanceláří,
přehled požadavků podnikatelů a jejich
plnění ze strany zákonodárců, strukturovaně
zpracované kroky vlády, příručky a další pro
podnikatele nezbytné zdroje informací.

DĚKUJEME
Podpořit Komoru v jejím úsilí pomoci
podnikatelům a při jejím vyjednávání
s vládou se rozhodly firmy a podnikatelé
z několika odvětví, mezi nimi např. Lubomír
Kovařík z České zbrojovky, Radim Jančura
z RegioJetu, Tomáš Prouza ze SOCR,
investiční skupina PPF, společnost EKO-KOM,
právní kanceláře HAVEL & PARTNERS nebo
Becker a Poliakoff Consulting a další. Firma
BigBoard pak poskytla 120 velkoplošných
outdoorových reklamních ploch napříč
republikou, zajistila jejich výrobu i montáž.

COVID III – klíčový projekt pro likviditu
Zejména firmy, kterým kvůli vládním opatřením
proti šíření koronaviru klesly příjmy a likvidita, mohou využít záruční program COVID III.
Na jeho finální podobě spolupracovala Hospodářská komora a komerční banky se státem.
Základem projektu je zajištění výhodných úvěrů
formou garancí u komerčních bank, na které
Českomoravská záruční a rozvojová banka vyčlení
150 miliard korun.
Program je určen pro živnostníky a podniky
do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity
jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové
infekce a souvisejících preventivních opatření.
Úvěr lze mj. využít k úhradě provozních výdajů,
jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie,
úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu.
Tyto záruky by měly firmám zajistit potřebnou
likviditu na restart jejich podnikání po odeznění
pandemie v objemu až 500 mld. Kč. Do projektu
se zapojilo celkem 20 komerčních bank a finančních institucí. „Vnitřní regulace komerčních bank
by bez garance mohly způsobit zamítnutí běžné
firemní žádosti o úvěr malým a středním podnikům.
Právě tyto záruky státu zpřístupní stovky miliard
korun firmám, které by jinak půjčku kvůli horší
ekonomické situaci nedostaly,“ vysvětluje prezident
Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Q
MIROSLAV BENEŠ,
Odbor vnější komunikace HK ČR

www.komora.cz
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KORONAVIRUS:
ZKUŠENOSTI S PODPOROU
Hospodářská komora vedla bleskovou
anketu mezi svými členy od 21. 4.
do 23. 4. 2020. Celkem na anketu
odpovědělo 796 respondentů – členů
HK ČR, zástupců všech hlavních odvětví
ze všech krajů České republiky. Na anketu
odpovídaly mikro, malé, střední, ale
i velké podniky.

Koronavirus:
Zkušenosti podnikatelů s podporou
Antivirus, COVID I a II, Pětadvacítka a další. Jak obtížné bylo získat tuto podporu? Co podnikatelům nejvíce pomáhá?
A jakou pomoc by od vlády potřebovali nejvíce? Výsledky šetření Hospodářské komory nastavují vládě zrcadlo.

S

ložitost žádostí je často zásadním znakem čerpání peněz. Požádali jsme proto podnikatele,
kteří mají s těmito žádostmi zkušenost, aby
ohodnotili administrativní náročnost jednotlivých
programů známkou 1 (ideální stav) až 5 (nežádoucí stav) a sdělili své konkrétní zkušenosti.

od podnikatelů průměrné hodnocení 2,4. Celkem
87 % podnikatelů hodnotilo náročnost vyplňování
žádosti známkou v rozmezí 1 až 3. V těsném závěsu skončil proces žádosti o odklad splácení úvěrů
u bank s průměrnou známkou 2,5.

Antivirus za tři
Pětadvacítka sklízí úspěch
Nejméně administrativně náročné je podle respondentů žádat o kompenzační bonus (tzv. Pětadvacítka) pro OSVČ. Administrativa spojená s programem získala průměrnou známku 2,1 s tím, že
46 % žadatelů o tento bonus hodnotilo celý proces
žádosti nejvyšší známkou 1. Podle jejich názoru se
tedy jednalo o ideálně nastavený proces. Nejčastěji
byla chválena rychlost vyřízení žádosti. Proces
podávání žádosti v programu Ministerstva průmyslu a obchodu na „ošetřovné“ pro OSVČ získal
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V průměru trojkou hodnotili respondenti žádost
o standardní úvěry u bank a podobně i žádosti
o státní příspěvky na náhrady mezd – tzv. Antivirus (průměr 3,2). U Antiviru byl přitom mírně
větší podíl podnikatelů (41 % u Antiviru vs. 34 %
u standardních úvěrů), kteří hodnotili administrativní náročnost známkou 4 nebo 5. Vyzdvihována
byla především rychlost čerpání z programu. Při
srovnání se žádostmi o program COVID byla
pozitivně hodnocena jednoduchost podání a také
vstřícnost úředníků.

COVID hodnocen nejhůře
Nejhůře podnikatelé hodnotili byrokratickou
zátěž spojenou se žádostmi v rámci programů
COVID I a II u ČMZRB (známka 4,5, resp. 4,3).
Proces sepsání a podání žádosti o bezúročný úvěr v rámci COVID I hodnotilo v anketě
nejnižší známkou 5 (nežádoucí stav) 72 %
žadatelů, u COVID II to bylo 60 %. Známkou 3
a lepší hodnotilo administrativní náročnost
pouhých 29 firem z 220 žadatelů u programu
COVID I a 45 z 229 u programu COVID II.
Nejčastěji si respondenti stěžovali na to, že na vyplněnou žádost nedostali vůbec žádnou odpověď
nebo že nebyli seznámeni s důvodem zamítnutí.
Odpověď na žádost byla vygenerována automatem
a ani poté, co se podnikatelé opakovaně obrátili
na ČMZRB, jim důvod zamítnutí v naprosté většině případů nebyl sdělen. Celá řada respondentů

k věci
KORONAVIRUS: ZKUŠENOSTI S PODPOROU
Hodnocení finančních nástrojů
pro překonání současné situace

1

2

3

4

5

Počet respondentů
se zkušeností

Vážený průměr
známky

Bezúročný úvěr v rámci COVID I u ČMZRB

1,4 %

2,7 %

9,1 %

15,0 %

71,8 %

220

4,5

Záruka na úvěr v rámci COVID II u ČMZRB

1,7 %

4,4 %

13,5 %

20,1 %

60,3 %

229

4,3

Plošná finanční podpora 25 000 Kč pro OSVČ

45,5 %

23,8 %

14,9 %

8,9 %

6,9 %

202

2,1

Program Antivirus (státní příspěvek na mzdy)

10,1 %

19,7 %

29,5 %

22,7 %

17,9 %

396

3,2

„Ošetřovné“ pro OSVČ

21,3 %

34,0 %

31,2 %

9,9 %

3,5 %

141

2,4

Standardní úvěr/y u banky

12,0 %

29,3 %

24,4 %

16,0 %

18,2 %

225

3,0

Odklad splácení úvěrů

27,3 %

32,1 %

20,6 %

7,7 %

12,4 %

209

2,5

Zdroj dat: HK ČR, šetření „Koronavirus: zkušenosti s podporou“, duben 2020, 796 respondentů
Pozn.: Hodnocení v rozmezí 1 až 5 (1 = ideální stav a 5 = nežádoucí stav). Průměrná známka byla vážena počtem odpovědí na jednotlivé otázky.

si také stěžovala na nastavení podmínek, jako je
vyřazení pražských firem z okruhu žadatelů.

Jaké úlevy nejvíce pomohly?
Firmám vláda nabídla celou řadu úlev, ať z hlediska samotných podnikatelů významných či
marginálních. Zajímalo nás, jak jsou tyto úlevy
podnikateli využívány. Firmám s více než 250 zaměstnanci a právnickým osobám obecně pomohlo
nejvíce rozšíření možnosti čerpání dávky ošetřovného pro jejich zaměstnance a dále také úlevy
v oblasti placení záloh daně z příjmů. Mikro firmy,
a zejména OSVČ využívaly nejčastěji zrušení záloh
na zdravotní a sociální pojistné, úlevy v oblasti
elektronické evidence tržeb a odpuštění sankcí
v případě prodlení.
Co se týká dvou nejvíce postižených oborů podnikání – restauračních služeb a cestovního ruchu,
v obou případech podnikatelé nejvíce ocenili úpravy povinností spojených s EET. Firmám specificky
v restauračních službách často pomáhá zrušení
záloh na sociální a zdravotní pojistné vzhledem
k rozšířenosti individuálního podnikání na živnostenský list v tomto oboru, a také odpuštění sankcí
v případě prodlení. Členské firmy Hospodářské
komory podnikající v cestovním ruchu využívaly
zase nejčastěji možnosti odložit splácení úvěrů
a také prominutí záloh na daň z příjmů.

Po jaké podpoře podnikatelé volají?
Aby byla pomoc státu skutečně efektivní, měla by
se její forma přizpůsobit preferencím podnikatelů. Ptali jsme se proto také na to, jaká forma
pomoci od vlády by firmám nejvíce vyhovovala.
Nejintenzivněji respondenti volali po úlevách
na pojistných odvodech (44 % respondentů)
a na daních (42 % respondentů) a dále po kompenzaci škod způsobených rozhodnutími vlády
(37 % respondentů). Tyto formy podpory by vyšly
vstříc především menším podnikům zasaženým
koronavirovou krizí.
Úlevy na pojistných odvodech by nejvíce pomohly
firmám ve stavebnictví (preferuje je 60 % z tohoto
oboru), daňové úlevy především podnikatelům

JAKÁ FORMA POMOCI OD VLÁDY BY VAŠÍ FIRMĚ NEJVÍCE VYHOVOVALA?

44 %

Úlevy na pojistných odvodech

42 %

Daňové úlevy
Nahrazení (části) způsobených škod ze strany vlády
(jako kompenzace jiných než mzdových nákladů)

37 %

Pokračování nějaké formy programu Antivirus i po dubnu 2020

24 %

Dotace
Rozšíření programu Antivirus o další režimy
Odklad nebo zrušení dílčích
administrativních úkonů a povinností
Výhodné úvěry

3%

35 %

23 %

20 %

16 %

Granty

Zdroj dat: HK ČR, šetření „Koronavirus: zkušenosti s podporou“, duben 2020, 796 respondentů (max. 3 odpovědi)

v maloobchodě (pro 57 % firem z tohoto oboru se
jedná o nejvhodnější pomoc) a po náhradě škod
volají hlavně ta nejpostiženější odvětví – restaurační služby a cestovní ruch (65 %, resp. 63 % firem
upřednostňuje tuto formu podpory).

Prodloužení a rozšíření Antiviru
Firmy s více než 250 zaměstnanci volají především
po prodloužení programu Antivirus – polovina (48 %) respondentů mezi velkými firmami
preferuje tuto formu podpory. Velcí zaměstnavatelé také intenzivněji upřednostňují rozšíření
programu Antivirus o další režimy, např. pro firmy,
které musí udržovat trvalý provoz, i když je pro ně
ztrátový. I proto je toto opatření (další režim Antiviru) volbou pro třetinu firem ze zpracovatelského
průmyslu. Pokračování nějaké formy programu
Antivirus vítají téměř tři pětiny (58 %) všech firem
z cestovního ruchu.

Radši dotace než úvěry
Čtvrtina (24 %) firem považuje za vhodný nástroj
podpory nějakou formu dotace, především se jedná o firmy z oblasti cestovního ruchu, maloobchodu a z osobních služeb, kde je takových podnikatelů zhruba třetina.
Pětina (20 %) respondentů by uvítala především
snížení administrativní zátěže, častěji se přitom
jedná o právnické osoby a subjekty působící v oboru stavebnictví (34 % firem v oboru tento přístup
upřednostňuje).
Výhodné úvěry preferuje před ostatními formami
pomoci jen 16 % firem, a to především ve stavebnictví a v cestovním ruchu.
Pomoc v podobě grantů preferuje zcela okrajový
počet podnikatelů. Q

KARINA KUBELKOVÁ, hlavní analytička HK ČR

www.komora.cz
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Poradna Hospodářské komory ke koronaviru

Důležitý nástroj pro firmy i pro jednání s vládou
V důsledku pandemie koronaviru se Česká republika ocitla v kritické situaci. COVID-19 je nejenom hrozbou pro zdraví, ale
také obrovskou zatěžkávací zkouškou pro českou ekonomiku – možná dokonce větší, než kterou Česká republika zažila
během poslední celosvětové ekonomické krize.

V

souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
se chod běžného života pro občany České
republiky výrazně zkomplikoval. Vláda přijala
razantní opatření k preventivní ochraně zdraví
občanů. Opatření, která bohužel výrazně negativně
ovlivnila živnostníky a firmy na celém území státu.
Podnikatelský sektor zůstal v průběhu koronavirové
pandemie citelně zasažen. Hospodářská komora ČR
jako nejvýznamnější zástupce podnikatelů v České
republice již od počátku situace koná a snaží se podnikatelům napříč odvětvími podat pomocnou ruku.

Expertní pomoc firmám
V rámci komorového projektu Právního elektronického systému (PES) Hospodářská komora spustila
na webových stránkách mimořádnou poradnu.
Od spuštění tohoto projektu právní experti z Hospodářské komory a partnerských advokátních
kanceláří nashromáždili přes 2 700 podnětů a dotazů od podnikatelů, kteří si v tíživé situaci často
nevěděli rady. To potvrzuje, že se na Hospodářskou
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komoru podnikatelé po celé České republice obraceli s důvěrou a věřili, že jejich prosby a podněty
budou jejím prostřednictvím komunikovány tam,
kde se o opatřeních rozhoduje. V souvislosti s nastalou situací mnoho firem řešilo a stále řeší existenční
problémy. Ptali jste se, z čeho zaplatit své zaměstnance, nájemné, účty za energie a další poplatky.
Podnikatelé požadovali, a to zcela oprávněně, aby
je stát v této napjaté situaci nenechal na holičkách,
ale pomohl jim je rychle a efektivně překonat.
Připomínky, prosby a dotazy právní experti poctivě
zpracovávali a Komora je využívala při každém
z mnoha intenzivních jednání s vládou.

Právníci i IT odborníci
Všem podnikatelům patří v této těžké době velké
poděkování. Bez zpětné vazby by se Hospodářské
komoře nepodařilo prosadit například odložení
plateb DPH, výplatu ošetřovného pro OSVČ či
kurzarbeit. Po celou dobu trvání krizové situace
jsme pro vás vyvíjeli maximální úsilí a hodláme

v tom pokračovat i nadále. Proto věříme, že jsme
vaši důvěru nezklamali.
Provoz mimořádné poradny by ale nebyl možný
bez partnerů, kteří se spolu s Komorou podíleli
na jejím fungování. Jedná se o partnerské advokátní kanceláře Havel & Partners, Becker & Poliakoff,
Felix a spol., VIA IURIS, s. r. o., Němec, Bláha
a Navrátilová, s. r. o., Frank Bold, PRK Partners,
s. r. o., Arrows advisory group, Vindicta advokátní
kancelář, Ernst & Young, s. r. o., ROWAN LEGAL,
MELKUS, KEJLA & PARTNERS, s. r. o. Neméně
důležitý je také strategický technologický partner
NEWPS.CZ, který zabezpečil provoz poradny
po technické stránce. Všem zmíněným partnerům
patří velké poděkování za ochotu, vynaložené úsilí
a čas, který tomuto projektu věnovali. Všem partnerům a podnikatelům děkujeme za důvěru. Q
DARIJA SENČUKOVÁ ve spolupráci se ZUZANOU JAROŠOVOU,
JAROSLAVEM KOPŘIVOU a ZDEŇKEM NEUŽILEM,
Odbor legislativy, práva a analýz, Úřad HK ČR

Odpověděli jsme na více než
2750 vašich dotazů!
Bez partnerů by to ale nešlo. Děkujeme!

pespropodnikatele.cz | komora.cz

Foto: archiv HK ČR

projekt

Profit karta šetří čas i peníze
Profit karta Hospodářské komory je produktem, který je alternativou podobných produktů například od tankovacích
společností. Záměrem Hospodářské komory ve spolupráci se společností PaySystem je zejména zajistit snazší administraci
a sledování plateb dopravcům, kteří jsou zatíženi povinností hradit mýtné. Navíc bez nutnosti bankovních záruk.

K

aždý, kdo je provozovatelem automobilu
nad 3,5 t, má zákonnou povinnost registrace do mýtného systému a hradit ujeté
kilometry po silnicích první třídy, rychlostních
komunikacích a dálnicích. V souvislosti s hrazením mýtného je ovšem spojena povinnost zajistit
si takzvanou bankovní záruku, tedy složit peníze
předem, které banka zablokuje pro případ, že by se
dopravci opozdili s úhradou faktur za mýtné. To je
nepříjemná situace, zejména pro menší dopravce,
jelikož zablokované prostředky snižují cash flow
a podnikatel nemůže prostředky využít například
pro investice ve své firmě.

Karta zdarma
Z toho důvodu Hospodářská komora vytvořila
projekt Profit karty, díky které se dopravci mohou
do mýtného systému registrovat přímo na jednom z 15 kontaktních míst Hospodářské komory
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a rovnou si při registraci odnést palubní jednotku.
Profit karta totiž nevyžaduje složité vyřizování
bankovní záruky – Hospodářská komora věří
podnikatelské obci a nechce žádné platby předem.
Navíc se ani za vystavení karty a její vedení neplatí.
Tedy bez jakýchkoliv nákladů lze získat možnost
hradit mýtné poplatky s fakturačním obdobím
15 nebo 30 dní a splatností faktur až 30 dní.

Náklady pod kontrolou
Platba kauce za palubní jednotky se také provádí
skrze Profit kartu, tedy není nutné při sjednávání
mít u sebe hotovost na uhrazení této zálohy. Tu je
možné bezhotovostně uhradit až s první platbou
mýtného, které firma zaplatí za skutečně ujeté kilometry. To je jedna z dalších výhod, které karta přináší, a to v podobě perfektního přehledu o ujetých
kilometrech. Firmy tak mají náklady na mýtné
a provoz vozového parku plně pod kontrolou.

Po sjednání Profit karty pak stačí jednoduše povolit na účtu inkasní platby společnosti PaySystem
a vše je vyřešeno.

Výhody na akcích HK ČR
Zároveň Profit karta přináší výhody spojené s Hospodářskou komorou, a to ve formě slev na všechna
školení, kurzy a semináře, které Hospodářská
komora pořádá pro podnikatelskou obec. Slevu
ve výši 5 % mohou podnikatelé uplatnit i při účasti
na zahraničních misích Hospodářské komory.
Ze zkušeností dosavadních klientů víme, že používání Profit karty je snadné a spolehlivé. Mimo
jiné takto Komora pomáhá i České poště, která jakožto jeden z největších dopravců v ČR s více než
600 vozidly se spoléhá na Profit kartu už od konce
minulého roku. Q
JAKUB ČACKÝ, manažer rozvoje obchodu, HK ČR

PROFIT KARTA
Zjednodušte si mýto
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Zákon roku ovládla digitalizace
Vítězem 11. ročníku ankety Zákon roku 2019 se stalo téma Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé, konkrétně pak zákon
o právu na digitální služby. Tato právní norma byla jedním z nominantů Hospodářské komory, která nad anketou tradičně
převzala záštitu.

Z

Foto: 2x Deloitte Legal

a poslaneckou iniciativu vítězného zákona si
ocenění převzali poslanci Ivan Bartoš, Barbora Kořanová, Martin Kupka a také Zdeněk
Zajíček z Hospodářské komory, prezident ICT
Unie, který se na návrhu zákona zásadní měrou
podílel. Odborná veřejnost včetně členů Hospodářské komory ocenila zákon o právu na digitální
služby 47 procenty hlasů.
Tato norma je již účinná a v následujících pěti letech bude probíhat postupná příprava státní správy
na jeho plnou implementaci do praxe. Tento čas
je potřebný z toho důvodu, aby se úřady i stát
dostatečně přichystaly na skutečnou elektronizaci
komunikace firem a občanů se státem.
V současné době totiž stále ještě není jednoduché
přihlásit se ke službám, které státní správa provozuje a spravuje. Zákon č. 12/2020, o právu na digitální služby proto mimo jiné ukládá, aby stát
vytvořil potřebné elektronické formuláře a propojil
registry tak, aby lidé nemuseli nosit dokumenty
z úřadu na úřad. Podle prezidenta Hospodářské
komory je vítězný zákon převratnou změnou v přístupu k zákonnému zakotvení potřebné digitalizace
tuzemské státní správy. „Zákon vytváĜí podmínky

KONEČNÉ VÝSLEDKY ANKETY ZÁKONA ROKU 2019
Umístění

pro urychlené dokonþení propojeného datového
fondu veĜejné správy a pro zahájení plošného
povinného sdílení jednou poĜízených dat o každém
podnikateli i občanovi, a to všemi oprávněnými
úřady,“ říká Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR. Nutnost zákona dokládá i fakt, že
získal nebývalou jednoznačnou podporu napříč
parlamentními stranami. „Velmi si považuji, že
proti návrhu vítězného zákona nehlasoval ani jeden
poslanec, ani jeden senátor. I zákon, který se umístil
na druhém místě, je v jistém smyslu revolucí, protože zásadním způsobem zpřehledňuje náš právní
řád,“ dodává Dlouhý.
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Téma

Výsledek

1.

Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé (zákon o právu na digitální služby)

2.

Větší předvídatelnost a přehlednost zákonů (jednotné dny právní účinnosti a přehledy povinností)

18,8 %

3.

Stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem

16,2 %

4.

Stát nesmí vybírat zvláštní poplatek za to, aby si plnil své povinnosti (zrušení poplatku za podání
podnětu k prověření veřejné zakázky)

13,6 %

5.

Snížení nákladů na podnikání (online zakládání obchodních společností)

Zabodoval také PES
Druhé místo v soutěži obsadily Jednotné dny právní účinnosti a přehledy povinností. Tento právní
předpis vychází přímo z projektu Právního elektronického systému Hospodářské komory a stanovuje
dva dny v roce (1. leden a 1. červenec), kdy mohou
vstupovat v účinnost přijímané zákony. Norma
zajistí větší přehlednost legislativních změn pro
podnikatele i běžné občany.
Tento zákon platí od ledna letošního roku,
nicméně jeho aplikace v praxi zatím nemohla být
kvůli nouzovému stavu plně využita. S úþinností
od roku 2022 pak bude mít každý pĜedkladatel

47 %

4,4 %

právního pĜedpisu navíc povinnost vytvořit
společně s důvodovou zprávou seznam povinností, které z právního předpisu povinným subjektům
vyplývají.
„Nominační radě se znovu podařilo ukázat inspirativní příklad, jak regulace může být prospěšná.
Může zvyšovat efektivitu a vytvářet infrastrukturu
pro zapojení podnikatelů a neziskového sektoru
do řešení potřeb společnosti,“ říká Tomáš Babáček,
advokát Deloitte Legal, předseda Nominační rady
a projektový lídr Zákona roku. Q
MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR

měsíce

Facility management
musí být partnerem lidem, ne jen budovám
Facility management v době pokoronavirové mění své priority – v centru zájmu není tolik budova,
ale člověk v ní. Nejen o tom s Michaelou Klesnarovou, obchodní a marketingovou ředitelkou společnosti
Atalian CZ, která ukazuje směr, jímž se moderní podoba tohoto odvětví ve světě ubírá.
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I

ntegrovaný facility management (IFM)
je trend, který jste nastoupili a přišli s ním
do Česka už před lety. Přijal ho trh?
Ano i ne. Je dnes běžným zvykem, že klienti
vnímají IFM jako trend a spojují oblasti IFM
do jednoho celku. Do celku, který na jejich straně
většinou řídí jedna osoba. Na straně druhé ovšem
stále vyžadují jakousi diverzifikaci rizik – což znamená rozložení IFM portfolia mezi více partnerů.
A tady přichází to zmíněné ne. Jsme v poměrně
unikátním prostoru, na jehož začátku je investor,
který si najme property managera a ten si najímá
facility managera. Soulad v tomto sledu příliš nefunguje, property manager umí pracovat s komerčním potenciálem, facility manager s potenciálem
provozním. Anebo také ne! To je změna, která,
myslíme, nastane opravdu během několika málo
let. Spojení obou potenciálů pod jediného partnera. Zde vidím zisk skutečně přidané hodnoty. A to
je směr, kde chce Atalian stát jako lídr trhu.

ATALIAN CZ
Patří do francouzské skupiny
ATALIAN, dříve TFN-GROUPE, která
byla založena ve Francii roku 1944.
Na český trh vstoupila společnost
v roce 2008 odkupem majoritního
podílu ve společnosti JANA.
Nastartováno tak bylo období
růstu prostřednictvím akvizic,
které vyvrcholilo v roce 2017, kdy
se akvizicí AB Facility stal ATALIAN
jedničkou na tuzemském trhu
v oblasti facility managementu.
Dnes Atalian CZ reprezentuje
6 700 zaměstnanců, 2 100 zákazníků
a obrat přesahující 3 mld. Kč.

Nesměřuje to k další integraci?
Jednoznačně. Proto se tím směrem i jako firma
posouváme. Protože pouze spolupráce, případně
integrace property a facility dokáže zajistit ten
soulad, který bude fungovat. Bohužel, současná
situace je možným pozůstatkem jistého nepochopení, kdy je často facility management chápán jako
úklidovka a údržba. Ale my nabízíme komplexní
službu, která začíná v oblasti poradenství a končí
fyzickou dodávkou služby postavené na míru –
na míru budově a životu v ní. Základem takové
služby je konzistentní kvalita, inovace, které dnes
už často musejí být integrovány přímo do budovy,
aby přinášely ten efekt, který přinášet mají. Atalian
není úklidovka, úklid je jen jednou ze složek naší
činnosti a jsme na něj pyšní, protože jsme v něm
jednička na trhu.

Foto: Jan Rasch

Míříte ke standardu chytrých budov?
Ano. I současná pandemie ukazuje, že je to
nutnost. V tomto smyslu jsme se spojili s českou
společností, která se orientuje na IoT a společně
jsme na trh uvedli koncept čidel, jimiž dokážeme
budovu a její provoz monitorovat i spravovat. Díky
tomu můžeme skončit s érou checklistů a focení,
máme jednoznačný přehled o pohybu a činnosti
našich pracovníků, můžeme měřit kvalitu ovzduší,
pohyb osob klienta či spotřebu médií. Ty možnosti
jdou tak daleko, že jsme schopni hlídat hustotu
nebo intenzitu pohybu v jakýchkoliv místech
a z toho třeba prediktivně odvozovat potřebu
nějakého zásahu, úklidu, dezinfekce a samozřejmě
počet osob v budově.
Aktuální covidová zkušenost?
Ano. Remote přístup k našim službám, velká míra
flexibility v provádění služeb a přeměna standardů
za poměrně rychlou dobu je tím, co nám ukázala
současná situace. A já jsem velmi hrdá na naše
kolegy ze všech oddělení, protože to zvládli.
Je potřeba definovat klíčové parametry, ty hlídat

a při překročení mezních hodnot reagovat. Reagovat rychle a adekvátně.

Je poptávka po takových službách?
Upřímně? Je zájem, je přání. Poptávka už tak vysoká není. Což nás přivedlo k tomu, že spouštíme
vlastní průzkum, abychom zjistili, jak bude vypadat doba postcovidová. Vrátí se lidé do kanceláří,
nebo ne? V jakém počtu? Jak se změní jejich
požadavky? My musíme být připraveni našim
klientům na tyto otázky odpovědět a nabídnout
jejich interním a externím klientům takovou míru
ochrany a komfortu, abychom jim napomohli k co
nejhladšímu návratu k jejich core byznysu. Uvažují
takhle i klienti? Změní se pohled na sdílení prostoru? Takže jsme u konzultantské činnosti Atalianu,
u auditů prostor a technologií, a následně u IoT
technologií a remote správy budov, teplotních
kamer, teplotních a dezinfekčních rámů, u dělení
na preventivní a dezinfekční úklidy… u všeho,
co umíme už dnes nabídnout.
Preventivní úklid?
To jsou úklidové metody založené na nanotechnologiích, na preventivním ošetření povrchů nejrůznějšími postřiky a nátěry. A pak jsou dezinfekční
úklidy, tedy především fogování, ozón a teplý
nebo studený aerosol. Každá metoda má své
plusy i minusy. Na to, aby vše řádně zapadlo jako
puzzle, musí být oba světy propojené a plánované.
A tady vidím naši roli jako Atalianu, umíme řešení
na míru postavit a implementovat.
A jsme doma v Česku. Bude trh cenu
akceptovat? Už nebojujete při výběrových
řízeních s démonem nejnižší nabídky?
Bohužel se ani tady mnoho nezměnilo, pořád přežívá model, kdy zákazník nekupuje kvalitu služby,
ale rovnou si definuje její podobu, a tu chce pořídit
ne co nejlépe, ale co nejlevněji.
Teď bych čekal, že se něco změní, že občasná
pravidelná dezinfekce prostor bude
standardem. Firmy musejí chránit své
zaměstnance. Nemocný zaměstnanec přece
ztrácí na ceně.
I my na to čekáme. Vlastně nečekáme, snažíme se
aktivně trh edukovat a ukazovat na případech našich klientů, že IoT propojení do IFM je ta správná
cesta. Atalian je vždy připraven pomoci klientům
definovat správné postupy a metody při správě
jejich budov. Poměrně velké portfolio klientů nyní
hledá úspory a tady opravdu vidíme prostor pro
inovace a pro to začít IFM vnímat trochu jinak.
Ale COVID velmi pomohl vnímání jedné z našich
větví, a to úklidu. Poctivě přiznávám, že z toho
mám velkou radost, pomohl alespoň trochu ocenit
poctivou práci v té klasické podobě, v podobě
základního úklidu – člověk, hadr, kbelík, koště.
Vždycky mě trápilo, že tahle práce má minimální
respekt, ačkoliv ji nikdo dělat nechce a taky si
po sobě nikdo neuklidí, tudíž ji všichni potřebu-

www.komora.cz

19

měsíce
jeme, ale peněžně nedoceňujeme. Víte, moc bych
všem úklidářům přála, aby jim alespoň jednou
národ poděkoval, jako děkuje zdravotníkům
a prodavačům. My si totiž ani neuvědomujeme,
že než přijdou do práce prodavačky nebo doktoři,
naběhnou tam tři hodiny před nimi právě úklidáři.
Mají moji velkou poklonu, úctu a respekt.

Máte pravdu, je to segment, který do oné
první vlny nikdo moc nepočítal…
Ale mnoho z nás si to uvědomilo. Respekt jsme
úklidu vrátili, škoda jen, že v této zemi nejde
respekt ruku v ruce s penězi. Ty jsme posílali a posíláme na všechny strany, ale zrovna úklidu se to
nijak netýká, je to přece privátní komerční služba.
Podléháme pocitu, že když je v kancelářích dvacet
procent lidí, stačí dvacet procent úklidu, ale ten
pocit je falešný. Vir tak nefunguje. I jeden člověk
propluje kanceláří a celým prostorem. Narážíme
na podivnou rezistenci – děláme věci ze strachu,
a ne proto, aby strach příště nemusel přijít. Měli
bychom změnit svůj přístup k prevenci ve všech
směrech – předcházet a predikovat by mělo být
součástí běžného byznys plánu pro každou budovu. Chovat se tak, abychom minimalizovali riziko.
Není problém, že v případě virů, a ostatně
nejen virů, musíme nebezpečí nejdříve
poznat a pak s ním teprve dokážeme bojovat?
Na toto téma nejsem odborník. Co můžeme v Atalianu posoudit, je pouze prevence a přijímání rizik
v rámci IFM. A IFM je o lidech. Je o sdíleném prostoru, který by nám měl poskytovat komfort a pohodlí a minimalizovat rizika dopadu na nás. A to
znamená, že pro sdílený prostor musí být pravidla,
jak ho sdílet a jak o něj pečovat. A pečovat znamená s předstihem a pravidelně. Když nezasejete, také
nic nesklidíte, ale ano, můžete pak u nás požádat
o dotace. Otázkou je, zda je to správný přístup. Je
potřeba vyhodnocovat globální změny.
V krizi už ale jen základ nestačí…
O dezinfekčních postupech už jsem mluvila.
V TSB je ta míra integrace služeb již do plánu
budovy úplně stejná. Musíme o hrozbách a rizicích
přemýšlet. Objevíme celou škálu možností. My
jsme francouzská firma, nad námi je kosmopolitní
IT hráč, vedle může být malý český startup – každý
máme jiné potřeby, jinou míru fluktuace lidí
a všichni sdílíme jeden prostor. Prostor, kterému
umí Atalian vdechnout řád, pravidelnou kontrolu
a komfort. Tak vypadá současný svět. Myslím, že
se skutečně mnohem více musíme bavit o prevenci. Ano, když budu jediné centrum v Česku, které
preventivně dezinfikuje, jsou to vyhozené peníze.
Pokud ale jako FM řekneme, jak to má vypadat,
a budeme dezinfikovat všichni, pak to má smysl
a na příští pandemii, která bezesporu v čase přijde,
budeme lépe připraveni. Našel byste někde před
půl rokem u výtahů na recepcích dezinfekční gely?
Dnes tam jsou. Stejně se možná běžným obsahem
kabelky stane rouška a dezinfekční gel. Atalian
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je v rámci svých programů, které jsme rozdělili
na tři základní pilíře, připraven pomoci společnostem s návratem lidí do sdílených prostor a s dlouhodobou správou oněch prostor – naše služby
dnes zahrnují space management, implementaci
nových míst, oddělení prostor v rámci klimatizačních okruhů, lokální dezinfekční prostředky – naše
služby se díky IoT technologiím, které využíváme,
opravdu změnily na just-in-time služby.

MOC BYCH VŠEM ÚKLIDÁŘŮM
PŘÁLA, ABY JIM ALESPOŇ JEDNOU
NÁROD PODĚKOVAL, JAKO DĚKUJE
ZDRAVOTNÍKŮM A PRODAVAČŮM.
MY SI TOTIŽ ANI NEUVĚDOMUJEME,
ŽE NEŽ PŘIJDOU DO PRÁCE
PRODAVAČKY NEBO DOKTOŘI,
NABĚHNOU TAM TŘI HODINY PŘED
NIMI PRÁVĚ ÚKLIDÁŘI.
Co se musí stát, abychom to jako zákazníci
chtěli a byli ochotni to zaplatit? Co pomůže?
To je otázka. V oblasti technického facility managementu určitě příležitost nakládat s řešením
ve prospěch klienta. Odvaha klienta definovat
požadavky na cílový stav a nezabývat se definicí
procesů. Což vyžaduje edukaci, osvícenost, znalost
naší práce. Vnímám, že klienti, kteří se vracejí, řeší
jiné věci než inovace a investice do technologií
a nových možností, řeší především svůj základní
byznys. V oblasti úklidu je to podobné, s jednou
podstatnou odlišností. My dnes nenabízíme slečnu
na denní servis, která kontroluje, jestli je na toaletě
mýdlo a toaletní papír. My nabízíme IoT řešení,
které samo změří, kdy je potřeba kontrolovat
technologie na základě jejich reálného využití, kdy
je potřeba uklidit.
Skončeme proto s výběrovými řízeními na principu metr čtvereční krát počet osob krát litr chemie.
Zvykněme si uvažovat jinak – chtějme bezpečný,
čistý, úsporný a příjemný prostor pro lidi. Dejme
si do požadavků kvalitativní kritéria a parametry,
ne kvantitativní. My jsme schopni s tím klientům
pomoci, nabídnout možnosti, přidat technologie
i připravit plány na to, jak se chovat před návratem
i po něm. Požadavky na hygienu by měly skokově vzrůst.
To bude skvělá živná půda pro desítky nových
konzultantů… Jak rozeznat kvalitu?
Být klientem, držela bych se selského rozumu. Jsou
dvě respektované autority, které zastřešují špičku
a na které se klient vždy může obrátit o radu. To
je IFMA CZ a pak v rámci Hospodářské komory
České republiky jistě i Česká asociace úklidu a čištění. Všímala bych si také seniority firem, a pokud

se klient opravdu neorientuje, obě asociace určitě
rády pomohou.

Kacířská otázka – kdyby se masa klientů
pohnula tímto směrem, máte na to kapacitu?
Ano, my máme. Atalian je jedním z nejvýznamnějších hráčů na středoevropském trhu a samozřejmě
i na tom českém. Díky přechodu na technologicky
orientovanou společnost se nám daří balancovat
nedostatek pracovníků, které toto odvětví trápí.
Nicméně, že v IFM odvětví lidé dlouhodobě chybějí, není nic nového a nemyslím, že se to zásadně
zlepší. Slýchám názory, že krize nám lidi přivede,
ale realita říká, že to nefunguje. Budeme v paradoxní situaci, kdy budeme mít vyšší počet nezaměstnaných a současně poroste počet nabízených
pracovních míst. Vidíme to už dnes – trh jako
takový se mění a prodavačka z luxusního butiku se
nebude chtít rekvalifikovat na pracovníka úklidu.
A ano, opravdu říkám rekvalifikovat. IFM potřebuje kvalifikované lidi více než kdy jindy, i my se
musíme podřídit Průmyslu 4.1 a jít mnohem dál.
Závislost na cizincích situaci taky neřeší, jak
ukázala pandemie. Máte řešení?
Pokud nebudeme mít příliv pracovníků ze zahraničí, vidím jen dvě možnosti. Nahraďme práci lidí
tam, kde to jde, roboty a autonomními zařízeními.
Využívejme v kancelářích inovativní formy ošetření s delším účinkem. A konečně, bavme se o míře
komfortu a odpovědnosti. Bavme se o pohledové
úrovni úklidu, o jeho vazbě na roční období. Pojďme se bavit o odpadovém hospodářství klientů
a o naší sociální odpovědnosti.
Nejde to proti vašim zájmům?
Jen zdánlivě. Ano, znamená to méně práce. A tedy
ty ušetřené ruce mohu použít tam, kde je opravdu
potřebuji a kde jsem ochoten je i zaplatit. Znamená to růst mezd v našem odvětví, znamená to
technologický skok.
Facility management se věnuje správě
a provozu budov. A přitom se už více
než půlhodinu bavíme takřka výhradně
o lidech…
To je směr, kterým se náš obor ubírá, ale vlastně
to tak je odjakživa. Budovy slouží lidem. My jako
Atalian chceme být partnerem právě těm lidem.
Proto mám radost, že stále častěji jsou našimi
partnery vedle klasických facility managerů také
personalisté a lidé z oblasti řízení lidských zdrojů.
Protože každá budova má dvě charakteristiky, tu
provozní a technickou, a pak tu, kterou utvářejí
lidé v ní a jejich život. V úvodu jsme se dotkli
trendu chytrých budov. Žádná budova nemůže být
chytrá sama o sobě a pro sebe, ona musí být chytrá
pro lidi, kteří ji využívají. A tady si dovolím říct,
že pokud se obrátí klienti na nás, jsou ve správných
rukou. Q
PETR KARBAN

KURZY A SEMINÁNE
(Výbr - erven 2020)

10.06. Bra°te svoji firmu!ǂǂ On-line webináÂ

a

Novink

Jak zmnit insolven ní Âízení na ozdravný proces firmy? Dostala se vaše firma do
finan ních potíží? Hrozí vám insolvence? Exekuce? Odbratelé vám dluží peníze?
Nedejte se!

Bestse

ller 20

16.06. 9 nej astjších chyb na eských webech a jak na n. Workshop

19

Pro lidé na vaší webové stránce nedlají to co chcete vy? Co tam dlají? Na co klikají?
Jak to udlat, aby vám web pÂinášel maximální užitek?

18.06. Jak stimulovat zamstnance a pÂimt je k aktivit? SemináÂ
Bojujte s pasivitou zamstnancÚ! Jak pÂimt zamstnance, aby byli aktivní? Co udlat
a
proto, aby chtli spolupracovat?
ink

v

No

23.06. Jak tvoÂit nápaditá videa pro náborovou komunikaci. Workshop
Tipy & triky jak hledat zamstnance. "Korona doba“ nabízí možnostǂzískatǂnovéǂkvalitní
zamstnanceǂale taky znamená vysokouǂnáro nost práce personalisty. Odhalte jak na to!

19

r 2018/20

Bestselle

Prozkoumejte detaily na:
www.komora.cz/kurzy

pandemie: dopady & restart

ROBERT PEKAJ

Foto: archiv KÚ Zlínského kraje

Narodil se v Hurbanově na Slovensku.
Po ukončení gymnázia studoval
na Vysoké vojenské škole obor Vojenská
chemie. Později pak na Vysoké škole
ekonomické v Praze Ekonomiku
a management zvládání krizových
jevů. Kariéru zahájil na Ministerstvu
obrany, kde působil jako náčelník
chemické služby Vojenské zdravotnické
školy. Pak se léta věnoval na Okresním
úřadu Uherského Hradiště krizovému
a havarijnímu plánování a ochraně
obyvatelstva. Je specialistou
na nebezpečné chemické látky
a prevence závažných havárií. Od ledna
2002 pracuje na Krajském úřadu ve Zlíně.
Je 40 let šťastně ženatý, otec dvou dětí
a dědeček dvou vnoučat.

Chybí nám čára bezpečí
Současná krize měla či má dvě výjimečnosti. Po dlouhých letech, vlastně mimo živou lidskou paměť, je to – s výjimkou
válečných konfliktů – největší zkouška lidstva. Zkouška o to těžší, že protivník je neviditelný. Jakkoliv se zdá, že jsme krizi
zvládli, nemusí to být pravda. Ale jsme připravenější. Važme si toho.

N

áš kraj v uplynulých letech prošel poměrně
širokou škálou krizových a mimořádných
událostí, z nichž nejvážnější byl výbuch muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014, kteroužto
událost spolu s dalšími složkami IZS ČR stále ještě
řešíme. Všichni asi máme v paměti útok osamělého
střelce v Uherském Brodě v únoru 2015 nebo epidemii afrického prasečího moru, která u nás propukla
v letech 2017 až 2019. Tu se nám jako prvním na
světě podařilo i díky prozíravosti hejtmana Jiřího

22

www.komora.cz

Čunka vymýtit. Ostatně, bývalý hejtman Stanislav
Mišák žertem říkal, že kdyby ve Zlínském kraji
byla jaderná elektrárna, vybuchne také. S řízením
krizových a mimořádných událostí máme proto
možná větší zkušenosti než jinde. Stěžejním úkolem
našeho oddělení je krizové řízení a havarijní plánování, v gesci máme ale také přípravu veřejné správy
na zvládání krizových situací a spolupráci v oblasti
branné politiky státu. Chceme-li ze současné situace
vyjít nějak posíleni, je dobré se na pandemii podívat

zvenčí. Věnuji se sice krizovému řízení samosprávy, ale i naše zkušenost je přenositelná na firmy.
V základních manažerských funkcích jsou si obě
prostředí podobná, lišíme se v cílech. Zatímco
u samosprávy je prioritou ochrana života a zdraví
obyvatel a nemůžeme se příliš ohlížet na vložené
síly a prostředky, u firmy jsou to právě ekonomické
ukazatele, které musí úspěšný krizový manažer sledovat. Tento rozdíl se potom projevuje i v přístupu
k přijímaným opatřením a v jejich hodnocení.

pandemie: dopady & restart
POHLED ODBORNÍKA

Znovu v recesi

P

POCITOVĚ NÁM V KORONAVIROVÉ KRIZI CHYBÍ ONA ČÁRA BEZPEČÍ, ZA KTEROU
BYCHOM MOHLI USTOUPIT. TÍM DŮLEŽITĚJŠÍ JE OSOBA KRIZOVÉHO MANAŽERA.
DAV TOTIŽ VĚŘÍ AUTORITĚ A JEJÍM POCITŮM. TO PLATÍ PRO SAMOSPRÁVU I PRO FIRMY.
Problémem byla nezkušenost

Síla solidarity

Pro veřejný i privátní sektor bezpochyby platí,
že největším nedostatkem uplynulých týdnů
byla na všech stupních nezkušenost orgánů
krizového řízení s celoplošným neviditelným
nepřítelem a materiálová nepřipravenost
na takový boj, tedy nedostatek ochranných
zdravotnických pomůcek, respirátorů, obleků,
štítů, testovacích sad, dezinfekcí…
Krize tohoto typu je také psychologicky
náročnější. U povodní lze stanovit záplavové
území, každý vidí projevy, stupně a hodnoty
povodňové aktivity, stoupající vodní živel.
V případě chemických havárií vidíte oblaka
nebezpečné toxické látky, můžete snadno
a rychle měřit koncentrace, stanovit zamořenou oblast. V boji s virem jsme tak trochu
slepí, měřitelné výsledky testů přicházejí
s prodlevou, protivníka ani nebezpečné
území nevidíme. Pocitově nám chybí ona čára
bezpečí, za kterou bychom mohli ustoupit.
Tím důležitější je osoba krizového manažera.
On je ten, kdo na sebe bere odpovědnost, kdo
přijímá rozhodnutí.
V případě samosprávy je to volený politik,
v případě firmy zpravidla majitel. Důležité
je, aby svými postoji situaci zklidňoval, ne
naopak. Protože čím větší je nervozita, případně panika, tím hůře se krize zvládají. Když
vypukne na zaplněném náměstí panika a Marta Kubišová začne zpívat Modlitbu pro Martu,
dav se zklidní. Věří autoritě a jejím pocitům.

Příjemným překvapením asi nejen pro mne byla
obrovská vlna solidarity, schopnost lidí spolupracovat. To že sami nacházeli alternativní ochranné
pomůcky, vyráběli je a nabízeli. Mladá generace,
studenti, ochotně přispěchali s pomocí při péči
a zásobování starších a nemocných lidí. I tento
moment ukazuje na faktor, který je využitelný
v podnikových strukturách. Sladěný tým má
v každé situaci, tedy i v krizi, větší šanci na úspěch.
A věřme i svým mladým kolegům. Každý, kdo si
myslí, že mladá generace není schopná, se velice
mýlí. V mnoha vypjatých situacích i posledních
dní, ale v celé své praxi jsem byl svědkem toho, že si
sami dokážou poradit, zorganizovat věci a realizovat je. Jsou mezi nimi vůdčí osobnosti, které se
dokážou prosadit. Možná nemají tolik zkušeností,
ale krize je příležitost i ke zrání. Pro takové situace
vždy radím jedno: nepropadejte zoufalství a skepsi,
začněte složitou situaci rozplétat od těch nejjednodušších kroků, jejichž řešení znáte. Krizi můžeme
zvládnout, když postupnými kroky ukrajujeme
problém a racionalizujeme ho. A jak řekl John
Lennon: „Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli
to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec.“
Tento přístup pomáhá ostatně zvládat i osobní
krizi. Což je sice u každého velmi individuální, vždy
ale pomůže podpora rodiny, kolektivu. Q

o sedmi letech je česká ekonomika
opět v recesi, a nikoliv kvůli nějaké
dlouhodobě pěstované domácí nerovnováze nebo nějaké dluhopisové bublině
na světových finančních trzích. Tentokrát
jde o naprosto bezprecedentní hospodářský
propad připsaný na vrub šíření koronaviru
na evropském kontinentu. Restriktivní opatření i vlastní obezřetnost spotřebitelů postihly
velkou část obchodu, dobrovolné odstávky
velkých firem zase ochromily výrobu největšího tuzemského odvětví – průmyslu – a všech
odvětví na něj navázaných. Pomalu a jistě
se začíná ekonomický útlum propisovat
i do vývoje na trhu práce, který doposud trpěl
naprostým nedostatkem kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků, první známky
ochlazení zažívá i přepjatý realitní byznys.
Nákladový šok však už začíná doplňovat i ten
poptávkový, nicméně o něm zatím můžeme
jen vágně spekulovat. Nikdo totiž ještě v tuto
chvíli nemůže ani tušit, s jakým elánem se
vrátí zákazníci do znovuotevřených obchodů
a restaurací, autosalonů nebo třeba fitness
center. Z dostupných průzkumů vyplývá, že
postoj spotřebitelů je zatím z důvodu obav
z nezaměstnanosti velmi opatrný. Stejně tak
poslední slovo ještě neřekl ani stát, pokud
jde o podporu ekonomiky, takže „malovat“ si
v tuto chvíli prognózu na letošní nebo příští
rok vyžaduje hodně velkou představivost
nebo alespoň velkou sebedůvěru.
Je to podobné jako vybírat písmena, která
budou odpovídat současnému cyklu. Od jednoduše optimistického „V“, s nímž počítají
výhledy nadnárodních institucí včetně Evropské komise či MMF, až po to dvojité založené
na předpokladu virové recidivy. Kromě toho,
že výhled je velmi nejistý, je jisté jen to, že se
naše ekonomika do dřívějších kolejí hned tak
nevrátí. Nejenom proto, že část nedávno rozbujelých služeb v mezičase zmizí, nebo proto,
že třeba budeme více nakupovat na internetu.
Část podnikatelského sektoru si totiž rozpomene na kouzelné slovo leverage, a jak se mi
zdá, nebude to poprvé ani naposledy. Q

analytik, Finanční

úřadu Zlínského kraje a vedoucí stálé pracovní skupiny

trhy ČSOB

Foto: Jiří Coufal

PETR DUFEK,
ROBERT PEKAJ, vedoucí oddělení zvláštních úkolů Krajského
Krizového štábu a Povodňové komise Zlínského kraje
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OTÁZKY PRO ZÁSTUPCE
NEJPOSTIŽENĚJŠÍCH SEGMENTŮ
1) Jsou z vašeho pohledu vládní opatření
dostačující?
2) Co dnes vidíte jako největší problémy
svého sektoru po červnu 2020, s nimiž
bude nutno se ještě vyrovnat, a co by
vám pomohlo?
3) Jak pandemie změnila či změní váš
obor do budoucna?
Pro úplnost uveďme, že zástupci Asociace
hotelů a restaurací, Asociace cestovních
kanceláří, Svazu podnikatelů ve stavebnictví
ani Unie zaměstnavatelských svazů své
odpovědi nedodali, zástupci Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ani Svazu
průmyslu a dopravy neodpověděli s ohledem
na příliš různorodou členskou základnu.

Poučení z krizového vývoje
Tvrdá plošná restriktivní opatření mizí a ekonomické prostředí se pomalu začalo navracet k normálnímu stavu.
Jsou také známa vládní opatření, která mají pomoci postiženým firmám i jednotlivcům. Pandemickou hrozbu jsme ustáli
se ctí, úkolem příštích měsíců je nepodlehnout ekonomické krizi. Zvládneme to?
BOHDAN WOJNAR – PREZIDENT SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU A ČLEN PŘEDSTAVENSTVA ŠKODA AUTO ZA OBLAST
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
1) Sdružení automobilového průmyslu od počátku
omezení apelovalo na přijetí rychlých a efektivních
opatření zaměřených na pomoc s likviditou firem
a zachování pracovních míst. Nyní hraje významnou roli rychlost a robustnost těchto opatření.
Aby současná situace nevyústila v dlouhotrvající
krizi vyplývající z nejistot, je důležité získat důvěru
zákazníků v budoucí vývoj automobilového průmyslu. Musíme společně nejen na národní úrovni,
ale i na úrovni Evropské unie najít řešení, jak
zabránit stagnaci a hluboké recesi, a musíme proto
mluvit o konjunkturální pomoci ekonomice, a to
v ekonomických, sociálních, dopravně bezpečnostních, i environmentálních souvislostech.
2) Pro české automobilky i dodavatele je důležité
sledovat především vývoj na světových trzích,
vždyť více než 90 % produkce směřuje právě
na export, především pak do Evropy. Po vypuknutí
pandemie došlo k dramatickému poklesu prodejů
s novými vozidly napříč Evropou a cesta zpět
bude ještě dlouhá a spletitá. Proto nyní vnímá-
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pou. Pro restart automobilového průmyslu je proto
nyní potřebná silná koordinace na úrovni EU, aby
se všechny složky dodavatelského a odběratelského
řetězce mohly rozjet pokud možno naráz.

Foto: archiv COT media

me jako klíčové to, jak rychle se v jednotlivých
zemích budou lidé vracet k běžnému životu a zda
se v jednotlivých členských státech Evropské unie
podaří nastartovat trh s novými vozy. Autoprůmysl
je navíc velmi specifický v tom, že naplno využívá
volného pohybu zboží a osob napříč celou Evro-

3) Automobilový průmysl již několik let prochází
zásadní transformací v podobě tlaku na čistou
mobilitu, digitalizaci a automatizaci výroby
i provozu. Lze očekávat, že pokud firmy úspěšně
projdou touto bezprecedentní dobou, tento tlak
bude i nadále sílit. Sami jsme se mohli přesvědčit
o exponenciálním růstu digitálních řešení v době
nouzového stavu. Automobilový průmysl bude
směřovat k ještě větší efektivitě výroby, tzn. zajištění nízké nákladovosti při zachování precizní
kvality, a proto lze předpokládat ještě větší tlak
na investice do automatizace a digitalizace výroby,
ale nakonec i komunikace se zákazníkem a způsobu prodeje. Otázkou rovněž je, jak se bude vyvíjet
zájem o lokalizovanější produkci, která by mohla
být více odolná podobným epidemiím.
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TEREZA PICKOVÁ – VÝKONNÁ ŘEDITELKA ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR
1) Z komunikace s našimi cestovními kancelářemi
a agenturami je patrné, že praktická rovina vládou
prezentované dostupné pomoci pro cestovní ruch
je velmi odlišná, než jaký je její mediální obraz.
Za náš obor pozorujeme, že vládou s oblibou
zmiňované bezúročné úvěry v rámci programu
COVID jsou proti míře nákladů CK/CA spojených
s uzavřením hranic v součtu s ušlým ziskem
z neuskutečněných prodejů zcela nedostatečné, což
je kromě vyčleněného nízkého objemu finanční
podpory způsobeno i skutečností, že podmínky
pro jejich získání byly pro malé a střední CK/CA
zcela nedosažitelné a administrativně velmi náročné na zpracování. Dodnes prostřednictvím zpětné
vazby od členů nevíme o žádné CK/CA, která by
na úvěr dosáhla.
Za účinnější opatření považujeme pomoc z programu podpory zaměstnanosti (Antivirus), kde
jsme již v několika případech zaznamenali úspěšně
vypořádané žádosti ve prospěch našich CK/CA.
Naší obavou je však délka trvání tohoto programu,
protože obor CK/CA bude nejdéle zasaženým
odvětvím, a je tak nutné, aby v našem případě dostupnost podpory kopírovala dobu krize
a paralýzy při poskytování služeb. Abychom nebyli

2) Problémem pro rozvolnění omezujících opatření se jeví přetrvání určité nedůvěry zákazníků
v cestování mimo „bezpečnou zónu“ svého
domova. Zde však věříme, že cestování je natolik
neodmyslitelnou součástí života každého z nás,
že i náš obor se postupně postaví na nohy. Určitou
obavou je nyní i očekávané ochlazení ekonomiky,
kdy lze z pohledu zákazníků očekávat řešení úspor,
a to bohužel právě na úkor koupě dovolených.
Z pohledu letošní sezony je také možné očekávat
snížený časový fond zákazníků vyhrazený pro čerpání dovolené, který byl v řadě případů odčerpán
během krize za platnosti stavu nouze.

Foto: archiv COT media

čistě negativní, za vítanou pomoc považujeme
přijetí zákona zavádějícího právní rámec vydávání
poukazů za zájezdy, po kterém jsme od počátku
krize volali. Radost je však poněkud umírněna
existencí početné skupiny chráněných osob, které
jsou z působnosti zákona vyloučeny, což v mnoha
případech působí proti jeho smyslu, kterou je
právě pomoc pro CK/CA.

3) Situace je pro cestovní kanceláře a agentury
opravdu vážná a pravděpodobně bude vyžadovat
ještě vyšší míru adaptability na nové podmínky.
Nabízelo by se předpokládat snahu o větší digitalizaci vnitropodnikových procesů a z pohledu
realizace zájezdů a služeb ještě větší důraz na vývoj
nových norem k ochraně zdraví a bezpečnosti
zákazníků. Z velké části je však toto i úlohou partnerů CK/CA, tedy zejména ubytovacích zařízení,
u kterých již tyto tendence pozorujeme.

TOMÁŠ PROUZA – PREZIDENT SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU
1) Jedinou skutečně účinnou podporou, kterou
vláda představila, je podpora 500 Kč denně pro
živnostníky. Žádost stačilo poslat e-mailem
a většina živnostníků měla peníze na účtu během
pár dní. Tak má vypadat skutečně účinná pomoc –
a stejně rychlá snad bude i podpora společníků
malých s. r. o., kterou se nám konečně podařilo
vyjednat. Naproti tomu program Antivirus je sice
filozoficky správně, ale celý proces je byrokratický a složitý, nemluvě o tom, že skutečně účinná
podpora by byla nejen jednoduchá, ale především
vyplácena zálohově. O chiméře zvané záruky
za úvěry myslím není potřeba mluvit, všichni
vidí, že tato pomoc státu jen zlevňuje úvěry těm,
kteří by je dostali stejně, ale firmám zasaženým
krizí nijak nepomáhá. A mimochodem – programy pro živnostníky a společníky s. r. o. jsou tak
jednoduché a efektivní proto, že o nich s námi
paní ministryně Schillerová jednala a zapracovala
naše doporučení. Nefunkční programy si nakreslili
úředníci ministerstev od svých stolů bez jakékoliv
diskuze.
2) V oblasti nepotravinového obchodu to bude
především opatrnost zákazníků a jejich obavy
z ekonomického vývoje. To povede k odkládání
řady nákupů spotřebního zboží, a obchody se tak

kdy byly uzavřené provozovny, a následný půlroční
odklad těchto odvodů, aby firmy měly více peněz
na své udržení a rozvoj. Musí být udržen program
Antivirus do doby, než se vrátí obvyklá poptávka. A v cestovním ruchu by měla klesnout DPH
na všechny služby na 10 %, abychom se dostali
na úroveň okolních zemí.

Foto: archiv COT media

budou muset vyrovnat s výrazně nižšími obraty,
než by měly normálně. V oblasti cestovního ruchu
přijde plná krize – lidé budou mít obavy cestovat,
budou šetřit na gastronomii, a očekávám proto
vlnu krachů. V obou sektorech přežijí ti, kteří mají
dostatek kapitálu z minulosti, a ti, kteří dokážou
přijít se zajímavými nápady a modernizovat, aby
zaujali opatrné zákazníky.
Od státu bychom potřebovali pro postižené sektory odpuštění plateb sociálního pojištění za měsíce,

3) Pandemie přinesla neuvěřitelné zrychlení digitalizace a modernizace. Projekty, které se normálně připravovaly a schvalovaly roky, byly najednou
nastartovány za několik týdnů. A jasně se ukázalo,
jak důležité je investovat do věrnosti zákazníků,
protože pokud jste pro ně důležití, udrží vás nad
vodou i v případě nečekané krize. A krize nás
také naučila, jak je důležité držet pohromadě.
Pokud to dokážeme, zvládneme si na vládě vynutit
řadu věcí, které českým podnikatelům pomohou.
Pokud to ale nezvládneme udržet a rozhádáme se,
doplatíme na to, protože pokušení vlády regulovat,
omezovat a danit tady vždycky bude.

www.komora.cz
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Záchrana, oživení a nový normál
pro českou ekonomiku
Plošná karanténní opatření jsou postupně uvolňována. Nicméně jen velmi obtížně se budeme vracet ke starému normálu.
Dopady COVIDu budou v některých ohledech dlouhodobé (cestovní ruch), v některých případech urychlí trendy posledních
let (robotizace, digitalizace) a naopak některé trendy může oslabit (globalizace, just-in-time řízení zásob).

D

ata naznačují, že v době karantény prošly
ekonomiky tvrdým propadem. Větším než
během finanční krize v letech 2008 a 2009.
Na rozdíl od jiných recesí ta aktuální má několik
zvláštností. Za prvé, je instantní, okamžitá. Žádné
postupné budování nejistoty, postupný pokles objednávek a výroby. Ale okamžitý pád. Velká recese
z let 2008/2009 má například začátek už na počátku roku 2008, nikoliv až po krachu Lehman
Brothers. Za druhé, současným tahounem poklesu
je spotřeba domácností. Obvykle to jsou naopak
investice, spotřebitelé reagují až se zpožděním
v reakci na pokles zaměstnanosti a jsou i pomalejší
v opatrnosti, tedy ve škrtání zbytných výdajů. Ne,
že by tentokrát investice neklesaly. Jen nestačily
pokles pořádně rozjet. Spotřeba klesá, protože
byly uzavřené obchody v březnu, počátkem dubna
se k tomu ještě přidala pořádná dávka strachu
z nakažení. Data o spotřebě elektřiny nebo o karetních transakcích naznačují, že během karantény
ekonomika klesala tempem 10 až 15 %.

Likvidita podnikům i domácnostem

.Foto: archiv České spořitelny

V této fázi „karantény“ je úkol pro hospodářskou
politiku jednoznačný: zachránit pracovní místa
a podniky a zabránit zhroucení důvěry lidí a podniků. Jinými slovy rychle dodávat likviditu lidem
a podnikům, respektive likviditu neodčerpávat.
Už v březnu banky nabídly odklad splátek. Vláda
také začala schvalovat opatření v tomto duchu.
Mezinárodní srovnání ukazuje, že objem slíbené
pomoci ze strany vlády není nízký. Ale nízká je
rychlost čerpání zaručených úvěrů. Jinými slovy
vázne exekuce. A ta vázne mimo jiné proto, že stát
chce minimalizovat černé pasažéry (jiné státy volí
čerpat rychle a pak kontrolovat a trestat případné
černé pasažéry), a protože neumí proces digitalizovat. Ukazuje se, že žebříčky, které nehodnotily stav
digitalizace české státní správy optimisticky, realisticky uváděly stav věcí. Každopádně, pokud se
situace čerpání nezlepší, nemůžeme doufat, že tvar
této recese bude mít podobu písmena V, ale dno
bude delší a oživení bude pomalé. Z jednoduchého
důvodu. V této fázi je klíčová rychlost a exekuce.
Pokud není dostatečná, tak pro část podniků se
likvidní problémy přemění na problémy solventnosti. V této fázi není prioritou podporovat poptávku, protože karanténa neumožňuje normální
fungování nabídky a poptávky.
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Podpora poptávky má cenu až v době rozvolnění
karantény. ČR má relativně vysoký podíl investic
na HDP (26 %). Mělo by jít proto o kombinaci
podpory soukromých investic například zrychlením odpisů nebo daňovou motivací reinvestic,
a veřejných investic. Vláda představila Národní
investiční plán, takže má z čeho vybírat. Veřejné
investice by neměly konkurovat těm soukromým.
Mělo by jít primárně o projekty rozvíjející infrastrukturu, digitalizaci, vzdělávání, zdravotnictví
a životní prostředí. Přetřásány mohou být i různé
formy šrotovného, podobně jako v roce 2009, protože právě nákupy nových aut jsou na ekonomický
cyklus nejvíce citlivé.

Těžká doba pro malé a střední
Podniky se musí připravit na několik změn, protože nelze očekávat, že po zrušení plošné karantény
se vrátíme ke starému normálu. Za prvé, je možné,
že po uvolnění karanténních opatření přijde další
vlna nárůstu počtu nakažených. Firmy musí být
na tuto možnost připravené. Nejde jen o vlastní
krizové a hygienické plány. Je potřeba mít na paměti, že tyto další vlny se mohou opět vyskytnout
u dodavatelů či odběratelů. Dále, zkušenost z Číny
ukazuje, že poptávka především ve službách se obnovuje jen pomalu. Zatímco výroba v průmyslu by
se mohla znormalizovat už v dubnu, tak poptávka

JE MOŽNÉ, ŽE PO UVOLNĚNÍ
KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ PŘIJDE
DALŠÍ VLNA NÁRŮSTU POČTU
NAKAŽENÝCH. FIRMY MUSÍ BÝT
NA TUTO MOŽNOST PŘIPRAVENÉ.
JE POTŘEBA MÍT NA PAMĚTI,
ŽE TYTO DALŠÍ VLNY SE MOHOU
OPĚT VYSKYTNOUT U DODAVATELŮ
ČI ODBĚRATELŮ.
po službách se znormalizuje až na přelomu léta
a podzimu. Zkušenost Číny také ukazuje, že velké
firmy se vrátily téměř na úrovně před COVIDem,
ale výroba v malých a středních firmách je i měsíc
po epidemii stále o více než pětinu nižší.
Podniky se také musí připravit na to, že se změnili
spotřebitelé. V době zvýšené nejistoty nakupují
především nezbytné věci jako potraviny a léky.
Dále, karetní data ukazují, že domácnosti skokově
zvýšily bezhotovostní placení a nákupy přesunuly
do online světa s dovážkou domů. I některé další
trendy epidemie urychluje. Například poptávka
po produktech zlepšujících zdraví, udržitelnost
a lokální výrobky.

V oblasti odběratelsko-dodavatelských vztahů
bude tlak na lokalizaci. I po finanční krizi jsme
viděli deglobalizační trendy, tedy pokles vývozů
na světovém HDP, které trvaly několik let. Se
vzpomínkou na obchodní války povede narušení
dodavatelských řetězců k většímu tlaku na větší
soběstačnost na úrovni produkčních center (USA,
Čína a Evropa). Zkušenost bude také velet k nižší
optimalizaci zásob, protože epidemie ukázala, jak
je produkce zranitelná na výpadek od jednoho
z dodavatelů. To mimo jiné povede ke zvýšení
poptávky po skladových prostorách. Na straně
zaměstnanců firem bude potřeba snížit riziko
nákazy, ale i obav z nákazy nejen ve firmě, ale
i cestou v MHD (instalace teploměrů, gely, roušky
a respirátory, oddělené směny, trasovací aplikace,
práce na dálku) a také vyřešit riziko výpadků
zahraničních zaměstnanců (pendleři). Toto riziko
opět urychlí trend z posledních let, tedy větší míru
robotizace, automatizace a digitalizace výroby.
Pokud vláda zvládne zvýšit rychlost pomoci ekonomice, tak přijde fáze oživení. Přesto bychom neměli
očekávat, že se vrátíme ke starému normálu. Mnoho
trendů epidemie urychlí (práce na dálku, robotizace,
deglobalizace), některé naopak zvrátí (například
optimalizace a minimalizace zásob a rezerv). Q
DAVID NAVRÁTIL, hlavní ekonom ČS
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VÝZKUM COVID-19
Výzkum realizovala agentura SC&C. Cílem
výzkumu bylo zjistit, jak česká společnost
vnímá šíření koronaviru COVID-19.
Proběhlo již 5 vln tohoto výzkumu, první
proběhla od 28. 2. do 2. 3., další vlny
následovaly s dvoutýdenním odstupem.
Páté vlny, která proběhla od 30. 4. do 4. 5.,
se zúčastnilo 2 347 respondentů. Použita
byla CAWI metoda (online sběr), data byla
zvážena na populaci ČR 18+.
www.scac.cz/covid

Průzkum: Jak Česko prožívá krizi
Foto: Jakub Hněvkovský

Máme za sebou téměř tři měsíce karanténních opatření a nastává doba, kdy je zajímavé se podívat, jak na celou záležitost
v průběhu času reagovala česká veřejnost. Zažíváme do určité míry originální experiment, se kterým nikdo nepočítal,
a každý se s ním musí vyrovnat.

V

šichni předpokládáme, že celá společnost
pocítila enormní změnu svých životů, ať
už soukromých, nebo pracovních. Máme
k dispozici výzkum, který mapoval názory lidí
od začátku března do přelomu dubna a května,
a to v pěti samostatných vlnách. Můžeme se tak
podívat, jestli naše soukromé hypotézy a očekávání
se potvrzují, nebo ne.

DO JAKÉ MÍRY SE ZMĚNIL VÁŠ ŽIVOT V PRŮBĚHU
PANDEMIE
VÝRAZNĚ SE
ZMĚNIL

14 %

TÉMĚŘ SE
NEZMĚNIL

28 %

Jak velkou změnu epidemie znamenala?
Téměř 30 % populace vnímá změnu svého života
v březnu a dubnu jako zásadní a velkou, naopak
pouze 13 % lidí tvrdí, že se jejich život téměř vůbec
nezměnil. A co má největší vliv na subjektivní vnímání změny? Nejzásadnější je náš pohled na omezení, která nám situace přinesla (omezení pohybu,
nošení roušek, možnost stýkat se s ostatními lidmi
a další) – pokud tato omezení vnímáme jako silná,
máme výrazně větší pocit změny celého našeho
života. A to bez ohledu na to, zda jsme zaměstnanci, podnikatelé, či třeba senioři.
Postupem času se také v populaci vyvíjel vztah
k samotnému riziku nákazou COVID-19.
Zatímco na začátku března si toto nebezpečí
připouštěla necelá pětina populace, na konci
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58 %
ČÁSTEČNĚ SE
ZMĚNIL
Zdroj: průzkum SC&C

března to byla již téměř polovina. Od té doby se
vnímání nebezpečí snižuje a nyní, na přelomu
dubna a května, se onemocnění obává necelá třetina obyvatel. Zásadní vliv má na vnímání obav
věk – mezi seniory 65+ má obavy z viru 42 % lidí,
zatímco v nejmladší skupině do 35 let je to pouze
17 % respondentů.

Ustojí krizi ekonomika?
Vnímání obavy z onemocnění je důležitý signál,
ale také je třeba vidět, zda se lidé obávají ekonomických problémů. S postupem času je patrný
nárůst pesimismu a očekávání, že ČR z této situace
vyjde jako oslabená. Zatímco na konci března si to
myslelo 55 % populace a téměř třetina lidí věřila,
že uchopíme tuto krizi jako příležitost a vyjdeme z ní silnější, tak o měsíc později už jsou dvě
třetiny lidí přesvědčeny, že nás pandemie oslabí,
a optimistů už je necelá pětina. Může to souviset
s celosvětovou situací a také s komunikací, která
nám je předkládána politiky a ekonomy – zvyšující
se státní deficit, záchranné balíčky pro podnikatele
a firmy, mimořádná opatření schválená sněmovnou. A především celosvětová rétorika, která
očekává ekonomickou recesi.
Když se podíváme na vnímání ekonomické situace
jednotlivých domácností, tak sice většina z nich
deklaruje, že se jim daří stejně jako dřív (jedná
se o dvě třetiny dotázaných domácností), ale jsou
patrné také negativní tendence. Velké finanční
problémy deklarují zhruba 3 % respondentů, pokud bychom to zhruba přepočítali na domácnosti,
tak mluvíme asi o 130 tisících domácností. Dalších
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JAK SOUČASNOU SITUACI ZVLÁDÁ VAŠE DOMÁCNOST?
9. 4. – 14. 4.
58

JAK SOUČASNOU SITUACI ZVLÁDÁTE VE SVÉM PODNIKÁNÍ?
30. 4. – 4. 5.

9. 4. – 14. 4.
30

62
25

30. 4. – 4. 5.
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MÁME SE LÉPE
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Zdroj: průzkum SC&C, údaje v %

PODNIKÁNÍ
JSME
POZASTAVILI

Zdroj: průzkum SC&C, údaje v %

ZA JAK ZÁVAŽNÉ RIZIKO COVID-19 POVAŽUJETE?
28. 2. – 1. 3.

13. 3. – 15. 3.

26. 3. – 29. 3.

9. 4. – 14. 4.
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NEOHROŽUJE MĚ

ANI-ANI

CÍTÍM SE OHROŽEN
Zdroj: průzkum SC&C, údaje v %

10 % (cca 450 tisíc) domácností už musí v současné době hodně šetřit. Z toho je patrné, že ačkoliv
většina lidí je na přelomu dubna a května stabilní
a finančně nestrádá, tak to obecně neznamená
jednoznačně dobrou zprávu. Při detailnější analýze
zjistíme, že ti, kdo deklarují, že už hodně šetří, mají
výrazně častěji nižší vzdělání a jsou v nejmladší
věkové skupině do 35 let – v rámci této kohorty
deklaruje nutnost velkých úspor téměř 40 % lidí.
Také lidé ve věku 35–59 let, kteří mají nižší vzdělání,
musejí častěji šetřit a výrazně více se to v této
kombinaci věku a vzdělání týká žen, což zřejmě
ovlivňuje i skupina žen samoživitelek s dětmi.

Pohled podnikatelů
Podnikatelé a živnostníci zažívají velmi obtížné
období. Fungování jejich živnosti nebo firmy
přímo ovlivňuje také ekonomickou stabilitu
domácnosti. Polovina z nich tvrdí, že doma zatím
nemuseli začít šetřit a že vše funguje jako dříve.
Nicméně každý pátý už musí doma hodně šetřit,
anebo má výrazné finanční problémy. Pokud jde
o jejich firmy nebo živnosti, tak je situace ještě
méně optimistická. Dvě třetiny podnikatelů už
musí méně či více šetřit. Dobrou zprávou je, že

JAK SE DÍVÁTE NA UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ?
UVOLŇOVÁNÍ ZPOMALIT,
NEBEZPEČÍ DRUHÉ
VLNY EPIDEMIE

22 %

32 %

ZRUŠIT OPATŘENÍ,
EKONOMICKÁ KRIZE
JE HORŠÍ NEŽ VIRUS

Polovina podnikatelů se obává, že Česko bude čelit
druhé vlně epidemie, jsou v tomto směru optimističtější a méně bojácní než průměrná populace,
kde se druhé vlny bojí dvě třetiny lidí. Více než třetina podnikatelů (36 %) by v současnosti „vypnula“
všechna omezení a vrátila se do normálního stavu,
a to je také výrazně větší skupina než v běžné
populaci (22 %). Podnikatelé ale na druhé straně
výrazně méně důvěřují státu, že situaci zvládne,
a jsou více kritičtí k vládě.

Uvolňovat pomalu, nebo rychle?
47 %
POSTUPNÝ NÁVRAT
K NORMÁLU MI VYHOVUJE
Zdroj: průzkum SC&C

oproti polovině dubna se snížil počet podnikatelů,
kteří mají opravdu velké finanční problémy –
možná díky pomoci státu nebo díky určitým
uvolňováním anebo také možná našli své vlastní
řešení dané situace. Téměř každý desátý podnikatel
nebo živnostník přemýšlí o nejčernějším scénáři –
ukončení svého podnikání.

Jak nakonec Česká republika dopadne po tomto
tvrdém nárazu na pandemickou situaci, si budeme
muset ještě počkat. Je zřejmé, že uzdravování
bude dlouhodobé a náročné, protože po odeznění
hrozby nemoci je tu hrozba ekonomická. Polovině
lidí vyhovuje současné nastavení postupného
uvolňování, ale je tu také zhruba pětina odvážnějších, která by všechna omezení zrušila okamžitě.
To zásadní, co má vliv na tento postoj, je subjektivní vnímání rizika této nemoci. Pokud se cítíme
ohroženi, chceme uvolňování zpomalit, pokud
naopak ohrožení necítíme, chceme zrychlit. Q
JANA HAMANOVÁ, ředitelka výzkumu SC&C
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Krize jako cesta k úspěchu
Asiana představila novou platformu pro korporace

Foto: Jakub Hněvkovský a archiv Asiana

Vlastní zkušenost a servis, který dlouhá léta poskytuje rodinná firma Asiana svým partnerům a klientům, posloužily jako
inspirace a dovedly firmu k vytvoření platformy HRshop.cz, která se zaměřuje na potřeby korporací v oblasti řízení lidských
zdrojů a představuje nástroj pro nákup služeb vedoucích k rozvoji vzdělávání a přispívá k vylepšení obrazu korporace
na veřejnosti, mezi vlastními zaměstnanci i u odborné veřejnosti. Nejen o nové platformě hovoří Šárka Litvinová.

T

ato platforma nabídne širokou, stále aktualizovanou a ověřenou škálu zdrojových dodavatelů. Její členění do jednotlivých oblastí je přehledné, takže uživatel se v něm snadno zorientuje
a získá aktuální informace, které hledá. Koncept
uvítají také nákupčí firem, kteří ocení jeho rychlost
a flexibilitu. Objednávky, registrace na školení,
konference a další vybrané akce jsou realizovány
přes jediného zalistovaného dodavatele. HRshop.cz
dokáže jak inspirovat novými neotřelými nápady
na firemní akce, tak i zefektivnit procesy výběru
a rezervací školicích programů. Je vstupní branou
pro školení, firemní akce, mítinky a incentivy
připravené na míru. Provoz platformy jistí Asiana
týmem vlastních specialistů.

Kdy jste se do projektu pustili?
Plán na vytvoření HR platformy se začal rodit
v průběhu loňského roku. Paradoxně v neštěstí
nouzového stavu jsme měli štěstí. Uvolnil se nám
prostor pro intenzivní dopracování projektu. Teď
jej ladíme a pouštíme se do jeho prezentace našim
klientům a partnerům.
Jak jste strávili poslední týdny a měsíce?
Naše firma stejně jako ostatní cestovní kanceláře
a agentury byla zasažena zásadně. Začali jsme
již v lednu pociťovat, že věci neběží tak, jak jsme
zvyklí a jak plánujeme. Signálů bylo víc. V únoru
se rušila značná část leteckých spojů. Zásadní zlom
nastal globálním uzemněním leteckého provozu
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ASIANA
Společnost byla založena v roce 1993,
provozuje od roku 2001 portál Letuška.cz.
Patří mezi největší poskytovatele cestovních
služeb korporátnímu sektoru. Zaměřuje se
rovněž na služby MICE.

a uzavřením hranic v březnu. Nouzový stav jen
dokonal ochromení pohybu. Pro kolegy operátory
to byla doba největšího náporu práce v režimu
24/7. Všichni, kdo si u nás zakoupili letenku a ještě
neodletěli, ji chtěli okamžitě stornovat. Byl to nevídaný nápor také pro letecké společnosti. Přestala
platit do té doby zaběhnutá pravidla pro refundace,
výplaty a všechny standardní procesy. Důvod byl
jednoduchý. Nikdo s kolapsem takových rozměrů
nepočítal a ani nemohl.
Také my jsme museli nastavit krizový režim a přizpůsobit mu pracovní postupy podle míry urgence. První dny bylo nejdůležitějším dostat zpátky

stovky a tisíce klientů, kteří by nedobrovolně uvízli
mimo své domovské země. Teprve potom mohly
přijít na řadu zrušené letenky. Naši operátoři byli
tehdy vystaveni nebývalé míře stresu. Především
jim patří můj obdiv a poděkování. Dokázali řešit
na pohled neřešitelné dopravní rébusy a k tomu
uklidňovat neklidné klienty.

Jak velkou překážku stav nouze představoval?
Nejsme typičtí digitální nomádi, ale s přechodem
na práci z domova jsme se vyrovnali plynule a bez
problémů. Technologické zázemí firmy bylo dokonale připravené. Vyplatily se nám dřívější průběžné
investice do IT zázemí a předvídavost kolegů.
Na některých pozicích byla i do té doby běžná práce
ve vzdáleném režimu. Úplné uzavření kanceláří
znamenalo ovšem novou situaci. Za všechny mohu
říct, že dva měsíce doma stačily na to, abychom si
uvědomili, že nás práce spolu stále baví.
Jak vidíte budoucnost firmy?
Máme za sebou řadu úspěšných let. Naším nejcennějším kapitálem jsou naši lidé. Vážíme si důvěry,
kterou nám dávají naši stálí klienti. Byli to oni,
kdo nás podrželi. A nyní jsme jako závodní koně
před startem. Těšíme se na každou vystavenou
letenku a objednanou služební cestu. Náš tým
zůstal v původním složení a připraven poskytovat
kvalitní služby. Q
VALERIE SAARA
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Zhodnoťte své finanční prostředky s pojišťovnou
Od března tohoto roku zaznamenal svět pandemii, které jsme dosud nečelili a která působí velké ekonomické zpomalení.
Firmy většiny odvětví čelí obrovskému propadu tržeb, roste nezaměstnanost a oživení je v nedohlednu. Začíná se i měnit
chování nás všech, kdy člověk přemýšlí, jestli jet na schůzku, nebo zda se věc dá vyřešit telefonicky nebo videohovorem.

Čas na investice
Poklesy tržeb a globální nejistota rovněž způsobily ohromné poklesy světových burz a původně
předražené tituly kapitálového trhu, ať už akcie,
nebo dluhopisy, lze nyní koupit za velmi rozumné ceny a počítat se zajímavým zhodnocením,
hlavně pro investory, kteří nespekulují, ale počítají
s několikaletou dobou investování. Pojišťovny jsou
tradičně velmi úspěšnými investory, kteří investují
volné prostředky do nemovitostí, umění a produktů kapitálového a finančního trhu. Zajišťují si
tak dostatečné rezervy pro případ velkých škod.
Díky své kvalifikaci a zkušenosti nabízejí některé
pojišťovny svým klientům možnost investičního
zprostředkování.
Investice občanů i firem do produktů kapitálového
trhu v České republice pomalu, ale jistě stoupají.
I když za poslední tři roky došlo ke snížení objemu
bankovních vkladů o více než 175 mld. Kč, stále
na nich zatím leží téměř polovina úspor českých
domácností. Mnohé z těchto prostředků by byly
lépe využity při aktivnějším investování. Velmi
populárním produktem splňujícím diverzifikaci
rizika jsou investice do podílových fondů. Jaká
jsou jejich specifika?

Výnosy
V současné době se výnosy na termínovaných
vkladech pohybují na minimech a jsou hluboko
pod mírou inflace (aktuálně nad 3 %), která
na rozdíl od úrokových sazeb nabírá vzestupnou tendenci. Oproti tomu podílové fondy
za uplynulý rok slavily úspěchy ve zhodnocování
svěřených peněz.

Likvidita
Zatímco vypovědět termínovaný vklad před jeho
splatností banky buď vůbec neumožňují, nebo

TERMÍNOVANÉ VKLADY
A SPOŘICÍ ÚČTY DÁVAJÍ
EKONOMICKÝ SMYSL JAKO
NÁSTROJ PRO KRÁTKODOBÉ
ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ A NAOPAK
PODÍLOVÉ FONDY JSOU
JEJICH VÍCE NEŽ VÝHODNOU
ALTERNATIVOU PRO
SPOŘENÍ V ŘÁDECH ROKŮ.

jen se sankcemi, které mnohdy převýší výnos,
podílové listy můžete podle zákona č. 189/2004 Sb.
kdykoliv odprodat bez jakýchkoli sankcí a peníze
obdržíte nejdéle do 15 pracovních dní. Většinou to
však bývá daleko dříve.

Daně
Výnosy z úroků z běžných nebo termínovaných
vkladů jsou podle zákona zatíženy srážkovou daní
15 % z připsaného úroku. V případě úrokové míry
1 % ročně představuje čistý výnos 0,85 %. Jestliže
uložíte své peníze do podílových fondů, je výnos
z držení této investice již po třech letech zcela
osvobozen od zdanění.

Bezpečnost
Vklady u bank jsou pojištěny do 100 % zůstatku,
nejvýše do ekvivalentu 100 000 eur pro jednu
osobu. V případě otevřených podílových fondů
je majetek ve fondu váš a není propojen s majetkem investiční společnosti. Nakoupené podílové
listy jsou vaším vlastnictvím a případný krach
investiční společnosti je neovlivní. K bezpečnosti
podílových fondů také přispívá dozor jak ze strany
státu, tak i depozitáře.

Přizpůsobivost
Můžete si vybrat podílové fondy či jejich kombinaci, která přesně odpovídá jednak vašim finančním
cílům – krátkodobým i dlouhodobým a také vaší
toleranci k riziku. Zvolenou kombinaci fondů
můžete také kdykoliv přizpůsobit eventuálním
změnám vašich požadavků.

Foto: Jakub Hněvkovský

T

ento stav významně posunul produktová
oddělení firem a výsledkem je možnost
distančního sjednávání nákupu služeb, které
minulý rok v tak masovém měřítku působilo jako
sci-fi. V případě Generali České pojišťovny lze
distančním způsobem, pokud je to pro klienta pohodlné, sjednat občanské pojistky všeho
druhu, penzijní spoření, investice do produktů
kapitálového trhu a samozřejmě podnikatelská
pojištění. Osobně jsem zastáncem tradičního
řešení prostřednictvím poradce, nicméně jsou
situace, kdy jednoduchý produkt lze sjednat
na dálku, a to hlavně v případě, pokud se obě
strany již v minulosti poznaly.

Průhlednost
Investiční strategii, složení portfolia, aktuální kurzy a další informace jsou povinně pravidelně zveřejňovány v médiích a jejich správnost a úplnost je
kontrolována Komisí pro cenné papíry a depozitářem fondu. Většina investičních společností nabízí
i pravidelné zasílání těchto informací podílníkům
formou e-mailu či SMS.

Spoření a renta
Mnohé OPF umožňují svým podílníkům pravidelné spoření. Mohou tím dosáhnout optimálního
zhodnocování v delších časových periodách,
zejména při využití sofistikovanějších metod investování, jako je například Value-Averaging. Také
umožňují svým podílníkům pravidelné odkupy,
které zajistí, že máte v pravidelných intervalech
k dispozici dohodnuté částky.

Možnost zajištění
V současnosti se začínají objevovat fondy, které
mají zajištěno riziko maximální možné ztráty, či
dokonce minimální zisk během zvoleného období.
Tyto fondy jsou navázány většinou na určitý index.
Jelikož je zde omezeno riziko ztráty, tak i možnost
výnosu je zde v určitém poměru snížena. Tento
typ fondu se díky svému nízkému riziku stává
v poslední době velmi populární, jelikož umožňuje ukládat peníze i do potenciálně rizikovějších,
avšak samozřejmě více výnosnějších druhů investic s jistotou, že o své peníze nepřijdete. Q
PAVEL SCHWEINER, krajský ředitel Generali České pojišťovny
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Smartwings jako důkaz, že na skutečná řešení nejsme připraveni

I Česko potřebuje
vlastní leteckou přepravu
Francouzská vláda již má z Evropy schválenou pomoc pro Air France ve výši 7 miliard eur, ještě vyšší finanční injekci si
vyjednala Lufthansa, která jako první z velkých oznámila krizi likvidity. Americké ministerstvo financí schválilo velkým
americkým leteckým společnostem záchranný balíček ve výši 25 miliard dolarů. Česká vláda mlčí.

K

pomoci malé privátní společnosti není prý
důvod. „Nikdy nevysvětlím voličům, proč zrovna Smartwings bychom měli pomoci a stovkám
jiných společností ne,“ argumentoval ve sněmovně
začátkem května Marian Jurečka. A dokonale tak
vyznačil hřiště, na kterém se v Česku v podobných
případech hraje. Z odborného problému se udělá
politický. Potvrzují to i komentáře, které se často
zabývají aktéry místo podstatou, případně využívají
účelové či zástupné argumenty. Takový průběh
není v Česku výjimečný, příklad Smartwings je jen
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čerstvý. A znovu ukazuje, co je špatně – odhaluje,
že v politice vyřešení problému není vždy cílem.
Skupina Smartwings Group (SWG) provozuje
značky Smartwings a ČSA. Ty představují třetinu
všech spojů, které vypravuje či přijímá pražské
Letiště Václava Havla. Ostatně, jsou to dvě ze tří
značek v Ruzyni bázovaných. Pro představu, ročně
to reprezentuje asi 5,4 milionu cestujících. Přičtěme
Brno, Ostravu, Pardubice a jsme na celkovém
ročním objemu přepravy, který přesahuje 6 milionů
pasažérů. SWG zajišťuje letecká spojení z ČR

do 80 destinací, v hlavní sezoně zajistí na 300 letů
denně ze svých 12 základen v 7 zemích. Více než
dvě třetiny všech letů tvoří pravidelné linky, zbývající část jsou charterové lety. Služeb SWG využívá
drtivá většina tuzemských cestovních kanceláří,
včetně těch největších, podíl skupiny na turistické
přepravě v ČR je vyšší než 85 %. Pominout nelze
ani více než 2,5 milionu zahraničních turistů, které
SWG každoročně přepraví do Česka.
Skupina zaměstnává téměř 2 500 lidí, jen za loňský
rok zaplatila svým zaměstnancům na mzdách a dal-
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Smartwings Group bylo totálně uzemněno, létaly
jen repatriační lety a cargo s nákladem zdravotnického materiálu. Počet osob přepravených v dubnu
činí v meziročním srovnání jedno jediné procento
oproti roku 2019. Smartwings Group nastartovala
v polovině května 5 linek – Amsterdam, Stockholm,
Frankfurt, Paříž a Bukurešť – a postupně přidává
další, v červnu Split, v červenci plánuje řecké, španělské a bulharské destinace. Kdy se však nebe zase
skutečně zaplní, je otázkou, na kterou dnes nikdo
nezná odpověď, protože ve hře je mnoho proměnných. Do restartu leteckého provozu se promítne to,
jak budou, či nebudou umožňovat vstup cizincům
ostatní státy. A především ho ovlivní postoj zákazníků – tedy to, zda budou mít chuť cestovat.
Což si všichni uvědomují. I proto 30. dubna přišli
se společným prohlášením generální ředitelka
ACI Angela Gittensová a generální ředitel IATA
Alexandre de Juniac. Vyzývají jím vlády k rychlé
a účinné finanční pomoci segmentu letecké dopravy. Právě ona je totiž zásadní pro obnovu globální
ekonomiky. V současnosti však čelí nejtvrdší
historické krizi finanční likvidity a hrozí ztrátou
milionů pracovních míst.

Foto: archiv COT media

Letecká doprava je strategickou službou

ších osobních nákladech 2,5 mld. Kč. Jen za služby
a na poplatcích Letišti Václava Havla Praha SWG
zaplatila v loňském roce 1,9 mld. Kč, do tuzemské
ekonomiky pak poslala za stejné období dalších více
než 7 mld. Kč prostřednictvím plateb dodavatelům
se sídlem na území České republiky za údržbu letadel, služby českých letišť, řízení letového provozu,
handling, výcvik posádek a další služby. Skupina je
také významným exportérem služeb do zahraničí
s ročním objemem v řádu miliard korun.
Od doby, kdy se Smartwings (dříve Travel Service)
jako akcionář začal podílet na řízení ČSA, jsou
České aerolinie v zisku a vydělaly přes 1 mld. Kč.
Na dividendách skupina v současnosti nevyplácí
nic, vše se v posledních letech reinvestuje do rozvoje flotily, které se výrazně dotkl loňský problém
letadel Boeing 737 MAX.

Celosvětová krize leteckého průmyslu
To všechno jsou fakta. Co platilo včera, nemusí
platit zítra. Skupina Smartwings čelí existenčním
problémům, podobně jako celý segment. Svět tu
hrozbu řeší, vždyť letecký průmysl včetně přepravy
celosvětově generuje více než 65 milionů pracovních míst, z toho více než 10 milionů připadá právě na samotnou přepravu. A ani ti největší hráči,
jak již bylo zmíněno v úvodu, se bez státní pomoci
neobejdou. Není divu. V čase protipandemických
restrikcí bylo globální nebe mrtvé. Na 50 letadel

Na rozdíl od prohlášení českých politiků a komentátorů jsou tuzemští i zahraniční experti zajedno,
letecké společnosti se bez pomoci neobejdou.
V Evropě má často podobu majetkové účasti státu
v domácích leteckých společnostech, USA dávají
přednost vládním dohodám s vybranými společnostmi. Na obou stranách Atlantiku si však své domácí letecké dopravce chrání. Vědí proč. Letecká
doprava je i v Česku součástí kritické infrastruktury státu. Její význam se ostatně projevil i v dobách
pandemie, kde se SWG aktivně podílela na zajištění dopravy strategického zdravotnického materiálu
a na repatriaci českých občanů do ČR ze zahraničí.
I v dobách nekrizových pak zajišťuje speciální lety
pro OSN, NATO či nejrůznější humanitární organizace, účastní se tak naplnění potřeb významných
mezinárodních institucí a přispívá k dobrému jménu ČR. Podtrženo, sečteno, Smartwings Group je
v globálním měřítku malá letecká společnost, jako
je v globálním měřítku malá celá česká ekonomika.
Současně je však pro českou ekonomiku nepostradatelná, protože zajišťuje služby, které zahraniční
přepravci z českých letišť nikdy zajišťovat nebudou.
Svým způsobem je v roli národního dopravce, jímž
kdysi byly právě ČSA. „V období po uvolnění restrikcí
spojených s COVIDem-19 se budou letadla zdvihat
do vzduchu jen velice pomalu a pozice bázového
leteckého dopravce bude pro každé letiště velice důležitá. Pravidelná, cenově dostupná letecká doprava
je strategickou službou, která má návaznost na růst
HDP v ekonomikách jednotlivých států. Proto je
diskuze o podpoře letecké dopravy bezprecedentně zasažené dopadem pandemie tématem prakticky všech
evropských vlád,“ potvrzuje Petr Kováč, expert na leteckou dopravu Ernst & Young. Podle něj je zřejmé,
že pád skupiny Smartwings by znamenal významné

zhoršení výhledu pro osobní leteckou dopravu
v Česku. Důkaz nabídl dubnový letový řád – cesta
z Prahy do Dubrovníku se bez služeb SWG dala
pořídit zhruba čtyřikrát dráž a trvala desetkrát déle.
Výpadek lokálně bázovaných aerolinek by se na zvýšení ceny letenek a době letu možná neprojevil tak
významně, ale projevit by se musel. „Představa, že
nějaký jiný dopravce rychle nahradí výpadek v kapacitě, je neadekvátní. Flexibilita v zaplňování mezer
na trhu nefungovala dokonale ani v normálních
tržních podmínkách,“ potvrzuje Petr Kováč.

Stabilita je pro budoucnost zásadní
Politici by si měli uvědomit, které služby jsou
opravdu potřebné, a najít způsob, jak pomoci.
Prioritou je jednoznačně udržení dopravců při
životě, podpora zaměstnanosti a likvidity. Vědí to
v USA, Británii, Francii, Nizozemsku i Německu.
Pomoc pro SWG a další podobné firmy je životně
důležitá – do běžných plošných programů pomocí
se totiž nevejdou. Snad i český stát zvolí způsob,
který volí vlády okolních států a který by i skupině
Smartwings pomohl se vyrovnat se situací, do které se jako aerolinky nedostala vlastní vinou. Rychlá
a efektivní pomoc bude pro budoucnost tuzemské
letecké přepravy zásadní. Důležité je nejen dostat
letadla do vzduchu, což se již děje, ale hlavně dodat firmě stabilitu, což bez pomoci půjde jen stěží.
Problémy leteckého dopravce, stejně jako celého
segmentu turistického průmyslu, nekončí totiž
s koncem stavu nouze ani s uvolněním posledního
tuzemského restriktivního opatření. Ztráty budou
narůstat, pesimistické odhady očekávají návrat
na úroveň čísel z roku 2019 v horizontu delším
než rok. Jsou si toho vědomy i české cestovní kanceláře, které se již v dubnu prohlášením ACK ČR
i jednotlivými reakcemi některých za SWG postavily, stejně jako zástupci zvláště regionálních letišť.
Problémy českého leteckého dopravce by se totiž
významně dotkly i regionů.
Potřebnost pomoci potvrzuje i Emanuel Šíp, někdejší náměstek ministra dopravy a současný předseda
Dopravní sekce HK ČR: „Vždycky jsem protestoval,
aby se u subjektů působících na konkurenčním trhu
používal přívlastek Národní. Už máme i Budvar
jako Národní pivovar, takže se možná dočkáme
i Národní strojírny nebo Národní drůbežárny. České
aerolinie už navíc nejsou ve státních rukou. Na druhé straně je faktem, že letecká doprava byla pandemií postižena jako málokterá a skupina Smartwings
má nyní na pražském letišti třicetiprocentní podíl
v přepravě cestujících. Není tedy lhostejné, zda stát
nechá takový subjekt upadnout do vážných potíží.
Určitě budou i jiné státy chtít u nich lokalizovaným
leteckým společnostem pomáhat, a bylo by na místě,
aby EU pro to připravila jednotná pravidla.
Ale určitě bych dával přednost tržně konformnějším
opatřením, jako je například státní záruka za úvěr,
než přímému vstupu státu do firmy nebo jejímu
úplnému odkoupení.“ Q
PETR KARBAN
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COVID III: Okno je otevřené
Vláda prostřednictvím ČMZRB rozdá v programu COVID III firmám do 500 zaměstnanců na zárukách 150 miliard korun.
Pomoc by tak v tomto programu mohlo získat až 150 tisíc živnostníků a malých a středních firem. Firmy do 250 zaměstnanců
mohou získat záruku až do výše 90 % úvěru, firmy s vyšším počtem zaměstnanců pak až do výše 80 % úvěru. Celková částka
poskytnutých úvěrů, které mají krýt provozní náklady, může představovat až 500 miliard korun. „Dokážeme úvěr vyřídit
do druhého dne,“ říká Marek Dvořák, ředitel obchodní sítě pro živnostníky a malé firmy MONETA Money Bank.

V

pondělí 25. května byl program
spuštěn. Co to znamená pro případné
zájemce?
Včerejškem skončila uzávěrka registrací bank.
Nyní se vyhodnocují žádosti všech bank, které
projevily o účast v programu zájem. V nejbližších
dnech Česká národní banka rozhodne o přesné
alokaci záruk pro každou ze zúčastněných bank.
Pravidla už jsou definitivně nastavena,
nebo máte určitou volnost?
Ta jsou již dána, program je určen subjektům
dotčeným dopady epidemie, úvěr s horní hranicí
50 milionů korun je určen na provozní financování a záruka ČMZRB je tříletá. Bavíme se tedy
většinou o tříletých či čtyřletých úvěrech.
Jsou dány nějaké sektorové rozdíly?
V tomto programu v zásadě ne. ČMZRB sice
definuje výčet sektorů, jimž je tato pomoc určena,
ale obsáhne téměř sto procent sektorů, které běžně
jako banka financujeme. Největší zájem registrujeme u živnostníků v sektorech maloobchod,
ubytování a stravování a řemesla.

Jak budou žádosti administrativně náročné?
To byly největší výtky programů COVID…
Na dva tisíce polí v žádosti je pro subjekty, které
neměly doposud žádnou zkušenost s čerpáním
evropských dotací – a těch tady byla většina – skutečně velký problém. Druhým negativním momentem byl potenciální audit. Živnostníci a menší
firmy obvykle podobné procesy neznají, nemají je
zažité a podvědomě se jim brání. Jsou sami sobě
pánem a nechtějí si pustit audit doslova do obýváku. Poslední výtky směřovaly k době vyřízení.
Představa byla, že my žádost schválíme a oni bu-
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Jaké jsou reálné šance živnostníků a malých
firem na podporu dosáhnout?
Schvalování by samozřejmě mělo odrážet kondici
firem v době před pandemií, ale díky státní záruce
budeme schvalovat s jistotou více úvěrů, než kdyby
záruka nebyla. Jinými slovy, záruka snižuje naše
riziko. Zkušenost říká, že 60 procent firem by
nemělo mít se získáním úvěru žádný problém. Pokud ovšem firma byla ve špatné kondici ještě před
pandemií, ani záruka jí k získání úvěru nepomůže.

pandemie: dopady & restart
dou moci čerpat. Sesypete-li ovšem žádosti všech
bank na trhu na jedno místo, logicky ho zahltíte
a není možno je vyřídit v reálném čase.

To by ale u programu COVID III hrozit
nemělo…
Nemělo, ČMZRB do toho nijak administrativně vstupovat nebude, vše budeme procesovat
sami. Což v praxi znamená, že budeme přijímat
stejné dokumenty jako obvykle, dva doklady
totožnosti a daňové přiznání jeden až dva roky
zpátky. S ohledem na současnou situaci a odklad
daňových přiznání budeme akceptovat i předběžná
přiznání. Jednáme dokonce o tom, že pokud by šlo
o úvěry našim klientům a o menší částky, řádově
do 300 tisíc korun, nebylo by daňové přiznání
nutné. Pokud žadatel nebude náš klient, budeme
ho pro posouzení kondice ale potřebovat. Administrativně by celý proces neměl být problém, pokud
budou všechny doložené dokumenty v pořádku,
jsme schopni žádost vyřídit do druhé dne a žadatel
může čerpat, máme totiž připraveno u nižších
částek, řekněme u subjektů do 30 milionů obratu,
automatické schvalování. U vyšších částek, kde je
podmínkou osobní schvalování, to úplně odhadnout neumím, ale stávající programy ukazují, že
s využitím digitálních technologií, do nichž jsme
v minulosti masivně investovali, zvládáme i velké
množství transakcí.
Jak budete řešit kontrolu počtu
zaměstnanců?
To je snad jediný bod, kde může vzniknout úzké
místo. Týká se právnických osob, které musejí
od okresní správy sociálního zabezpečení získat
potvrzení o počtu zaměstnanců. Tam vidím jisté
administrativní riziko, těžko odhadnout, kolik takových subjektů bude a jak jsou správy sociálního
zabezpečení připraveny.
Nebude kontraproduktivní zveřejňování
konečných příjemců?
Je pravda, že živnostníci a malí podnikatelé na to
nejsou zvyklí a je těžké odhadnout, jak budou
na tento pro ně nový prvek reagovat, ale je to
s ohledem na transparentnost využití státních garancí asi pochopitelnou podmínkou. Vše budeme
tedy zveřejňovat na našich stránkách.
Máte z předešlých programů vyčíslenu
obvyklou částku, o kterou firmy žádají?
Je to zpravidla v rozmezí půl milionu až milion
korun v segmentu živnostníků a malých firem.
Dělali jste nějaký průzkum mezi klienty,
jaký bude zájem?
Průzkum ne, můžeme to však odhadnout z předešlých programů. Tam jsme registrovali zájem asi
čtvrtiny našich klientů, zhruba polovina žádostí
byla vyřízena kladně. Odhaduji tedy, že ta druhá
polovina projeví zájem nyní. V tuto chvíli jsme
v aktivním jednání s 1 800 zájemci.

MONETA MONEY BANK
Inovativní digitální banka, tak by mohla
znít stručná vizitka čtyřky na českém
trhu. Novinkou je její v dubnu dokončená
akvizice stavební spořitelny a hypoteční
banky Wüstenrot. MONETA touto transakcí
navýšila svoji depozitní bázi o více než
55 miliard a úvěrové portfolio o 56 miliard
korun. Banka tak významně posílila
v oblasti nabídky hypotečních úvěrů
a získala zcela novou produktovou řadu
stavebního spoření. Je také jedinou českou
bankou, která se obchoduje na pražské
burze, a také bankou, která za sebou nemá
žádného velkého nadnárodního vlastníka:
žádný z jejích akcionářů nevlastní více než
15 % majetkového podílu. Banka, která
je šampionem ve financování českých
domácností, živnostníků a malých a středních
firem, je partnerem soutěže Živnostník roku.

U minulých programů byla alokace vyčerpána
velmi rychle, řádově v hodinách. Hrozí něco
podobného?
Oficiální informace říká, že žádat je možno
do konce roku 2020. Okno je otevřené, ten časový
tlak tam nebude.
Budou stačit prostředky?
Zmíněných 150 miliard záruk představuje v úvěrech hodnotu přibližně 500 miliard. Jde o provozní
financování, které v celé republice představuje běžně úvěry v celkové hodnotě asi 250 miliard korun.
Alokované prostředky tedy pokryjí dvojnásobek
běžné potřeby, a to se domnívám, že bude české
ekonomice stačit.
Provozní financování je jedna věc, investice
druhá. To těžké v ekonomice teprve přijde.
O potenciální krizi se tu už nějaký čas mluví. Kdo
byl zodpovědný, připravoval se. Sice asi čekal něco
jiného, ale nebyl překvapen, což se nám potvrzuje:
většina živnostníků hlásí, že tříměsíční výpadek s podporou podobných programů dokážou
zvládnout. A drtivá většina z nich se snaží vrátit
se co nejrychleji na úroveň před těmi třemi čtyřmi
měsíci. Pomáhá i velká míra solidarity trhu, domácí míra poptávky třeba u řemesel výrazně neklesá,
leckde je to spíš naopak.
Máte kromě programu, o kterém se bavíme,
ještě další formu či formy podpory?
Technologie. Pomáhají nám současnou situaci
zvládnout interně uvnitř banky i směrem k zákazníkům. My jsme už 18. března nabídli na našich
webových stránkách klientům čtyři různé typy formulářů moratoria pro odklad splátek. Věděli jsme,
že musíme naše klienty podržet, abychom se sami
později nedočkali problémů. O týden později už
byly naše formuláře interaktivní, odpadlo tedy tisk-

nutí a posílání do banky e-mailem či poštou, ale vše
se vyřídilo online na tři kliknutí. Od té doby jsme
zvládli vyřídit téměř 80 tisíc žádostí, což pochvalně
kvitovala i ČNB. Pro nás to je jednoznačný důkaz
toho, že minulé investice do online technologií se
nám vyplatily, devadesát procent požadavků našich
klientů dnes umíme vyřídit online. Beru to i jako
potvrzení toho, že COVID III zvládneme. A jestli
je nějaký viditelný pozitivní efekt současné situace,
pak z mého pohledu je to rychlý růst digitální gramotnosti a zájem klientů o nové formy komunikace.

Mířil jsem spíš k produktové podpoře…
Žádný speciální produkt nemáme, ideálním doplňkem ale samozřejmě bude program zaměřený
na investice.
Připravuje se?
Jednáme a jsem přesvědčen, že v blízké době jsme
schopni přijít s novým produktem s podporou Evropského investičního fondu. K tomu jako banka
máme dnes 315 tisíc předschválených úvěrů pro
domácnosti v hodnotě asi 80 miliard korun a dalších 23 tisíc úvěrových rámců v objemu 5 miliard
pro podnikatele. A to představuje 85 miliard korun
na podporu poptávky. Opět díky technologiím,
všechno jsou to nabídky online, které lze vyřídit
velmi rychle a absolutně bezpapírově. Kliknete
a čerpáte. Pokud vám předschválený rámec nestačí,
teprve potom kontaktujete pobočku a bankéře.
Vypadá to, že jste optimista, byť statistiky
hlásí, že důvěra v ekonomiku celosvětově
výrazně klesla…
Tahle země stojí na živnostnících a malých
podnicích od první republiky a já jsem optimista,
byť to není mediálně atraktivní. Bude na nich stát
i nadále. A my jsme připraveni k tomu přispět. Q
PETR KARBAN
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když z této velice nepříjemné situace vyvodíme
závěry – není vhodné, pokud jde o zdraví, cokoliv
odkládat. Opět se ukazuje, že všechno zlé je k něčemu dobré. Bohužel.

Nejen kosmetický problém
Žilní problémy jsou často vnímány jako kosmetické problémy, nicméně je to především problém
zdravotní, který druhotně způsobuje i sociální
hendikep. Vždy totiž působí neesteticky, nevzhledně, což vnímá každý jinak intenzivně – co jednomu nevadí vůbec, může být pro druhého nesmiřitelným problémem. Proto na Žilní klinice dbáme
výrazně na výsledný kosmetický efekt. Operace
musí být provedena tak, aby byly vyřešeny všechny
křečové žíly od největších po nejmenší, se snahou
o docílení výsledku bez varixů a jizev.
Křečové žíly nemají sice mnoho zdravotních
rizik, nejčastější jsou krvácení z prasklého
varixu, trombóza povrchních i hlubokých žil,
bércový vřed a embolie plicnice. Všechna jsou
ale nepříjemná, bolestivá, dlouhodobá a ne vždy
zcela vyléčitelná. Kosmetické problémy v podobě
druhotných změn kožních od slabých pigmentací až k černé noze jsou pravidelně provázeny
i zdravotními komplikacemi. Podstatným rizikem
je rozvoj onemocnění, tedy stálé zhoršování křečových žil, a v případě, že nedojde včas k operaci,
mohou se dostat do stavu, že již není možné jejich kvalitní odstranění. Nezbývá pak nic jiného,
než nosit doživotně zdravotní elastické punčochy
bez možnosti vylepšení.

Prim. MUDr. OTA SCHÜTZ
Vystudoval medicínu na pražské
Univerzitě Karlově, atestaci I. a II. stupně
z chirurgie získal na Chirurgické klinice
UK v Praze. Dlouhodobě se zabývá žilní
problematikou, po stážích v Belgii, Velké
Británii a Francii založil v roce 1994 v Praze
Kliniku jednodenní chirurgie – Žilní
kliniku.

Oběhový systém je základ
Foto: Jakub Hněvkovský
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Prevence se týká všech
V této vypjaté době velkého strašáku v podobě koronaviru, který je záludně
nebezpečný, se ukázal význam prevence. A rovněž se potvrdilo, že pokud jde
o zdravotní problémy, určitě se nevyplácí odkládat jejich řešení. Každá nemoc si
totiž prvořadě vybírá osoby oslabené, nemocné.

C

o z nás nikdo neočekával, se událo, na dost
dlouhou dobu se zcela zastavil běžný běh
věcí. Na základě doporučení a příkazu vlády
se nejen v naší republice zcela zastavil obvyklý
pracovní život. Ve zdravotnických zařízeních
bylo nařízeno neprovádět plánované operace pro
nebezpečí kumulace lidí a možnosti rozšíření potenciální nebezpečné infekce. Na naší Žilní klinice
jsme na základě vládního nouzového stavu zavřeli
operační trakt na nekonečných pět týdnů a objednaným pacientům jsme se snažili situaci vysvětlit.
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I tak to byl dlouhý pětitýdenní odklad. A nyní se
dostáváme k pacientům, kteří měli mít nebezpečné
křečové žíly už dávno odoperované. U některých
vinou zrušené, respektive odložené operace došlo
k druhotným komplikacím, které křečové žíly
způsobují. Jsou to nepříjemnosti v podobě zánětu
žil a embolie. Problémy dané odkladem kvůli koronaviru nemusely být, stačilo jen včas podstoupit
operační zákrok, který mohl být podstatně menší,
neboť křečové žíly jsou nemocí progresivní, která
se nekontrolovaně stále rozšiřuje. Bude dobré,

Často si ani neuvědomujeme, jak důležitý je zdravý
oběhový systém, tepny, žíly i lymfatická soustava.
Cévní zdravotní problémy jako příčina pracovní neschopnosti výrazně vedou nad ostatními
chorobami. Přiměřený pohyb a kvalitní strava
jsou nejlepším způsobem, jak udržet cévní systém
v kondici. Prevence vzniku křečových žil v podstatě neexistuje, neboť se jedná o postižení dědičné.
Je ale možné se preventivně vyhýbat negativním
faktorům, které přispívají ke vzniku a rozvoji
křečových žil. Jsou to hlavně nadváha a dlouhé statické zatížení dolních končetin stáním či sezením.
A pokud už se žilní problémy vyskytnou, doporučuji
nic neodkládat a vyřešit je co nejdříve, neodkládat
vyšetření ani následnou doporučenou péči, kterou
je vhodné absolvovat co nejdříve, aby nedošlo k tak
výraznému zhoršení, že operace buďto už nebude možná, nebo ji sice bude možné provést, ale
výsledky už nemohou být stoprocentní. Proto bych
doporučil každému nemocnému zodpovědně si najít
lékaře a zdravotnické zařízení, kde je možno očekávat kvalitní péči s výborným výsledkem. Q

OTA SCHÜTZ, zakladatel a primář Žilní kliniky
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FUNKČNOST, KVALITA I DESIGN
V nabídce společnosti Altreva,
renomovaného evropského výrobce
pracovních a ochranných oděvů, najdete
oděvy téměř pro všechny profese,
od standardního pracovního oblečení
pro nejrůznější sektory průmyslu a služeb
přes certifikované ochranné oděvy až
po oděvy vyráběné a certifikované na přání
podle specifických požadavků zákazníka.
Všechny oděvy Altreva se vyznačují vysokou
funkčností, moderním designem a kvalitou
materiálů i zpracování. Výsledkem je
maximální ochrana, velmi dobrá nositelnost
a snadná údržba.

Prioritou jsou zaměstnanci
Pandemie v důsledku restriktivních opatření dopadá na celou ekonomiku. Pozitivní je, že nelehká situace dokázala mnohé
firmy mobilizovat a opět potvrdila schopnost tuzemských podniků měnit výrobu i obchod za pochodu. Příkladem je i přední
český výrobce ochranných oděvů třebíčská Altreva.

T

Foto: 2x Altreva

extilní průmysl jistě nebyl zasažen tak jako
mnohá jiná odvětví. Důvodem bylo i to, že
firmy, které musely omezit svou běžnou výrobu, mohly poměrně snadno přejít na výrobu toho
nejžádanějšího, totiž ochranných roušek. „Byl to ten
nejlogičtější krok, od 16. března, kdy se zavřely školy,
jsme totiž vnímali poptávku po ochranných rouškách
jako extrémní a bylo zřejmé, že potřebné množství
k dispozici nějaký čas rozhodně nebude,“ říká Josef
Kolář, obchodní manažer společnosti Altreva.

Obchod i pomoc
Část výroby Altreva nabídla obchodu, část bezplatně poskytla těm nejpotřebnějším. „Myslím,
že tak to dělali skoro všichni. Naše produkce roušek
určitě nezachránila stát, stěžejní pro nás stále byla
a je výroba našeho běžného sortimentu a byli jsme
schopni nabídnout asi 2 tisíce roušek týdnČ, ale
pokud by byla situace opravdu kritická a my najeli
na výrobu jako hlavní program, dokázali bychom
jich vyrobit týdnČ až 30 tisíc,“ vysvětluje Josef Kolář. Materiálu měla Altreva dostatek, směsové látky
určené pro průmyslové praní nebo čistou bavlnu
běžně používají při výrobě oděvů, nedostatkem
však byli zaměstnanci – textilka zaměstnává z většiny ženy a ty musely zůstat doma s dětmi.

velmi hrdí na naše zaměstnance, protože situace
byla hlavně zpočátku velmi nejasná, doslova jako
na houpačce. Ale výrobu se nám, i když v omezeném
rozsahu, podařilo udržet. V současné době vnímáme
provoz jako stabilní, podobná je situace i ve slovenské
a polské pobočce. Trh se vzpamatovává a registrujeme stálou poptávku po ochranných rouškách, takže
se stanou trvalou součástí naší nabídky. Všichni
věříme, že to bude opravdu jen doplňkové zboží pro
firmy, které se chovají ke svým zaměstnancům velmi
odpovědně,“ popisuje situaci produktová manažerka Jitka Toufarová a dodává, že z krize vzešly
pro firmu nové výzvy, a dokonce i jeden opravdu
výjimečný projekt.

Výroba jede

Optimismus pro budoucnost

Altreva svou běžnou výrobu přerušit nemusela,
propad poptávky ale samozřejmě registruje. „Jsme

Vláda spustila pro podniky program pomoci,
který zahrnuje celou řadu programů a úlev.

Altreva s nimi ale nijak výrazně nepočítá. „Zatím
jsme bez jakékoliv státní pomoci a obávám se, že
to tak i zůstane. Nebyli jsme postiženi fatálně,
do budoucnosti se snažíme dívat s optimismem.
Zvládli jsme krizi v letech 2008 a 2009, věřím,
že zvládneme i tuto. Je samozřejmě otázkou, jak
se bude ekonomika zotavovat. Čeká ji v mnoha
oborech doslova restart. Naše situace je přece jen
výrazně odlišná od té, kterou prožívají hoteliéři či
cestovní kanceláře. My to vnímáme jako utlumení
trhu, který se opět oživí. Otázkou samozřejmě je
horizont toho oživení,“ odmítá Josef Kolář nadměrné obavy. Jednou z priorit současnosti budou
pro většinu firem určitě zaměstnanci. Pandemie
jen zdůraznila často opakovaný, ne vždy však
respektovaný fakt, že oni jsou jejich skutečným
bohatstvím.
„V tomto ohledu můžeme stavět na tom, že zaměstnance vnímáme jako prioritu dlouhodobě, není to
pro nás nové zjištění. V naší výrobě hrají velkou roli
kvalita, inovace, technologie a design. To předpokládá tým špiþkových odborníků doslova na každé
pozici a těch je na trhu nedostatek už dávno, proto
o ty své pečujeme. A patří jim neskutečný dík za to,
že jsme i v současné nelehké době nejen zvládli plnit
veškeré závazky, ale dokázali i přispět něčím navíc,“
doplňuje Jitka Toufarová. Q
VALERIE SAARA
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Foto: ŠKODA AUTO

ZŮSTAŇTE V BEZPEČÍ!
NAVZDORY SLOŽITÉ SITUACI VŠAK PŘEMÝŠLEJTE,
JAK MŮŽETE POMOCI DRUHÝM!

Snažíme se přispět k řešení!
Navzdory složité situaci související s pandemií onemocnění COVID-19 pověřilo představenstvo společnosti ŠKODA AUTO
obětavé Škodováky podporou mobility lidí v tísni i humanitární prací v regionech ŠKODA, což jsou Mladá Boleslav, Vrchlabí
a Kvasiny.

Z

ahájili jsme projekt #ŠKODAAUTOpomaha
(#ŠKODAAUTO helps) a rádi bychom vás
nyní seznámili s prvními výsledky obětavé
práce, která již od minulého týdne na tomto projektu probíhá.

technologická platforma vytvořená firmou ŠKODA
AUTO DigiLab, která umožnila rychlé pokrytí této
nové nouzové poptávky po službách mobility.

# MOBILITA // VÍCE NEŽ 200 AUTOMOBILŮ
+ 130 SKÚTRŮ BERIDER

Okamžitá finanční podpora sociálních služeb
a na pomoc lidem v tísni je zaslána do Mnichova
Hradiště, Bakova, Bělé pod Bezdězem, Benátek
nad Jizerou, Vrchlabí, Rychnova nad Kněžnou
a samozřejmě Mladé Boleslavi. Tato finanční
podpora stejně jako 14 zdarma půjčených vozidel
v rámci iniciativy #SKODAAUTOpomaha pomohou v našich regionech nakoupit potraviny a léky
pro seniory, shromažďovat a distribuovat lékařskou pomoc a podporovat mnoho dalších iniciativ
v souvislosti s touto nouzovou situací.

Díky extrémnímu nasazení celého týmu ŠKODA
AUTO, ŠKODA AUTO DigiLab, HoppyGo,
Uniqway, BeRider a dealeři ŠKODA, bylo zdarma
poskytnuto více než 200 vozidel a 130 elektrických
skútrů BeRider, přičemž většina z nich již byla distribuována nevládním organizacím, obcím a dobrovolníkům na podporu nových potřeb mobility,
jako je přeprava potravin a lékařského vybavení
k ohroženým občanům. Poskytnutím mobility
prostřednictvím našich automobilů a elektrických
skútrů BeRider jsme podpořili již více než 20 partnerů, včetně mnoha měst (např. Brno, Mladá
Boleslav, Mnichovo Hradiště, Rychnov nad Kněžnou a mnoho dalších) a také množství nevládních
organizací (např. Charita České republiky, ADRA,
Červený kříž, Sue Ryder nebo Luma MB). Samotný servis, jako je dezinfekce a správa vozového
parku (včetně speciálního pojištění), je realizován
prostřednictvím platformy HoppyGo. HoppyGo je
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# REGIONY PŮSOBENÍ ZNAČKY ŠKODA //
POSKYTNUTO TÉMĚŘ 10 MILIONŮ KČ

# VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB
A ZAŘÍZENÍ // SPOLU TO ZVLÁDNEME
Tým vývoje ŠKODA AUTO – Česana se spojil
s ČVUT za účelem vývoje a prototypování inovativní opakovaně použitelné obličejové roušky (FFP3)
vyráběné pomocí 3D tisku. Společnost ŠKODA
se navíc finančně podílí na vývojové fázi. Tato
obličejová rouška (RP95) byla certifikována před
několika dny a nyní už naplno běží s cílem vyrábět

cca 60 kusů za den pro zdravotnický personál
v první linii. Stranou nezůstaly stát ani výroba ani
logistika ŠKODA AUTO, spolupracují na 3D tisku
obličejových štítů a jejich distribuci lékařům v nemocnicích. V souladu s odpovědným přístupem
koncernu Volkswagen spolupracuje tým výroby
a logistiky podporovaný Ph.D. studenty společně
s ČVUT na vývoji a prototypování plicních ventilátorů pro nemocnice – cílem je zvýšit schopnost
našeho zdravotnického systému náležitě se postarat
o nejzávažnější případy onemocnění COVID-19.

# SDÍLENÍ OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ
Tým vnějších vztahů ŠKODA AUTO shromažďuje osvědčené postupy napříč regiony a spojuje
problémy s příslušnými řešeními. Nejlepší příklady
související s naší klíčovou kompetencí, tj. řešeními
mobility – firma ŠKODA AUTO DigiLab našla
velmi rychlý a efektivní způsob, jak dezinfikovat
automobil ozonem. Nyní jsou všichni naši partneři
v regionech informováni, jak a kde ozonové zařízení koupit. Nezapomněli jsme také na naše nečeské
kolegy, kteří žijí v okolí našich výrobních závodů –
pro ně jsme zajistili informace o ochraně zdraví
v několika jazycích. Q
ŠKODA AUTO
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Dovolená v Ústeckém kraji je pro každého

Foto: 3x archiv Ústeckého kraje

|

Pro oblast cestovního ruchu, turistiky a volnočasových aktivit byla pandemie nemoci a s ní související zákazy, restrikce
a omezení velkou ranou. Náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch v Ústeckém kraji Zdeněk Matouš
naznačuje, jak chce kraj pomoci zvládnout tuto situaci.

P

andemie nemoci zasáhla do všech
oblastí života. Jak se s ní vypořádává
cestovní ruch?
Ze dne na den, těsně před začátkem nové sezony,
na kterou byli všichni připravení a natěšení, se musely zastavit veškeré aktivity. Všechny společenské
a zábavní akce byly zrušené, restaurace, hotely,
penziony, to vše bylo celé týdny zavřené a provozovatelé se nacházejí v ekonomicky nesmírně náročné situaci. Kromě samotného zákazu je nebezpečná ztráta důvěry lidí. Přesto věřím, že nějakým
způsobem z toho vyjdeme posílení. Na lidech je
vidět, jak se těší na každou možnost vyrazit ven,
do přírody, na kolo, že jim tento způsob trávení
volného času hodně chyběl. Příležitostí pro podnikatele v cestovním ruchu snad bude letní sezona,
obzvlášť když se nebude moct jen tak jednoduše
vycestovat do zahraničí a lidé budou hledat alternativy u nás. A Ústecký kraj je přesně tím místem,
které má nepřebernou nabídku možností.
Jaké tipy na letní dovolenou v Ústeckém kraji
byste měl?
Jak jsem řekl, Ústecký kraj je přesně tím místem,
kde se dá strávit rozmanitá a naplněná dovolená,
a to pro rodiny s dětmi stejně jako pro samotářské poutníky. Vždyť pro milovníky pěší turistiky
tady je nádherná příroda včetně národního parku, cyklisté mohou poznávat kraj po kilometrech
Labské stezky, která patří mezi evropskou špičku
dálkových tras, nebo vyrazit do terénu Krušnohorské magistrály. Konečně zpřístupněné hrady
a zámky, kterých je u nás nespočet, nabízí kulturně založeným cestovatelům program na celé
týdny. Speciálně musím zmínit svou srdeční
záležitost, pevnostní město Terezín. Pro milovníky starých pevností, katakomb a vojenské historie

získávání vzácných kovů v našich horách. A když
to třeba v Krupce spojíte s vyjížďkou na Komáří
hůrku nejdelší naší lanovkou bez mezistanice,
máte rázem atraktivní program pro všechny
věkové skupiny.

Zdeněk Matouš, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
pro regionální rozvoj a cestovní ruch

www.branadocech.cz

je to místo, které nesmí minout. V novodobé
historii se bohužel stal dějištěm hrozných věcí, ale
my se chceme při lákání návštěvníků zaměřit především na dobu vzniku a primární určení celého
města, tedy jako vojenské pevnosti. Procházka
podzemními chodbami jen za svitu lucerny
za doprovodu vojáka v dobové uniformě se může
zařadit k vrcholům zážitkové turistiky. A k tomu
si přidejte naši památku zapsanou na seznam
UNESCO – Hornickou krajinu Krušnohoří, která
je ještě málo známá, ale o to víc atraktivní. V několika lokalitách, a to nejen u nás, ale i v Karlovarském kraji a na německé straně Krušných hor
může člověk proniknout do minulosti, do dějin

Plánuje Ústecký kraj nějakou cílenou pomoc
pro cestovní ruch?
Pomoc této oblasti považuji za naprosto klíčovou.
V podstatě okamžitě jsme začali připravovat akční
plán opatření ke zmírnění dopadů pandemie
na ekonomiku v Ústeckém kraji. Ten obsahuje jak
možnosti poradenství těm nejohroženějším, tak
cílené aktivity pro znovunastartování ekonomiky,
včetně vypsání nových dotačních titulů. Jeden
z nich je určený na podporu ubytovacích zařízení v regionu, aby měly prostředky na investice
před sezonou 2021. Dále je připravený program
na podporu audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji,
který v případě místního natáčení zlepší povědomí
o kraji, ale především podpoří místní podnikatele,
u kterých budou filmaři nakupovat služby. Mezi
okamžitou formu pomoci řadím pořízení voucherů
na vstupy, služby a zážitky. Těmi bychom rádi
obdarovali pracovníky v první linii jako poděkování
za jejich nasazení a obětavost. Zároveň tím podpoříme místní podnikatele v cestovním ruchu. Nadále
intenzivně spolupracujeme s destinačními agenturami ve všech čtyřech našich oblastech (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory a Dolní Poohří)
a podporujeme marketing cestovního ruchu. Kromě
toho se letos také stavebně dokončují poslední
dva úseky Labské stezky, připravujeme výstavbu
cyklostezky Ohře a pro pěší proznačení a propagaci
dálkové trasy Hřebenovka. Q
VALERIE SAARA
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EU má konečně plán pro průmysl
a malé a střední podniky.
Obstojí však v době koronavirové?

Foto: archiv COT media

M

„ŽE NEMŮŽE PODNIKAT, S TÍM
MUSÍ KAŽDÝ PODNIKATEL POČÍTAT,
MUSÍ MÍT TAKZVANOU VATU
NA PŘEŽITÍ,“
ŘEKLA 5. KVĚTNA MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI
MARIE BENEŠOVÁ V POŘADU INTERVIEW ČT24.

PANÍ MINISTRYNĚ, PROMIŇTE,
ALE TENHLE VÁŠ VÝROK ŽÁDNÝ
KOMENTÁŘ NEZASLOUŽÍ,
TEN ROVNOU ASPIRUJE
NA HLOUPOST ROKU.
PETR KARBAN
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ěla to být velká událost. O potřebě evropské
sedmadvacítky vytvořit si jasný dlouhodobý plán, jak se stát co nejúspěšnější ekonomikou a mít tvrdé lokty vůči globální konkurenci,
se mluví dlouho. Od dob Lisabonské strategie, jejíž
ambicí bylo udělat z EU nejkonkurenceschopnější
celek na planetě, a jejích dalších verzí se to ale
nepodařilo. Předložit dokument, který by evropským firmám poskytl návod na úspěch a celému
kontinentu zajistil nezpochybnitelnou pozici mezi
světovými lídry, se proto stalo jedním z prvních
velkých úkolů nové Evropské komise vedené Ursulou von der Leyenovou.
Úkol Komise splnila, nová průmyslová strategie
byla v polovině letošního března po pár měsících
intenzivní práce na stole. V momentě, kdy ji
však na tiskové konferenci v Bruselu představovali komisaři, předseda Evropského parlamentu
David Sassoli oznámil, že dobrovolně odchází
do karantény kvůli riziku nákazy koronavirovou
infekcí. V řetězové reakci se začaly uzavírat i další
unijní instituce, které kvůli šířící se epidemii byly
nuceny ze dne na den změnit styl práce a začít se
soustředit pouze na jedinou prioritu: jak pomoct
evropskému hospodářství, aby se po odeznění
koronavirové krize co nejrychleji zotavilo. Vše
ostatní bylo dočasně odsunuto stranou.
Z dlouho očekávaného okamžiku se tak stalo pět
minut pomíjivé slávy. Průmyslové strategii, se
kterou se ruku v ruce zrodila také zbrusu nová
strategie pro malé a střední podniky, se média
věnovala pouze okrajově a diskuze o jejím obsahu
se omezila jen na pár stanovisek některých asociací
a svazů a ojedinělých komentářů na sociálních
sítích. A nezměnilo se to ani po dvou měsících,
kdy se zdá, že se život začíná zase vracet do zavedených kolejí.
Cílem nové průmyslové strategie EU je zajistit,
aby evropské podniky slavily úspěchy na domácím
poli, ale zároveň byly schopny obstát v celosvětové
konkurenci. A to obzvlášť v momentě, kdy před
Evropou stojí hned několik výzev, které s sebou
přinesou řadu změn. Evropský průmysl má ambice
být uhlíkově neutrální, a pokud toho bude chtít
dosáhnout, bude muset plnit přísné emisní limity.
Druhou výzvou je postupující digitalizace, ve které
chce EU hrát první housle. Firmy proto očekávaly,
že strategie je připraví na to, jak se s ní co nejlépe
vypořádat.
Nová průmyslová strategie i proto počítá mimo
jiné s úpravou pravidel o státní pomoci či s podporou produkce vodíku jako paliva, který by se

mohl stát v budoucnosti alternativou k některým
fosilním palivům. Pomoct by v tom měly vznikající aliance mezi investory a vládním i nevládním
sektorem pro celou řadu dalších specifických
sektorů.
Klíčovým bodem strategie je vnitřní trh a malé
a střední podniky, kterých je v EU 25 milionů
a vytvářejí dvě ze tří pracovních míst. Digitalizace a přechod na čisté technologie představuje
pro řadu z nich noční můru, protože se mohou
negativně odrazit na jejich podnikání, či dokonce
ohrožovat jejich samotnou existenci. A to i přesto,
že naopak může jít o příležitost, jak své podnikání
zlepšit. Evropská komise se chce takovým scénářům vyhnout, a proto slibuje malým a středním
podnikatelům lepší přístup k financování a také
co největší snížení byrokratické zátěže spojené
s chodem jejich firem.
Kromě toho Evropská komise plánuje rozšířit
program Erasmus pro mladé podnikatele, více
podporovat ženy podnikatelky nebo otevřít centra
digitální transformace ve všech regionech, která
budou radit, jak co nejlépe využívat digitální
inovace. Počítá se i s novým průmyslovým fórem,
které by mělo vzniknout v září letošního roku.
Bude sdružovat zástupce průmyslu, včetně malých
a středních podniků a velkých společností, sociální
partnery a výzkumníky, kteří budou diskutovat
společně se zástupci členských států a dalších
institucí EU.
Ambice nové evropské průmyslové strategie nejsou tedy vůbec malé. Otázkou ale je, jak zvládnou
obstát v době, kdy unijní ekonomika očekává
podobnou ránu, kterou zažila v době finanční
a hospodářské krize před deseti lety. Zotavení
bude běh na dlouhou trať, který bude mít své
oběti. Doufejme proto, že k nim nepřičteme i nový
a konečně ucelený pohled EU na budoucnost průmyslu a také malých a středních podniků. Strategii
představenou za začátku března proto co nejlépe
adaptujme na novou situaci, ale nedovolme, aby
dokument skončil v propadlišti dějin. Přišli bychom tak o příležitost ukázat našim podnikatelům,
že právě oni musí stát ve středu ekonomického
znovuoživení. Q
MARTINA DLABAJOVÁ,
poslankyně Evropského
parlamentu
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Green Deal po koronaviru: Závod jednoho běžce
mické krize k honbě za bezuhlíkovou budoucností
nepřidají. Těžko si také představit horší čas pro celkové přeformátování průmyslu a transformaci ekonomiky prostřednictvím řady regulací s náklady
dodatečných přibližně 260 miliard eur za rok než
období rekordního hospodářského propadu. Jeho
hloubka bude záviset nejen na vývoji pandemie,
ale i na naší schopnosti bezpečně obnovit hospodářskou aktivitu a rychle se oklepat a vzchopit, což
si minimálně na začátku vyžádá finanční injekci.
Inicioval jsem také dopisy předsedkyni Evropské
komise Ursule von der Leyenové, předsedovi
Evropského parlamentu Davidovi Sassolimu
a předsedovi Evropské rady Charlesovi Michelovi,
v nichž vyzýváme evropské orgány, aby upřednostnily pragmatismus a víceletý finanční rámec
na období 2021–2027 přizpůsobily nynějším
podmínkám a udělaly z něj nástroj k hospodářskému oživení Evropy. EU musí členským státům
umožnit, aby přijaly veškerá nezbytná měnová
a fiskální opatření na podporu podniků, mimo jiné
snížením regulačních tlaků.
Koronavirus zvýraznil i další problém Evropy,
o němž se už nějaký čas píše. Dříve všeobecně při-

jímaný „outsourcing“ začínají nahrazovat opatrné
návrhy na „decoupling“ – návrat životně důležité
produkce zpět na starý kontinent, který je s Green
Dealem neslučitelný. Čínský monopol na výrobu
zdravotnického materiálu s sebou přitom nutně
nese i nepříjemný přídavek v podobě jakéhosi
nepeněžního dluhu, který se přetavuje do nežádoucí politické moci. Odvětví, v nichž Čína vyrábí
víc než všechny zbylé země světa, je znepokojivá
řada – například se v Číně dnes produkuje 51 %
veškeré světové oceli. Nezdá se rozumné přenechat
ambiciózní velmoci monopol v dalších oblastech.
Podpora inovací je krok správným směrem, vždyť
nejsilnějším evropským atributem byly vždycky
vynalézavé mozky; a nelze nic namítat ani proti
postupnému vyhasínání uhelných dolů a nastoupení cesty zelenější a udržitelnější ekonomiky.
Obojí se však obejde bez závodu, v němž za Evropou nikdo neběží. Q
ALEXANDR VONDRA,
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K

limatičtí realisté v současném Evropském
parlamentu slaví úspěchy jen zřídka. Přesto se
nám jedno dílčí vítězství podařilo. Evropská
komise chtěla z popudu výkonného místopředsedy
Franse Timmermanse rozhodovat o některých
cílech redukce CO2 formou delegovaných aktů,
tedy jakýchsi dekretů. Společně s polskou kolegyní
Annou Zalewskou jsem inicioval právní rozbor,
který prokázal, že takový postup je nepřípustný
a odporuje evropskému právu. Potvrdil, že pokus
Komise o přenesení pravomoci tak, aby jí to umožňovalo stanovit vlastní trajektorii pro snižování
emisí v rámci Green Dealu, představuje překročení
jejího mandátu. Právní odbor své stanovisko vydal
v době vrcholící koronavirové krize, ale ani ta –
a především predikovaný ekonomický propad jí
způsobený – prozatím nevedla k opuštění předkrizových ambicí na boj s uhlíkem.
„Kompromisní“ návrh Komise naopak obsahuje odložení těch opatření, která směřují k větší
biodiverzitě, ohleduplnějšímu zemědělství nebo
zadržování vody v krajině. Válka s uhlíkem má
pokračovat, jakkoliv EU emituje jen 9 % a Čína,
USA, Indie či Rusko se v době nastupující ekono-

poslanec Evropského parlamentu

Léčba byla úspěšná, pacient zemřel
vat a uklidňovat lidi, aby překonali obavy utrácet.
Je tragické, že na to ani dva měsíce po vzniku krize
vláda nenašla recept.
Bojím se začarovaného kruhu. Obávám se, že
mnoho obchodů nejrůznějšího zaměření bude
nuceno zavřít a těm, které přežijí, výrazně klesnou
tržby. Obchodníci nebudou schopni platit vysoké
nájmy, což způsobí problémy majitelům komerčních nemovitostí. K tomu připočtěme potíže se
splácením úvěrů, zpřísnění politiky bank a tak by
se dalo pokračovat. Ještě horší to bude pro firmy
v cestovním ruchu, obrovský otřes čeká celý automobilový sektor, a šlo by pokračovat dál.
Proč tedy dokážeme být vzorem ve zdravotnických
rozhodnutích, ale v těch ekonomických jsme tak
žalostně zaspali? Příklady přitom jsou hned vedle
nás. V Rakousku vytvořili balík pomoci, rychle ho
rozdistribuovali a teď se zpětně chystají kontrolovat,
zda ho třeba někdo nedostal neoprávněně. U nás?
Vytvořili jsme tolik ochranných mechanismů,
které navíc kontrolujeme předem, že se k pomoci
dostávají podnikatelé snad ještě hůř než emigranti
přes železnou oponu před revolucí. Jsme svědky až
neuvěřitelné zmatečnosti a nesmyslnosti požadavků
úřadů stejně jako zbytečné byrokracie, a to v době,
kdy hrajeme o záchranu firem řádově ve dnech.
Přesto jsou však výjimky, které je dobré zmínit.
Tam, kde zafungovala konstruktivní diskuze
mezi státním a firemním sektorem, se nastavení
záchranných a pomocných programů začalo dařit.
Třeba taková Pětadvacítka pro OSVČ fungu-

je a živnostníci mají po podání žádosti peníze
na účtu obvykle do tří dnů. Rozhodně se to samé
ale nedá říct u programu Antivirus a na chiméry
známé jako úvěry COVID ani nemá cenu plýtvat
písmenka. A čas přitom utíká.
Kdo však na pomoc čeká jako na spasitele, je nejvíce
zasažená oblast tuzemské ekonomiky – cestovní
ruch. K počátku května v cestovním ruchu skončilo
nebo je ve výpovědní lhůtě přes 50 tisíc lidí a řada
hotelů uvažuje o obnovení provozu až na jaře příštího roku. Stát tak může přijít o více než polovinu
z obvyklých 140 miliard, které cestovní ruch přináší
do veřejných rozpočtů. A to přitom nepočítám
náklady na sociální a jiné dávky pro bývalé zaměstnance, často z chudších příhraničních regionů.
Jako zásadní se proto jeví rychlá podpora poptávky
ve formě státních voucherů na tuzemské pobyty,
které už drahnou dobu slibuje ministryně pro místní
rozvoj, a k tomu snížení DPH na veškeré služby
cestovního ruchu. Ale opět jsme zůstali jen u slibů.
Vážený pane premiére, vážení členové vlády. Pacienta jsme, zdá se, zachránili. Proč ho tedy chcete
nechat umřít hlady? Q
TOMÁŠ PROUZA,
prezident Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR

Foto: archiv COT media
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koronavirovou epidemií svádíme v Česku boj
od začátku března. Je druhá polovina května,
ve zdravotnických rozhodnutích jsme pro Evropu vzorem, v těch ekonomických ale propadáme.
Proč tomu tak vlastně je?
Premiér i členové vlády se od prvního potvrzeného
případu nákazy nepochybně snažili o zvládnutí
krizového stavu. Na druhou stranu však nebyla
nouze ani o zmatky, nejistotu, protichůdná tvrzení
a další kroky, které rozhodně nepřispívaly k celkovému uklidnění situace. Něco tvrdil premiér, něco
jiného říkal ministr průmyslu a obchodu a s něčím
dalším přišel ministr zdravotnictví. A do toho se
halasně ozývali epidemiologové také s dosti rozdílnými názory. To aby si jeden hodil kostkou, která
z mediálně hlásaných možností nakonec vyhraje.
Jaké má následky nejistota a nepředvídatelnost prostředí pro firmy? Je naprosto jasné, že
výrazným způsobem klesne poptávka domácností
i firem. Není otázka zda, ale jak moc se ekonomika
jako celek letos propadne, kolik firem zkrachuje
a jak se pohne statistika nezaměstnanosti. Lidé
jsou nejistí, šetří, odkládají nákupy, řada z nich
přišla o práci, a hlavně nevědí, co přinese blízká
budoucnost. Máme už nejhorší za sebou, nebo
někdy na podzim udeří druhá koronavirová vlna?
Jak při druhé vlně zareaguje vláda? Zavře zase
půlku Česka? A zůstaneme opět bez pomoci?
Většinu těchto obav by vláda mohla poměrně
jednoduše uklidnit. Stačilo pomáhat alespoň tak
jako okolní země, jasně a jednoznačně komuniko-
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JAN NÝVLT
Jan Nývlt vede od roku 2015 v ČSOB útvar
exportního financování, v současné době
pak zodpovídá za nově spojený útvar
exportního a obchodního financování.
Před nástupem do ČSOB pracoval
na pozici ředitele Corporate Finance
v pražské pobočce Investkredit Bank AG.
Následně působil více než 10 let v oblasti
strukturovaného financování, mimo jiné
na pozici ředitele týmu syndikovaných
úvěrů, kde byl zodpovědný za řízení
významných lokálních a mezinárodních
transakcí včetně úvěrů pro korporátní
společnosti. Absolvoval Vysokou
školu ekonomickou v Praze, Fakultu
managementu. Jan je ženatý, má čtyři děti
a mezi jeho koníčky patří cestování, sport,
četba a rocková hudba.

We.trade:

Malá digitální revoluce
Foto: Magdalena Psotová

Blockchain pomáháá cchránit
hránit firmy při vzájemném obchodu
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Firmy v současné době hledají způsoby, jak omezovat rizika v tuzemském i v zahraničním obchodě. Jedním z nástrojů
schopných tato rizika eliminovat je elektronický portál pro sjednávání přímých obchodů We.trade, který využívá bezpečný
způsob placení pomocí technologie blockchain, říká Jan Nývlt, ředitel exportního a obchodního financování ČSOB.
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oronavirová krize značně otřásla
prostředím mezinárodního byznysu.
Jakým problémům podnikatelé
především čelí?
Pandemie Covid-19 s sebou přinesla karanténní
opatření a drastické omezení cestování včetně
uzavření hranic. To je situace, která při minulých
krizích nenastala a která podstatně ovlivnila
nynější obchodní prostředí a zvyklosti. Den ze
dne byly zrušeny veletrhy, osobní jednání přestala
být možná, všechny dohody a ujednání bylo třeba
začít dělat na dálku. Některé průmyslové segmenty
se propadly, řada podniků musela hledat nové
obchodní partnery, což se bez možnosti cestovat
proměnilo v těžko řešitelný problém.
Pomohly v tomto směru digitální
technologie?
Digitalizace obecně vede k vyšší efektivitě a přináší
nové možnosti. Jako banka v ni věříme a jsme
v zavádění digitálních technologií velmi aktivní.
Jsem rád, že ČSOB je aktuálně leaderem v rozvoji
online bankovních služeb pro podniky a korporace
v České republice. Funkční Virtuální pobočka
nebo plně bezpapírové digitální firemní bankovnictví CEB se ukázaly v době karantény jako velmi
užitečné nástroje. Nyní našim klientům nabízíme
možnost využít obchodní systém We.trade, který
využívá ty nejmodernější dostupné technologie.
Portál umožňuje bezpečně, rychle a jednoduše
uzavřít digitální obchodní smlouvu odkudkoliv,
kde je dostupný internet. We.trade je zároveň
odpovědí na další problém současného byznysu,
a tím je krize důvěry.
Jak může We.trade zvýšit důvěryhodnost
při uzavírání obchodu?
Hned na několika úrovních. Především se jedná
o společný mezinárodní projekt konsorcia velkých
a důvěryhodných bank. Celkem je jich v tomto
okamžiku sedmnáct a vedle naší mateřské KBC
tam najdeme například také HBSC, Societé
Générale, Santander, UBS, Erste, Deutsche Bank
nebo skupinu Unicredit. Firmy se tak do systému We.trade mohou dostat jen jako prověření
klienti jedné ze zúčastněných bank. Pokud tedy
jednáte prostřednictvím této platformy s nějakým
obchodním partnerem, máte stoprocentní jistotu,
že se jedná o firmu reálnou, a nikoliv fiktivní.
Platební styk zajišťují přímo banky obou účastníků
mezi sebou a tento krok je oddělen od obchodní
dokumentace – to znamená, že není možné, aby se
nějaký hacker naboural do informačních systémů
obchodujících firem a podvrhnul například čísla
bankovních účtů uvedených na faktuře. Důvěryhodná je i technologie blockchain, na které je

We.trade postaven. Blockchain zajišťuje, že se
se záznamy nedá manipulovat, tedy přepisovat je,
mazat či jakkoliv jinak zpětně upravovat.

Jak se prohlubující se krize důvěry projevuje
prakticky? Chovají se podnikatelé jinak?
Především se odchylují od klasických hladkých plateb a hledají cesty, jak snížit riziko, že nedostanou
zaplaceno. Obecně poklesla důvěra v protistranu,
obchodníci jsou velmi ostražití, a to napomáhá
zvýšenému zájmu o produkty obchodního financování, zejména o dokumentární akreditivy a záruky.
Na takové situace je připraven i We.trade. Pokud
prodávající jedním klikem na portálu vybere volbu
Garantovaná platba, tedy tzv. BPU, vstoupí do procesu banka kupujícího. Ta zpravidla do 24 hodin
prověří, zda se za platbu svého klienta může zaručit,
a v kladném případě garanci potvrdí na platformě
We.trade. Věcně je to elektronická forma akreditivu. Bankovní služby na We.trade platformě
v podstatě kopírují celou škálu klasických produktů
využívaných ve financování mezinárodního obchodu – v jednodušší a rychlejší podobě.

HLAVNÍM PROBLÉMEM
SOUČASNÉHO BYZNYSU JE KRIZE
DŮVĚRY MEZI FIRMAMI.
Musejí podnikatelé za využití We.trade platit?
Samotné využití platformy je v současnosti zdarma
a ani v budoucnu nechceme, aby to pro podnikatele představovalo podstatnou zátěž. Klienti
nyní hradí pouze navazující bankovní služby, a to
podle stejných principů, jako je tomu u běžného
bankovního obchodu, který se uskutečňuje mimo
We.trade. Digitalizace přináší samozřejmě benefity i pro nás jako pro banku. Tím, že se rutinní
operace a kontrakty mohou dělat automatizovaně,
získáme možnost, aby se naši bankéři věnovali
důkladněji komplikovanějším případům, kde lépe
využijí své znalosti a zkušenosti.
Myslíte, že digitalizace může brzy nahradit
tradiční bankovní byznys a že některé
produkty jako třeba bankovní akreditiv se
stane minulostí nebo dostane výhradně
digitální podobu?
Myslím, že ještě dlouho se budou obě formy
doplňovat. Pokud si vezmeme například zmíněný
dokumentární akreditiv, tak ten se používá typicky
u obchodů uzavíraných mimo Evropu – do Asie,
Afriky apod. Je to velmi zajímavý a komplexní
produkt, který v dohledné době nebude nahrazen

digitální alternativou. Naopak uvnitř Evropy,
a především mezi menšími firmami se akreditivy používají relativně málo a předpokládám,
že právě pro ně bude bližší jednoduchá kontraktace na We.trade spojená třeba s Garantovanou
platbou.

V roce 2018 jste přišli s účastí v projektu
Trade Club, jak ten zapadá do obrazu
digitálních aktivit?
Je to důležitá součást celé skládačky. Trade Club je
rozsáhlá obchodní databáze, která dnes pokrývá
190 států. Najdete tam důležité obchodní a právní
informace, oborové adresáře, kontakty a možnost
je oslovit. Podrobnosti jdou tak daleko, že si můžete stáhnout a vytisknout nákladní list, který v cizí
zemi budete potřebovat. Trade Club je ideální
nástroj, který vám pomůže najít nové obchodní
příležitosti a kontakty na nové partnery. We.trade
pak přináší ten druhý logický krok, a tím je dohodnutí a uzavření konkrétních obchodů s těmito
partnery včetně platebních podmínek, kdy úhrada
probíhá automaticky.
Zmínil jste, že už máte zkušenosti s reálně
uskutečněnými transakcemi ve We.trade,
jaká jsou očekávání samotných klientů?
Klienti hledají především nové a rychlejší cesty
ke svému byznysu a We.trade ukázal, že ji může
poskytnout. Je součástí vývoje digitalizace obchodního a bankovního styku a současná koronavirová
situace tento trend ještě posílila a urychlila. Firmy
vyžadují větší bezpečí, uvědomují si rizika podvodného jednání na nových a neznámých trzích,
obávají se platební neschopnosti svých partnerů.
Omezují hladké platby, do popředí se dostává
akreditivní byznys a jeho digitální varianty, jakou
je třeba garantovaná platba v rámci We.trade.
Hodně se u nás mluví o exportérech, ale i dovozci
mají problémy, které musí překonat – jedním
z nich byl i častý požadavek na platbu předem.
Ten může podnik při nedostatku hotovosti citelně
omezovat a garance platby může nutnost platby
předem odbourat. Další moment, se kterým jsme
se setkali, je obava o vlastní kredibilitu na mezinárodním trhu. Zejména společnosti, které dosud
nemají zkušenosti z obchodu se zahraničím, se
setkávají s tím, že na ně budoucí partneři pohlížejí
s nedůvěrou. Systém, jakým je We.trade, kde každý
subjekt prošel prověřením renomované banky,
a zejména ve spojení s poskytnutím Garantované
platby, může našim firmám tuto nepříznivou bilanci v porovnání s jejich zahraničními konkurenty
pomoci narovnat. Q
JIŘÍ COUFAL
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Prodej může být cestou, jak přežít krizi
Jak se v současné době prodávají firmy v Česku? Ovlivnil koronavirus trh s firmami na prodej? Jak prodej firmy probíhá
a jak správně stanovit prodejní cenu? Na tyto otázky v rozhovoru odpověděli Michal Volník a Tomáš Šuverík, transakční
poradci společnosti InBase.

J

Jak trh s firmami ovlivnilo ochlazení
ekonomiky související s koronavirem?
Dopad koronaviru na trh firem byl citelný hned zpočátku, kdy výrazně poklesla aktivita na straně zájemců i prodávajících. Každý vyčkával, co se bude dít, ale
už v těchto týdnech pociťujeme určité znovuoživení.
Je zřejmé, že investoři, kteří měli akviziční apetit
před krizí, stále disponují prostředky na investice,
takže jejich chuť do akvizic nezmizela a po přečkání
úvodní nejistoty se znovu ohlížejí po příležitostech.
Pociťujeme samozřejmě i nárůst prodávajících,
které do prodeje dotlačily platební potíže z důvodu
poklesu objednávek – takovým klientům se snažíme
pomoci urychleně, za zvýhodněných podmínek.
Pro tyto majitele firem je prodej firmy nebo vstup
silnějšího investora často jedinou možností záchrany,
jedině tak může firma posílit a lépe překonat období
krize. Jsou to velmi specifické případy, protože
majitelé se k prodeji rozhodují pod tlakem a musejí
konat rychle. Na druhé straně je takové řešení často
jedinou možností, jak předejít úpadku.
Jak takový prodej firmy probíhá?
Většina majitelů si projde procesem prodeje firmy
pouze jedenkrát za život, proto je určitě vhodné
a bezpečnější svěřit jej do rukou odborníka. Zpravidla nejnáročnější a nejdelší částí procesu při prodeji
menších firem je nalezení vhodného kupujícího.
Často nejde jen o shodu v podmínkách, obě strany si
většinou musí sednout i po osobnostní stránce – majitel firmu vidí jako své dítě, o které se staral po mnoho let a svůj byznys nepředá jen tak někomu.
Čím se lišíte od tradičních zprostředkovatelů?
Máme dobře zvládnutý takzvaný matching, tedy
spojování prodávajících s vhodnými kupujícími.
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Foto: archiv InBase

aká je situace na trhu firem v posledních
letech?
Poslední dobou poptávka po firmách i jejich
nabídka v Česku roste. Nejedná se přitom jen
o velké korporace, ale také o malé a střední podniky s obratem již od jednotek milionů korun. Důvodů je více, největším je však z našeho pohledu
potřeba generační obměny u majitelů firem, kteří
zakládali firmu po revoluci, nyní dosáhli důchodového věku a nemají nástupce, kterým by dlouho
budovaný podnik předali. Na straně kupujících
byla pak důvodem zájmu dlouhodobě stoupající
ekonomika, díky níž měli kupující chuť i prostředky na investice. I banky byly ochotné pomáhat
s financováním akvizic firem prostřednictvím
úvěrů, což donedávna v ČR nebylo obvyklé.

Michal Volník a Tomáš Šuverík

Efektivní matching jsme schopni zajistit i díky
otevřené databázi firem, které jsou v současnosti
na prodej. Případní zájemci si mohou na stránkách přehledně prohlédnout aktuální příležitosti
na trhu firem, v nabídce dnes máme přes 70 firem
různých velikostí. Díky takto otevřené databázi
jsme prodávajícím schopni přivést zájemce, které
by jinak těžko dokázali identifikovat.

O jaké podniky je momentálně největší
zájem?
Aktuálně o podniky ze strojírenského oboru, o firmy zaměřené na automatizaci, případně o různé
jiné výrobní společnosti, ale také o IT společnosti
nebo účetní firmy. Na opačné straně evidujeme
převis nabídky na trhu transportních a přepravních společností, o které aktuálně na trhu není
vysoký zájem. Dlouhodobě také sledujeme nízký
zájem o ubytovací a stravovací služby, a to hlavně
mimo Prahu.
Co považujete za největší problém při prodeji
firem?
Častým problémem je nesprávné stanovení prodejní ceny. Je důležité mít střízlivou představu – příliš
vysoká, netržně stanovená cena může odradit
seriózní investory, což je často příčinou toho, že
hledání kupujícího pak trvá velmi dlouhý čas. Majitelé firem mají různé představy o hodnotě svých

podniků a ty se často i výrazně odlišují od aktuálních požadavků investorů. V takových případech
musíme majitelům firem vysvětlit, za jakou cenu je
pravděpodobné, že se jejich firma prodá, a za jakou
je tato akce neuskutečnitelná. Nerealistická cenová
očekávání, která majitelům potvrdí i poradce, jsou
vždy cestou k příliš dlouhému a v drtivé většině
neúspěšnému prodejnímu procesu. Téměř všechny
problémy jsou řešitelné, je ale potřeba již od začátku vést prodejní proces tak, aby se minimalizovala
rizika a jejich případný dopad.

Jak se tedy takové firmy oceňují?
Standardem na našem trhu je oceňování výnosovými metodami, jakou je například metoda násobků
EBITDA. Jedná se o nejšíře akceptovanou oceňovací
metodu u nás, při stanovení ceny je ale potřeba přihlížet na množství dalších faktorů. Na našem webu
InBase.cz si nově majitelé firem mohou vyzkoušet
ocenit firmu prostřednictvím online valuační
kalkulačky, která po zadání několika základních
informací o firmě vypočítá odhad tržní ceny firmy.
Výpočet je sice pouze orientační a samozřejmě nemůže zachytit všechna specifika firmy, majiteli nebo
zájemci však poskytne alespoň základní představu.
Lepší náhled na prodejní cenu pak rádi poskytnou
naši poradci na základě hlubší diskuze. Q
PETR SIMON
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LeasePlan se dokázal postarat o vozy
klientů i během krize
Společnost LeasePlan poskytuje firmám full service leasing automobilů. Komplexní péči o vozidla svých klientů nepřestala
zajišťovat ani během ochranných opatření přijatých na potlačení pandemie. „Přestože většina našich zaměstnanců přešla
na home office, povedlo se nám bez přerušení zajišťovat všechny nezbytné služby, jako je servis aut, výměna pneumatik
a podobně,“ říká obchodní ředitel společnosti LeasePlan Česká republika Peter Tőlgyesi.

J

ak velké problémy vám krize způsobila?
Šlo bezpochyby o bezprecedentní situaci, kterou
nikdo z nás nezažil. Problémů, které jsme museli
řešit, byla celá řada, ale náš tým se dokázal i na dálku
propojit a minimalizovat dopady na klienty.

Automatizujeme, a tím zrychlujeme interní proces
řešení pojistných událostí. Velice dobré ohlasy
máme na digitální asistenci, tedy na objednávání
asistenční pomoci po internetu, i na reportingový nástroj My Fleet. V něm zákazníci naleznou
i dokumenty k jednotlivým vozidlům a mohou
například spravovat databázi řidičů.

Jaká vylepšení máte na mysli?
Hodně pracujeme na modernizaci komunikace
s klienty i jejich řidiči. Zákazníkům nabídneme
komunikaci přes web jako alternativu k telefonům.

Foto: archiv LeasePlan

Jak se ochranná opatření projevila
ve vytíženosti aut vašich zákazníků?
Hlavně v prvních týdnech bylo zjevné, že lidi jsou
ve velké míře izolováni a logistické vztahy mezi
firmami utlumeny. To se projevilo i na provozu
našich vozidel. My jsme tuto dobu využili k tomu,
abychom vyladili některé projekty, kterými posouváme kvalitu našich služeb na ještě vyšší úroveň.

Peter Tőlgyesi, obchodní ředitel, LeasePlan Česká republika

Museli jste během krize řešit nějaké
specifické požadavky klientů?
Určité firmy nyní potřebují více vozů než dříve.
Typickým příkladem jsou rozvážkové společnosti.
Jako vhodné řešení se ukázal dočasný pronájem
zánovních vozidel. Tuto službu standardně nabízíme pod názvem FlexiPlan. Velkou výhodou je,
že auta jsou okamžitě k dispozici, a právě to teď
zákazníci oceňují. Q
PAVEL HÁLEK
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Koronavirus nás velmi zasáhl,
bezúročný úvěr nám pomůže zachovat chod firmy
Malá rodinná společnost KABEPE KOVO z Frenštátu pod Radhoštěm se specializuje na oblast tlakového lití hliníku, zinku
a hořčíku a řadí se mezi přední evropské dodavatele ve výrobě licích komor. Protože většina jejích zákazníků v souvislosti
s koronavirovou infekcí přerušila výrobu, přišla firma o podstatnou část svých zakázek. Překlenout toto nepříznivé období
a zachovat chod společnosti jí pomůže bezúročný úvěr COVID.

S

Foto: 2x archiv KABEPE KOVO

polečnost KABEPE KOVO založil Petr Beránek se svojí švagrovou Kateřinou Beránkovou
před šesti lety, poté co náhle zemřel jeho otec,
který se celý život věnoval strojírenství. „Táta byl
naším celoživotním mentorem. Po jeho smrti v naší
rodině postupně zrála myšlenka založit firmu,
kterou budeme rozvíjet a následně předáme další
generaci,“ vzpomíná na začátky rodinného podnikání Petr Beránek a dodává: „Proč jsme se v rámci
strojařiny zaměřili právě na oblast tlakového lití, je
jednoduché, můj bratr měl s tímto oborem dlouhodobé zkušenosti a já jsem vystudovaný metalurg.“

Z kotelny do vlastního
Své podnikání Beránkovi rozjeli v bývalé kotelně
zemědělského družstva se dvěma stroji a dvěma
zaměstnanci. „Ze začátku jsme v zimě neměli ani
topení a teplou vodu. Řadu věcí jsem si dělal sám.
Podnikání se rozjíždělo postupně, ale naše snaha
vytvořit stabilní rodinnou firmu nás i v těžkých
chvílích poháněla jít pořád dál,“ vypráví Petr
Beránek. Překonání všech počátečních strastí
přineslo ovoce. Firmě se podařilo postupně rozšířit
portfolio zákazníků a proniknout na zahraniční
trhy, kde dlouhodobě zvyšuje svůj podíl. „Velké
poděkování patří nejen našim zaměstnancům, ale
i našim zákazníkům, kteří se rozhodli naše výrobky
vyzkoušet. Díky tomu jsme je mohli přesvědčit, že si
zakládáme na maximální kvalitě a špičkovém servisu, a dlouhodobě tak s nimi navázat spolupráci.“
Klíčovým obdobím pro další vývoj společnosti se
stal rok 2018, kdy se majitel prostor, které společnost KABEPE KOVO měla v pronájmu a v nichž
probíhala veškerá výroba, dostal do finančních potíží a chystal se je prodat. Beránkovi proto přistoupili
k odvážnému kroku. Koupili vlastní pozemek
a začali přemýšlet o výstavbě nové haly. „Na konci
léta 2019 jsme stavbu dokončili a postupně tam přestěhovali celou naši výrobu. To, že máme nyní vlastní
výrobní prostory, nám umožnilo výrazně rozvinout
a rozšířit sortiment našeho podnikání,“ upozorňuje
na důležitost vlastní výrobní haly Petr Beránek.

Kvůli koronaviru zákazníci
přerušili výrobu
Společnost má dnes 22 zaměstnanců a k jejím
hlavním odběratelům patří slévárny tlakového
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PODNIKATELÉ PODPOŘENÍ Z PROGRAMŮ COVID DLE OBORU PODNIKÁNÍ (K 24. 5.)

DALŠÍ OBORY *)
ADMINISTRATIVNÍ
A PODPŮRNÉ ČINNOSTI
8%
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

3%
ZPRACOVATELSKÝ
PRŮMYSL

6%
27 %
STAVEBNICTVÍ

*) DALŠÍ PODPOŘENÉ OBORY JSOU:
Q ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
Q KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI
Q INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Q ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Q VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU ATP.
Q OSTATNÍ ČINNOSTI

7%

UBYTOVÁNÍ,
STRAVOVÁNÍ
A POHOSTINSTVÍ

10 %

3%
PROFESNÍ, VĚDECKÉ
A TECHNICKÉ ČINNOSTI
36 %

MALOOBCHOD
A VELKOOBCHOD
Zdroj: ČMZRB
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lití jak z ČR, tak z evropských trhů. Zákazníky
sléváren jsou zase z větší míry automobilky,
a proto po vypuknutí koronavirové infekce
v Evropě společnost během několika dnů
přišla o většinu svých zakázek. „Pandemie
COVID-19 nás velmi zasáhla. Většina našich

zákazníků v průběhu března přerušila výrobu
a do dnešního dne ji neobnovila, nebo pokud ano,
tak v omezené míře. A tím jsme se samozřejmě
dostali do problémů i my,“ přibližuje současnou
situaci spolumajitel rodinné firmy KABEPE
KOVO Petr Beránek.

Společnost se proto rozhodla využít bezúročný
úvěr z programu COVID I od Českomoravské
záruční a rozvojové banky, který jí pomůže zachovat chod firmy a udržet si stávající zaměstnance.
„Získaný bezúročný úvěr využijeme na pokrytí
mezd našich zaměstnanců a dalších provozních
nákladů a na nákup materiálu,“ říká Petr Beránek
a dodává: „Získání této podpory je pro nás klíčové,
protože jako rodinná firma považujeme zachování sociálních jistot pro naše zaměstnance a jejich
rodiny za velmi důležité. Pevně věříme, že pomocí
získaného úvěru se nám podaří ekonomickou krizi
překonat a naše podnikání zachovat.“
Od podání žádosti po podpis smlouvy neuplynul
ani měsíc. Petr Beránek si především cení vstřícnosti banky a obchodní pracovnice z ostravské
pobočky, která jeho firmě byla přidělena. „Jednání
s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou
bylo velmi příjemné. Hlavně paní Nagyová, která
měla naši žádost na starosti, byla opravdu skvělá.
Byla nám po celou dobu nápomocná a velmi
rychle a přesně komunikovala a vysvětlovala nám,
co máme ještě doplnit nebo vyplnit. Tímto bych
jí chtěl za naši firmu poděkovat,“ uzavírá s díky
Petr Beránek, spoluzakladatel a spolumajitel
rodinné firmy KABEPE KOVO z Frenštátu pod
Radhoštěm. Q
VALERIE SAARA

PODPORA PRO PODNIKATELE OD ČMRZB

M

alí a střední podnikatelé získali od Českomoravské záruční a rozvojové banky
od začátku roku do 3. května podporu
v objemu 15 mld. Kč, což představuje více než
dvojnásobný meziroční nárůst. Banka tak překonává průběžná čísla z roku 2019, který byl doposud
historicky nejúspěšnější. Celkově od začátku roku
do 3. května 2020 pomohla podnikatelům profinancovat přes 2 600 projektů převážně provozního charakteru.
V rámci programů COVID ČMZRB k 3. květnu 2020
schválila podporu pro více než tisíc živnostníků,
malých a středních podniků v objemu 8,2 mld. Kč.
Podpora z programů COVID směřuje podnikatelům napříč jednotlivými obory, nejvíce pak
do oblasti maloobchodu a velkoobchodu, zpracovatelského průmyslu a dále pak provozovatelům
hotelů a restaurací. „Často diskutovaná oblast
cestovního ruchu spolu s doplňujícími službami
je třetím nejvíce podporovaným odvětvím. Dvanáct procent z celkového počtu podpořených
podnikatelů působí v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb nebo provozuje cestovní kanceláře či agentury,“ zdůrazňuje Jiří Jirásek, předseda
představenstva a generální ředitel ČMZRB.
Téměř dvě třetiny podpory čerpají živnostníci

a malí podnikatelé, tj. firmy s méně než 50 zaměstnanci. Zbývající třetinu pak středně velké podniky.
Podpora v rámci programů COVID směřuje napříč
celou Českou republikou. Nejvíce ji využívají podnikatelé k profinancování svých provozů v Jihomoravském, Moravskoslezském, Středočeském kraji.
Historicky nejvyšší objem podpory i bez
programů COVID
Od začátku roku do 3. května 2020 ČMZRB
v rámci ostatních programů (tj. vyjma programů
COVID) malým a středním podnikatelům poskytla
podporu v objemu 7 mld. Kč. „To je suma, kterou
překováváme historicky nejlepší obchodní výsledek
dosažený za srovnatelné období v roce 2019.
Na jedné straně je to dáno tím, že podnikatelé
neřeší pouze provozní financování, ale je tady
řada dalších, kteří naopak potřebují investovat
do nových technologií a svého dalšího rozvoje,
a na druhé straně tím, že se naši lidé snaží najít
cestu, jak podnikatelům pomoci profinancovat
jejich potřeby i prostřednictvím jiných programů,
než jsou programy COVID,“ říká Jiří Jirásek.
Celkově, tj. i po zahrnutí schválené podpory
z programů COVID, malí a střední podnikatelé
získali od začátku roku do 3. května 2020

od ČMZRB napřímo poskytnuté či zaručené úvěry
v objemu 15 mld. Kč. „To znamená, že už teď jsme
na dvou třetinách toho, co jsme podnikatelům
poskytli za celý loňský rok, který byl historicky
nejúspěšnější. A zároveň se v porovnání se
stejným obdobím roku 2019 jedná o více než
dvojnásobný nárůst,“ uzavírá Jiří Jirásek.
Pětinásobek toho, co jindy
„Za běžného stavu naše banka měsíčně
poskytne podnikatelům necelé 2 miliardy
korun námi poskytnutých či zaručených
úvěrů a umožní tak profinancovat kolem
500 projektů. Tyto 2 miliardy korun jsme
poskytli podnikatelům i v měsíci dubnu, a to
nad rámec programů COVID. To znamená,
že jsme minulý měsíc podnikatelům celkově
poskytli pětinásobek toho, co je normálně
běžné,“ vysvětluje Jiří Jirásek a zdůrazňuje:
„Rád bych poděkoval našim zaměstnancům,
s jakým nasazením nyní každý den včetně
státních svátků a víkendů pracují, stejně tak
i spolupracujícím institucím, kteří nám s částí
agendy pomáhají.“ Q

www.komora.cz
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expertní pohled

Jak být lídrem v krizi
Těžké časy přišly náhle, i když ne zcela nečekaně. Krize potřebuje lídry. Co více, v krizi se tříbí nejen charaktery, ale i lídři.
Jak si zachovat, udržet a budovat status lídra v těžkých časech, abychom jej pak mohli využít, až bude zase dobře?

B

ýt lídrem, na to nepotřebujete talent. Jsou
lidé, kteří jej mají – a jejich cesta k efektivnímu vedení ostatních je tedy jednodušší – ale
většina z nás zvládne úlohy spojené s vedením,
motivováním a organizací podřízených i bez
většího talentu. Krizová situace tomu kupodivu
nahrává. Lidé v krizi potřebují lídry, potřebují
inspirující nadřízené více než kdykoliv jindy
a dávají to najevo. Pokud tedy využijete nastalou
krizi k tomu, abyste podpořili své schopnosti vést
ostatní, a berete ji ne jako překážku, ale jako příležitost, jsou vaše šance paradoxně lepší než v době
klidu a míru. Pojďme na to!

Buďte vidět!
Lidé chtějí svého lídra vidět, v krizi více než
kdykoliv jindy! Faktem je, že mnoho manažerů
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si v tomto ohledu spíše pohorší. Krize, propad
poptávky, výroby atd. obvykle nutí využívat tzv.
multitasking, tedy řešit mnoho věcí současně, což
v důsledku vede k tomu, že na své podřízené nemají čas. Často spoléhají také na to, že zaměstnanci
„vědí, co mají dělat“ a budou to dělat automaticky
bez nutnosti další kontroly. Opak je samozřejmě
pravdou.
Pokud chceme být skutečným lídrem pro krizi,
měli bychom si na své podřízené vyhradit čas.
V krizi je nezbytné, aby byl tento čas jasně stanovený. Pokud máme přiměřeně malý počet přímých
podřízených (do patnácti), měli bychom alespoň
obden osobně promluvit s každým z nich nejen
o práci, ale také o tom, jak zvládají situaci, jak se
jim i v osobním životě daří a zda jim případně
můžeme nějak pomoct. Pokud jste v pozici vyššího

managementu, majitele podniku apod., působí
dobře, když pravidelně navštěvujete pracoviště,
kde pracuje výkonná složka vaší firmy, a zajímáte
se o jejich podmínky, fungování. Tato přítomnost
by neměla být příliš častá, ale určitě častější než
v běžné situaci, a co je důležité, měla by být pravidelná. Zkrátka a dobře, lídr by měl být viděn, ale
nemělo by ho být všude plno.

Úkoly a zpětná vazba
V běžné situaci pro spolehlivé fungování většiny
pracovníků stačí, pokud dostávají střednědobé
úkoly a víceméně pravidelnou zpětnou vazbu.
Jestliže ale vaši zaměstnanci pracují pod tlakem,
a to nejenom ze strany vedení firmy, ale podmínek, jestliže jsou vystaveni tlaku z médií, ze svých
rodin a podobně, jejich potřeby úkolů i hodnocení

expertní pohled
se mění. Doporučujeme, abychom přímo vedené
zaměstnance v krizi úkolovali osobně, nejlépe
z očí do očí. Není-li to možné třeba proto, že naši
zaměstnanci pracují v režimu domácí práce, je
vhodné, aby zadávání úkolů probíhalo individuálně pomocí telekonference ideálně s videem.
Zkrátka a dobře, zaměstnanec při zadávání úkolu
potřebuje svého šéfa vidět.

Bez výčitek
Pokud musíme dávat negativní zpětnou vazbu;
kárat a kritizovat, je v krizi a pro podporu autority
manažera vhodné kritizovat vždy jen způsob
vykonání jednoho aktuálního úkolu a zásadně se
při tom vyhnout čemukoliv, co by na zaměstnance mohlo působit jako výčitka. Ano, úkol nebyl
splněn, jak by měl, a je potřeba, aby ho zaměstnanec opravil a případně vykonal přesně dle zadání,
ale nesmíme říkat, že „právě teď nás přece nemůžeš
zklamat špatným prováděním“. Pokud zaměstnanec
pocítí ze strany nadřízeného výčitku, mohl by ji
pochopit tak, že je málo platným, a místo toho,
aby se soustředil na splnění úkolu a jeho nápravu,
by mohl mít obavy o svou existenci.
Je-li to možné, měli bychom předejít tomu, abychom naše zaměstnance kritizovali více než dvakrát za sebou. Není-li konkrétní člověk schopen
splnit úkol, zadáme mu jiný, jednodušší, třeba více

rutinní. Pokud jej zvládne, bude pravděpodobně
schopen plnit i následující a těžší.

Řešte konflikty a rozpory
Lídr je arbitrem zaměstnanců, ale nikdy nesmí stranit jedné osobě nebo skupině na úkor
ostatních. Pokud vidíte, že dochází ke sporu nebo
přímo konfliktu zaměstnanců, a v krizi je daleko

JE-LI TO MOŽNÉ, ZKUSTE
VYHRADIT ASI 10 PROCENT SVÉHO
PRACOVNÍHO ČASU PRO KOMUNIKACI
S PODŘÍZENÝMI. ČÍM JE KRIZE VĚTŠÍ,
TÍM VÍCE TOMUTO VĚNUJTE.
vyšší pravděpodobnost, že se tak stane, měli byste
se aktivně zajímat o to, co se děje, a snažit se uklidnit situaci. Důležitý element, který podporuje vaši
autoritu je, abyste se nesnažili „jen“ uklidňovat,
ale pokud možno řešit podstatu sporu. Prospívá,
když pracovníkům, kteří se do konfliktu dostali,
nejen že opakujeme, že pro vzájemnou spolupráci
je potřeba zachovat klid, ale že jen díky tomu,
že budeme pracovat společně, můžeme pomoci

většímu celku, tedy naší firmě, organizaci, nebo jen
našemu týmu.
Lídr by se měl v krizi zásadně vyvarovat toho, že
vyvolá dojem člověka, který se řešení sporů vyhýbá,
nebo je dokonce deleguje na své podřízené. Současně nesmí působit dojmem, že někomu straní.

Klid & Cesta
V podstatě platí, že lídra v krizi dělají dvě vlastnosti: schopnost zachovat klid a schopnost určovat
směr. Zachování klidu neznamená, že nemáte
emoce, ale že i v těžké situaci jednáte věcně a každý váš jeden krok vede k vyřešení krize, k jejímu
překonání. Schopnost určovat směr pak není tím,
že lídr má odpovědi na všechny otázky a ví, kdy
přesně krize skončí a jak, ale že určuje způsob
řešení a nastavuje dílčí cíle na cestě k němu.
Jinak řečeno, nemusíte být všeználek, ale měli
byste jasně dávat najevo, že vaše jednání je koncepční. Kombinací těchto dvou elementů nejvíce
spolehlivě dosáhnete toho, že budete vnímáni jako
autorita a že lidé vás i v těžké době budou ochotni
následovat.
Přejeme vám pevné nervy, klid, cestu a to, aby těžké časy vaši autoritu posilovaly. Více nejen o tom,
jak se chovat jako lídr, najdete na našem webu. Q
VOJTĚCH BEDNÁŘ, www.firemni-sociolog.cz
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firma měsíce

Cihla, která spojuje
První krok ke skutečně zdravému domovu
Společnost Wienerberger, jejíž kořeny jsou původně moravské, je světovým lídrem v produkci keramických stavebních
materiálů. Důkazem je i cihla Porotherm T Profi, která ideálně kombinuje užitné vlastnosti dvou přírodních materiálů,
klasické cihly a minerální vaty. Pro zdravý domov je doslova předurčena.

M

inerální vlna vyniká unikátními zdravotními a izolačními vlastnostmi. Je nehořlavá,
vysoce odolná proti vlhkosti, paropropustná, nenasákavá a zabraňuje výskytu hub
a plísní. Současně výrazně snižuje tepelné ztráty
a zvyšuje požární bezpečnost i akustický komfort.
Navíc vykazuje dlouhou životnost. Všechny tyto
vlastnosti jsou vlastnostmi původního materiálu
a v průběhu životního cyklu se nemění, stejně jako
se nemění tvar a rozměry. Není tajemstvím, že
vlastnosti kamenné, respektive minerální vlny využívají stavebníci již delší čas, nejčastěji v podobě
izolačních desek. Unikátní cihla, která kombinuje
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a násobí vlastnosti dvou přírodních materiálů, jílu
a kamenné vlny, jde však zvyšujícím se nárokům
na energetické parametry budov ještě více naproti
a vrací kvalitu a význam jednovrstvému zdění.
Tedy systému, který je podle stavebních expertů
pro obytné budovy s předpokládanou dlouhou
životností jednoznačně nejvýhodnější. Odpovídá
i nárokům na zdravé stavby.

Syndrom nezdravých budov
Že zdraví je kategorie, kterou je nutno sledovat
i ve stavebnictví, prokazuje SBS neboli Sick
Bulding Syndrome, syndrom nezdravých budov,

který lékaři popsali již před čtyřiceti lety. Ten byl
častěji pozorován u staveb, u nichž bylo snahou
v honbě za energetickou efektivností maximálně omezit přirozenou ventilaci vzduchu. Domy
byly v podstatě hermeticky uzavřené a přestávaly
dýchat. A svůj díl viny měly i některé tepelně-izolační materiály. Podle WHO se s podobnými
problémy potýkalo ještě nedávno až 30 % nových
budov. Kvalitní cihelné zdivo pomáhá zmíněná
rizika eliminovat. Budovy z cihel vykazují u všech
sledovaných látek hluboce podlimitní hodnoty
a obecně vytváĜejí minimum kritických emisí
škodlivých látek.

firma měsíce
Keramická obálka domu spojuje jedinečnost, vysokou
estetickou hodnotu i skvělé vlastnosti.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT SLEDOVANÝCH LÁTEK
Kuchyň a obývací pokoj
Ukazatel (v μg/m3)

Limitní koncentrace

Novostavba

Po nastěhování

Běžné užívání

Benzen

7,0

1,1

1,4

0,4

Toluen

300,0

11,2

3,0

1,2

Etylbenzen

200,0

12,0

4,9

3,2

Styren

40,0

4,2

1,9

2,0

Xyleny

200,0

14,8

7,5

1,2

Tetrachloreten

0,4

0,4

0,4

Trichloreten

0,4

0,4

0,4

Pinen

17,7

4,7

3,3

Limonen

4,1

1,0

0,4

Caren

2,3

1,1

0,4

Hexanal

3,9

13,5

6,5

46,8

9,1

7,7

Uhlovodíky C6-C10
Tetradekan
Formaldehyd

60,0

Acetaldehyd

13,8

7,2

1,7

16,2

35,5

29,7

9,2

5,5

3,2
Zdroj: Studie Zdravé bydlení SZÚ, 2019

Poznámka k tabulce
Z měření a studie Státního zdravotního ústavu jednoznačně vyplývá, že v etapě běžného užívání, tedy tři měsíce po nastěhování, je
dům z jednovrstvého cihelného zdiva Porotherm T Profi zdravotně zcela nezávadný, bez emisí škodlivých látek do ovzduší. Hodnoty
všech sledovaných látek jsou hluboko pod limity doporučenými českými předpisy a splňují se značnou rezervou i limity norské či
švédské, které jsou považovány za nejpřísnější v Evropě. Zvýšení koncentrace formaldehydu po nastěhování je dána tím, že se uvolňuje
z dřevotřískových materiálů používaných při výrobě nábytku a podlah, dále z laků, barev, parketových ochranných nátěrů a lepidel,
kobercovin a textilií. Významným zdrojem je také cigaretový kouř.

BENEFITY CIHLY
POROTHERM T PROFI
Q

Zdravotní nezávadnost

Q

Energetické úspory

Q

Zvukotěsnost

Q

Bezpečnost

Q

Šetrnost k přírodě

Q

Dlouhověkost, odolnost

Q

Snadné zdění, opravy i dostavby

Q

Vysoká estetičnost

Q

Stálá hodnota stavby

Foto: archiv Wienerberger

Prokazuje to i studie, kterou v loňském roce zpracovala Laboratoř ovzduší Centra zdraví a životního
prostředí Státního zdravotního ústavu a která zkoumala podrobně zdravotní nezávadnost cihelného
zdiva. Zmíněná studie od ledna do července 2019
měřila kvalitu vnitřního prostředí v jednopodlažním zděném rodinném domě s rekuperací a centrálním vysavačem. Cílem bylo zachytit změny, trendy
a vývoj základních parametrů kvality vnitřního
ovzduší ve třech fázích od dokončení novostavby
se základním vybavením přes etapu nastěhování
uživatelů až po fázi běžného užívání domu. Ve čtyřech vybraných místnostech byly ve zmíněných

třech etapách sledovány koncentrace organických
látek, základní mikroklimatické faktory, jako
například výměna vzduchu a prašnost. Výsledek?
Měření potvrdilo, že základní stavební materiál,
tedy keramické cihly, nejsou zdrojem organických
látek v interiéru a mohou být hodnoceny jako
materiál s nulovými emisemi. „Po počátečním nastavení systému výměny vzduchu a rekuperace měřené
hodnoty teploty, relativní vlhkosti a oxidu uhličitého
nepřekračovaly hodnoty, které vymezují oblast osobní
pohody uživatelů. V rámci sledovaného spektra látek
nebyly nalezeny žádné škodlivé látky, které se týkají
hrubé stavby, pod limitem stanoveným Vyhláškou

č. 6/2003 Sb. byly v období běžného užívání domu
také hodnoty všech sledovaných emisí a indikátorů,“
uvádějí ve studii její autoři dr. Bohumil Kotlík
a Ing. Miroslava Mikešová.

Tisíc důvodů pro cihlu
Cihla reprezentuje tradici starou více než dvě a půl
tisíciletí a v dnešní době je z pohledu životnosti,
ekonomiky i energetické efektivity stále nepřekonatelná. Je výborně zpracovatelná, dobře se k ní
přistavuje, je cenově konkurenceschopná a je ideální pro individuální odlišení. Také proto velkou
část cihlových staveb tvoří bytové a rodinné domy.
Právě v jednovrstvém zdivu těchto budov se cihla
Porotherm T Profi uplatní nejlépe – konstrukce
obvodových stěn pouze z pálených cihel, bez
dalších vrstev zateplení představuje totiž pro tento
typ staveb naprosto čisté a technologicky správné
řešení. Důvody jsou zřejmé. Stavět jednou vrstvou
je rychlejší, jednodušší, levnější i šetrnější k přírodě. A hlavně zdravější. Cihlové domy neemitují
žádné znečišťující látky, alergeny ani chemické
látky do půdy, pitné vody ani do ovzduší. Keramické stavební materiály jsou zkrátka po celou svou
životnost naprosto inertní a zcela bezpečné pro
všechny, kdo s nimi přicházejí do styku v průběhu
výroby, manipulace, výstavby i při pobytu a práci
v budovách, kde byly použity. Což je hledisko,
které je ze všech to nejdůležitější. Q
PETR KARBAN
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zelené & čisté

Nebuď fosil
Alpiq mění svět energií na zelenější, jednodušší a levnější
Zájem o zelenou energii roste. A to nejen mezi jednotlivci, ale i mezi firmami. Energii z obnovitelných zdrojů nabízí už
několik českých dodavatelů. Jen u jednoho z nich ji ale malé firmy a podnikatelé pořídí za cenu elektřiny standardní.
A navíc velmi snadno. Seznamte se se společností Alpiq, dodavatelem elektřiny a plynu se švýcarskými kořeny, u kterého
navíc smlouvu uzavřete zcela online.

A

lpiq patří mezi nejstarší a největší energetické společnosti v Evropě. Působí na více
než 30 evropských trzích. A v domovském
Švýcarsku, kde společnost před více než 100 lety
vznikla, je dokonce jedním z lídrů trhu. Skupina
Alpiq neprovozuje žádné uhelné zdroje, vlastní
energii vyrábí primárně díky vodním elektrárnám,
které pohání voda z alpských řek.

pozici asistent, se kterým se můžete spojit na chatu
nebo mu zavolat.

Hoďte starosti za hlavu

Energie s certifikátem
V České republice působí Alpiq už více než
15 let v oblasti výroby a nákupu elektřiny. Teď
nabízí elektřinu a plyn malým a velkým firmám,
veřejnému sektoru i domácnostem. A to včetně
zelené energie, tedy energie vyrobené 100% pouze
z obnovitelných zdrojů, samozřejmostí je i zaslání
certifikátu původu zelené elektřiny.

Menší firmy a domácnosti navíc mohou smlouvu
se společností Alpiq uzavřít plně online. Na webových stránkách www.nejsemFOSIL.cz v několika
jednoduchých krocích vyplníte vše potřebné.
Podpis na smlouvě, která vám přijde na e-mail,
provedete pomocí myši, elektronického pera nebo
prstem. Pokud by vám cokoli nebylo jasné, je k dis-

Máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou s jiným
dodavatelem? Nedělejte si starosti. Alpiq za vás
ohlídá všechny termíny – jakmile se vaše současná
smlouva blíží konci, postará se o včasné podání
výpovědi a o veškerou komunikaci s původním dodavatelem. Velkým firmám pak společnost, která si
zakládá na dlouhodobých vztazích a férovém jednání, nabízí individuální přístup svých specialistů. Stačí
jen zanechat kontakt na webu www.alpiq-energy.cz
a pak se společně potkat na schůzce, kde vám vysvětlí
vše důležité a pomůžou s veškerými formalitami. Q
PETR SIMON
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+420 246 034 555
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nejsemFOSIL.cz

PORTÝR 2 - 2 800 KG

PORTÝR 3 - 3 500 KG

PORTÝR 5 - 6 950 KG

PORTÝR 7 - 9 000 KG

PORTÝR 8/1 - 12 000 KG

PORTÝR 8/2 - 12 000 KG

PORTÝR 10 - 14 000 KG

PORTÝR 12 - 18 500 KG

PORTÝR 14 - 20 000 KG

PORTÝR 14 T - 20 000 KG

PORTÝR 16 - 21 000 KG

PORTÝR 20 - 27 000 KG

+420š724š981š821

www.wtc-pisecna.eu
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Foto: Hyundai Motor Czech

Dnes se rozhoduje o budoucnosti
Pandemie koronaviru tvrdě zasáhla průmysl prakticky všech zemí světa. Do detailů propracovaný ekosystém automobilového
výrobního řetězce, který za normálních okolností pracuje jako dokonalý hodinový stroj, byl vynucenými výpadky výroby
i faktickým zmrazením trhů postižen velmi výrazně. Přerušení dodavatelských řetězců způsobilo dominový efekt napříč celou
Evropou a často i mimo ni. Zotavení přichází, ale samo o sobě nebude ani rychlé, ani plynulé. Více než kdy jindy je proto
na nás, abychom ve spolupráci s vládou dokázali přijmout opatření, která restart trhů a výroby podpoří.

A

utomobilový průmysl zaměstnává na starém
kontinentu skoro 14 milionů lidí a vytváří
zhruba sedm procent hrubého domácího
produktu Evropské unie. Tuzemský autoprůmysl
přispívá k HDP České republiky dokonce devíti
procenty a výrobci finálních produktů společně
s dodavateli komponentů dávají práci 170 tisícům
přímých zaměstnanců.

Zastavený průmysl
Těsná provázanost, která byla po celé roky
ekonomickou nutností i výhodou, se najednou
stala úzkým místem. Jak se pandemie šířila napříč
kontinentem a jednotlivé státy začaly přistupovat
k ochranným opatřením, přestalo být možné
udržovat v automobilovém průmyslu funkční
logistiku. Nejdříve začaly drhnout dodávky z Itálie
a postupně se zavíráním dalších firem dodávky
i z jiných zemí. Kdo ještě vyráběl nebo měl auta
na skladě, neměl kde prodávat, protože se zavřela
dealerství. Na určitou dobu stroje v mnoha podnicích utichly a život v automobilkách i mnoha dodavatelských firmách se částečně či úplně zastavil.
V České republice zůstalo v březnu a dubnu ochromeno až 90 % firem, třetina z nich musela produkci
zastavit zcela, zbylé dvě třetiny pak ve výrobě pokračovaly jen ve velmi omezeném režimu. Propad
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výroby jen za tyto dva měsíce představuje zhruba
160 tisíc motorových vozidel, tedy zhruba 11 % celkové roční produkce. Je ovšem třeba počítat s tím,
že toto číslo v průběhu roku 2020 ještě vzroste.
Nelze totiž očekávat, že dojde k plnohodnotnému
obnovení produkce finálních výrobců vozidel,
a následně tedy ani dodavatelského řetězce.
Pokud bychom převedli útlum výroby na peníze, odhadované propady tržeb přesahují podle
údajů AutoSAPu jen u finálních výrobců vozidel
50 miliard korun měsíčně, u dodavatelů více než
17 miliard. To není problém jen pro samotné
firmy, ale znamená to také výpadek příjmů pro
státní rozpočet.

Podpoří stát poptávku?
Pro restart autoprůmyslu a návrat k běžnému
fungování celého sektoru není ovšem důležitý jen
návrat zaměstnanců do práce a obnovení dodávek.
Jedním z klíčových faktorů je zájem zákazníků
vystrašených pandemií, unavených karanténou
a obávajících se zhoršení své ekonomické situace.
Trhy napříč Evropou se budou vzpamatovávat
pomalu a vhodná, systematická podpora poptávky
by úspěšnému restartu výrazně pomohla. V řadě
západoevropských zemí, zejména ve Francii, Itálii,
Polsku nebo v Německu, se nyní hovoří o mož-

nosti zavést kupní prémii. Pokud jde o podobná
opatření, optimální by byl promyšlený a koordinovaný přístup na úrovni EU, aby některé členské
země nebyly v roli černého pasažéra a aby se touto
podporou dosáhlo rovněž plošného omlazení
vozového parku s důrazem na životní prostředí.
Je třeba vidět, že právě dnes se rozhoduje o budoucnosti. Environmentální hlediska budou
hrát stále větší a větší roli. Potřebujeme opatření
na podporu rozvoje automatizace a digitalizace našich firem stejně jako na podporu dalších
investic do alternativních pohonů. Ruku v ruce
s tím jde podpora zájmu o automobily s těmito
pohony, přičemž opatření, kterými tomu lze jít
efektivně naproti, se nabízí víc. Některá by se
mohla promítnout do legislativy natrvalo, a přitom
by nemusela znamenat ani zásah do státního
rozpočtu. V oblasti trhu například zrychlením
odepisování firemních automobilů či snížením
odvodů zaměstnance z pořizovací ceny firemního
nízkoemisního vozidla používaného pro soukromé
účely na polovinu. Jedno je totiž jisté, ani současná
krize nemůže zastavit transformaci automobilového průmyslu. Q
ZDENĚK PETZL,
výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu
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Koronavirus a financování automobilů

Jaký bude další vývoj?
V momentě, kdy vláda vyhlásila nouzový stav, stála naše společnost jako mnoho dalších před doposud nevídanou výzvou.
Všichni zaměstnanci Volkswagen Financial Services byli nuceni přesunout se z kanceláří do svých domovů a zcela změnit
pracovní režim, na který byli zvyklí. Klienti nás však potřebovali více než kdy dřív, a ve vzduchu navíc visela otázka zdraví
našich zaměstnanců.

J

Foto: Volkswagen Financial Services

iž od prvního dne čelila naše společnost
rekordnímu množství požadavků na odklad
splátek od našich klientů. Času nebylo nazbyt,
a tak naši vývojáři v řádu pouhých několika dnů
vyvinuli automatizovaného robota, který je schopný sám žádosti zpracovávat a klienty následně
upozornit na případné faktické a procesní chyby.
Našim zaměstnancům poté umožňuje plně se věnovat náročnějším úkolům, na které zatím umělá
inteligence nestačí.

Podpůrné programy v krizi
Kvůli nouzovému stavu se také naplno ukázalo,
že žádný klient není stejný. Každý má totiž jiné
potřeby, obavy i přání. Vše tak s nimi řešíme
na individuální bázi, abychom společně omezili
dopad vládních opatření jak na jejich domácnosti,
tak i jejich podnikání. Méně viditelně, avšak o nic
méně závažně byly zasaženy autosalony, které jsou
dlouhodobě jedněmi z našich nejdůležitějších
partnerů. Okamžitě jsme reagovali a připravili
pro ně podpůrné programy na financování skladových vozů či nabídku odkladu splátek. Naším
společným cílem bylo minimalizovat finanční
zátěž po dobu uzavření salonů, protože jediným

způsobem, jak z této situace vyjít silnější, je táhnout za jeden provaz.

Alternativní formy financování
Už nyní vnímáme, že naši klienti mění při pořizování a obnově vozových parků své zvyky. Žijí
v nejistotě, a tak chtějí mít dostatečný cash flow
a náklady pod kontrolou. Stále více z nich proto
objevuje možnosti, které alternativní formy financování vozidel nabízí oproti prostému nákupu.
Na začátek poptávají financování například jen pro
část svého vozového parku, aby si sami vyzkoušeli,
jak například takový operativní leasing funguje,

a následně zhodnotili, zda je to pro ně ta správná
volba. Z vlastních zkušeností víme, že málokterá
firma se pak k nákupu vrátí.
Při adaptování našich služeb a produktů nezapomínáme ani na malé a střední podnikatele. Dle
našich odhadů to totiž budou právě oni, kdo bude
koronavirovou pandemií zasažen nejvíce. Přichystali jsme proto pro ně nový produkt na financování
právě prostřednictvím operativního leasingu,
který zohledňuje očekávaný zvýšený tlak na cenu.
Klient si v jeho rámci může vybrat vozidlo dle
své představy včetně modelu, motorizace, barvy,
ale i výbavy. Při výběru zkrátka nebude nijak
limitován. Zároveň bude ve službě obsaženo vše,
co je pro klienta důležité – kompletní pojištění,
údržba a servis vozidla nebo výměna letních
a zimních pneumatik. Variabilita existuje i v délce
operativního leasingu, a to v rozmezí od 24 do
60 měsíců. Maximální nájezd za dobu smlouvy
činí až 240 tisíc kilometrů. S tímto produktem
klient získá nízkou splátku s nulovými vstupními
náklady. Ty má zároveň plně pod kontrolou, neboť
jsou všechny obsaženy v této jediné splátce. Q
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Plníme požadavky
velkých i malých firem
vwfs.cz/fleet

Víme, kde vezmete více času
Díky individuální péči dokážeme zkrátit
váš čas strávený správou vozového
parku na minimum.
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Víme, kde všude najdete
kvalitní servis

Víme, jak snížit náklady
na vozový park

Díky naší úzké spolupráci se značkami
koncernu máte po ruce servis kdekoliv
na území naší republiky.

Poskytujeme poradenské služby
spojené s optimalizací vozového parku,
výpočtem TCO nebo nastavením firemní
politiky správy vozů.

automotive

Péči o svou firemní flotilu svěřte profesionálům

Outsourcing vám uvolní ruce a sníží náklady
Je patrně jen velmi málo společností, kterých se negativní projevy pandemie nedotkly. A jedním z trendů, který současná
celosvětová krize přináší, bude opět důraz na úspory nákladů. To se již v některých odvětvích projevuje zvýšenou
poptávkou po outsourcovaných službách. Firemní flotily jsou dokonalým příkladem.

T

lak na úspory poroste, výpadek mobility
si přitom nemůže dovolit asi žádná firma.
Oba požadavky lze ale sladit – zkušenosti
z posledních tří měsíců ukazují, že méně problémů
zaznamenaly firmy, které péči o firemní flotilu
svěřují profesionálním partnerům. „V současnosti
firmy hledají úsporná opatření, hledají rezervy
v nákladových položkách a operativní leasing s jeho
výhodami a Business Lease jim v tomto může
pomoci,“ vysvětluje Martin Bulíř, generální ředitel
Business Lease.

Business Lease nabízí v současnosti tři úrovně
služeb. První, nejkomplexnější model se všemi
výhodami, představuje operativní leasing, tedy
financování vozů včetně péče o firemní flotilu. Správu vozového parku však firma nabízí
i zákazníkům, kteří z jakéhokoliv důvodu využijí
jiný model financování. A pak je tu ještě možnost pronájmu vozů, nejčastěji využívaná právě
firmami, které řeší krátkodobou potřebu mobility
v řádu týdnů až měsíců. Důležité je, že všechny tři
úrovně firmám garantují nikoliv vůz, ale mobilitu.
Což je přesně moment, v němž se zúročují výhody
kvalitního outsourcingu s kompetentním a stabilním partnerem.
Zdůrazněme ještě jednu nezanedbatelnou přednost outsourcingu – garantuje stálou dostupnost
služby bez ohledu na to, zda zdroje jsou nějak
omezeny. Tato rizika stejně jako veškerá ostatní
na sebe přebírá externí profesionální partner.

Zaručené finanční výhody
Nejvyšší úroveň výhod zaručuje plný outsourcing
všeho, co s firemní flotilou souvisí, od nákupu
přes běžný provoz až po údržbu. Právě při tomto
modelu může firma využít veškeré synergie, které
kvalitní specializovaná společnost nabízí. „Naší
výhodou je, že nejsme závislí na značce, naopak
jsme připraveni respektovat veškeré požadavky
klienta, co se týče značek vozů i parametrů služby.
Na druhé straně jsme ale schopni na základě
potřeb mobility klienta navrhnout alternativní
modely a značky, které jsou z pohledu celkových
nákladů na pořízení a provoz (TCO) ekonomicky
výhodnější. Samostatnou kapitolou jsou pochopitelně základní výhody operativního leasingu,
tedy kontrolované cash flow, nulová akontace
při nákupu vozu a skutečnost, že jako zákazník
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Foto: archiv Business Lease

Mobilita jako služba

Flotila bez rizika
BUSINESS LEASE
V České republice působí od roku 1996,
staví na více než stoletých zkušenostech
nizozemské rodinné společnosti Auto Binck,
jejíž je součástí. Působí v Česku, na Slovensku,
v Polsku, Maďarsku a Rumunsku, ve správě
má více než třicet tisíc vozidel. Hlavním
produktem společnosti je operativní leasing,
vedle něj však Business Lease poskytuje také
správu firemních flotil, krátkodobý pronájem
automobilů či provozuje bazar s vozy
po operativním leasingu.

nefinancujete plnou cenu vozu, ale v měsíčních
splátkách hradíte pouze rozdíl mezi jeho počáteční
a zůstatkovou hodnotou. Další výhody a úspory
přináší i samotná správa vozového parku. Klient
si zcela uvolní ruce a své kapacity může využít pro
zajištění jiných činností, přičemž požívá veškerých
výhod a slev, které my máme nasmlouvány. To při
běžných termínech a cenách prodejců a servisů
určitě není zanedbatelné, zkušenost říká, že TCO
dokážeme snížit o 15 až 20 procent,“ popisuje
Martin Bulíř. Business Lease má totiž nasmlouvány vlastní ceny pro opravy i údržbu, pro pohonné
hmoty i pro pojištění.

Běžný provozní komfort z pohledu zákazníka
umocňuje i to, že pro veškerou komunikaci může
klient Business Lease využít Linku služeb – jedno
jediné telefonní číslo pro vše, co je potřeba vyřešit.
Garancí jsou pak odborné kompetence Business
Lease a pozice stabilní společnosti operující na několika evropských trzích. Přednostmi outsourcingu
správy vozového parku je nejen kontrola a úspora
nákladů, pravidelný reporting, úspora času a možnost optimalizace fleetu v závislosti na růstu firmy
či změně jejích potřeb, ale právě minimalizace rizik.
Hodnota, která se projevila hlavně v uplynulých
měsících. Čas od času totiž každá společnost vlastnící vozový park řeší problémy spojené třeba s havárií, nefunkčností vozu, nečekanými opravami či
s potřebou mezinárodní asistence. Rizika, která při
outsourcingu zcela eliminujete, nese totiž partner.
„Viditelně se v posledních měsících, kdy automobilky
zastavily provoz, zpomalily se dodávky a řada firem
na své objednané vozy čekala déle, než počítala,
zvýšil zájem o službu krátkodobého pronájmu.
V segmentu osobních a užitkových vozů takovou
situaci umíme vyřešit pro období týdnů až měsíců.
Což se ale může hodit, i když výroba a prodeje poběží normálně. Takže pokud má do vaší firmy přijet
na půl roku či rok expert a potřebuje vůz, nemusíte
nutně pořizovat nový,“ uzavírá Martin Bulíř. Q
PETR SIMON

inzerce

VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA
Velkoformátové obklady a dlažby jsou trendem. A aby ne!
Působí luxusním dojmem, jsou praktické na údržbu a opticky zvětšují každý prostor!
Díky nejnovějším technologiím se dnes na trhu objevuje mnoho nových formátů: 100x100 cm, 80x240 cm,
100x300 cm až po rozměr 160x320 cm. Použití těchto materiálů v interiérech i exteriérech vypadá velice luxusně
a v případě jejich zpracování v TechnoArtu, dodáte vašemu projektu praktické tvarové prvky s moderním designem a s výjimečnými vlastnostmi.
Již dávno neplatí, že dlaždice patří jen na podlahu. Jejich technické a užitné vlastnosti je nelimitují v použití.
Inspiraci velkoformátových obkladů a dlažeb můžete čerpat na našich showroomech na více než 2.500 m2
Navštivte nás na našich showroomech.

www.proceram.cz
info@proceram.cz

+420 734 570 262
New Living Center, Šafránkova 1238/1, Praha 5

budujeme efektivní podniky
v automobilovém průmyslu

www.minerva-is.eu
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Automotive CRM od společnosti Konica Minolta podrží váš byznys

Prodeje aut se propadnou,
chytré firmy to však postihnout nemusí
Průměrný zákazník navštíví před nákupem vozu dvě dealerství, přičemž 52 % nakupujících to dělá nerado.
Tak to bylo už před pandemií nového typu koronaviru, která zamíchala kartami nejen automobilového průmyslu.

V

ýrobní čísla automobilek v důsledku pandemie razantně klesají, výroba byla přerušena,
prodeje na globálním trhu klesly a i po návratu k normálu, který bude dlouhý a pozvolný,
nebude v celkových číslech návrat na původní
hodnoty snadný. Přesto prodejní čísla klesat nemusejí. Ne těm, kteří se dokážou rychle adaptovat
na novou realitu. Jak toho docílit?

Prodeje osobních i nákladních aut, motocyklů
a možná i stavebních strojů v letošním a příštím
roce rozhodně nebudou trhat rekordy. Řada
dealerství se už chystá na opakování krizových
let 2008 až 2010, kdy se trh mnohdy až zmrazil.
Ti, kdo tehdy dokázali situací projít se vztyčenou
hlavou, měli příležitost získat cenné zkušenosti.
Tehdy rozhodovala hlavně flexibilita a schopnost
uřídit velké množství leadů a příležitostí najednou.
Jenže trh je dnes výrazně odlišný. Leady často
chodí jen elektronicky, možnost setkávat se osobně
je výrazně omezena. Prodat auto mimo autosalon
se v dubnu stalo klíčem k přežití. Jak se v novém
prostředí naučit být rychle lepší než ostatní?

Řešení připravené na krizi
Řešení Automotive CRM od společnosti Konica
Minolta IT Solutions Czech v sobě spojuje oba
světy. Zahrnuje jednak ty nejlepší zkušenosti z prodeje aut, včetně oněch krizových let,
a zároveň to nejefektivnější v oblasti práce se
zákazníkem na dálku. A to doslova. Celý systém
totiž funguje v cloudu, jde ovládat z libovolného
chytrého telefonu, tabletu či webového prohlížeče.
Konica Minolta je schopná vám systém do 30 dnů
nasadit a zaškolit vaše obchodníky buďto osobně,
nebo i na dálku, aniž byste se kdy osobně viděli.
Na správu a údržbu samotného systému pak
nepotřebujete žádného vyhrazeného pracovníka,
protože vše lze díky cloudu řešit vzdáleně – a to
při zajištění dostupnosti na úrovni 99,99 %.

Komplexní pohled na zákazníka
Okřídlené rčení „Náš zákazník, náš pán!“ platí
v těžkých dobách více než kdy jindy. Pokud chcete
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Foto: archiv Konica Minolta

Automotive klesá,
váš byznys klesat nemusí

být na trhu úspěšnější než konkurence, musíte o svém pánovi vědět co nejvíce a musíte být
schopni pružně reagovat na jeho požadavky. Ten,
kdo bude lepší při práci s klientem, vyhrává. Co
zákazník potřebuje, kdy to potřebuje, které prvky
výbavy jsou pro něj podstatné, co už má, s čím
v minulosti byl či nebyl spokojený a co plánuje – to
jsou priority dneška. Automotive CRM pro prodejce vozů umožňuje komplexní pohled na každého
jednoho zákazníka, a to včetně propojení s údaji
ze servisu, veškeré prodejní a servisní historie
a mnohdy i tolik žádané podpory pro multibrandová dealerství. Přitom nejde jen o propojení
informací, které předal zákazník vaší firmě osobně,
Automotive CRM si poradí i s dalšími údaji z nejrůznějších zdrojů, které využíváte.

Zaměřeno na online i byznys na dálku
Automotive CRM umožňuje řídit celý obchodní
případ na dálku z pohledu klienta i obchodníka.
Systém umožňuje přímé plánování testovacích jízd
či zápůjček nebo správu konfigurací automobilů,
o které má klient zájem. Cenové nabídky, nabídky

financování, konfigurace, řízení příležitostí,
ale také třeba odklad příležitosti do budoucna
v okamžiku, kdy klient narazí na problémy s financováním či cash flow. To vše je samozřejmostí,
stejně jako možnost připravit celou objednávku
i kupní smlouvu na dálku. Díky využití technologií
Microsoftu jsou data systému Automotive CRM
dostupná přímo z nástroje Microsoft Teams, který
v dnešní době v mnoha firmách nahradil osobní
kontakt se zákazníky. Snadné je i přímé provázání
s Outlookem, Excelem, ale také třeba se SharePointem Online a dalšími cloudovými nástroji,
včetně například prostředí Microsoft Power BI.
To samozřejmě usnadňuje i řízení celého obchodního týmu na dálku a řízení schůzí online.
Říká se, že štěstí přeje připraveným. Obchodní
systém, který prodejcům vozů nabízí Konica Minolta IT Solutions Czech, je řešení, které využívá
zkušenosti i od největších českých dealerů. Řešení,
díky kterému můžete být na byznys v nové realitě
za jediný měsíc připraveni i vy. Q
PETR SIMON
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automotive

Obchod, vývoj i vzdělávání
Moravskoslezský automobilový klastr z. s. – Autoklastr
Vznikl v roce 2006 z potřeby firemní spolupráce rozvíjejícího se automobilového průmyslu regionu. Posláním je vytváření
podmínek a poskytování podpory subjektům, které se podílejí na růstu konkurenceschopnosti, exportních schopnostech
a udržitelném rozvoji celého regionu.

A

Témata pro budoucnost
Autoklastr má širokou základnu, byť motivace
k zapojení je u každého člena do určité míry
specifická. Pro některé je stěžejní orientace
na obchodní spolupráci a možnost těžit z kontaktů
a informovanosti. Celá řada firem také na základě
účasti v klastru významně rozšířila svoji výrobkovou základnu, když využila výstupů společných

také Autoklastr směřuje jak projekty vzdělávací
(příkladem je Evropský projekt CARDEMY),
tak projekty zaměřené na podporu obchodních
příležitostí disruptive firem (kupříkladu projekt
IMPACT v programu Horizon 2020).

Šance i pro menší firmy

Foto: archiv Autoklastr

utoklastr působí nejen v Moravskoslezském
kraji a České republice, ale rozvíjí i přeshraniční spolupráci směrem do Polska
a na Slovensko. Je zapojen do řady nadnárodních
evropských projektů. Jeho členy jsou produktově
i technologicky orientované dodavatelské firmy
automobilového průmyslu, ale také výzkumné
ústavy a technické univerzity.
Aktivity Autoklastru jsou soustředěné do tří
nosných pilířů. Jsou to Rozvoj lidského potenciálu,
Podpora spolupráce v obchodních vztazích a Podpora výzkumu a vývoje. V těchto třech hlavních
oblastech činnosti na základě potřeb členů iniciuje
Autoklastr projekty, které následně připravuje,
zajištuje jejich financování a v průběhu realizace
komplexně řídí.

výzkumně vývojových projektů a posunula své
produkty do kategorie špičkových, technicky velmi
náročných výrobků. Jiné společnosti zase využívají
možností specifického rozvoje svých zaměstnanců.
Významnou roli v současnosti, a zejména v blízké
budoucnosti však bude sehrávat vyhledávání
takzvaných „disruptive“ společností zaměřených
na nosné oblasti v automotive. K nim patří Čistá
mobilita, Konektivita, Autonomní řízení a Automatizace spojená s digitalizaci. Do těchto oblastí

Stěžejní však jsou výzkumně vývojové projekty
zaměřené například na nasazení kolaborativních
robotů s využitím klastrem vybudovaného Centra
kolaborativní robotiky. Zejména malé a střední
podniky tak mají možnost praktického ověření
přínosů a efektů vyplývajících z rozvoje a implementace robotiky. Centrum obsahuje tři typy
COBOTů (ABB, Fanuc a UR), které umožnují
obsáhnout široké spektrum uplatnění ve firmách.
Uvedenou podporu v oblasti vědy a výzkumu
pro segment malých a středních podniků nejlépe
dokumentuje hodnota více než 60 realizovaných
projektů – ta přesáhla 135 mil. Kč. Autoklastr tímto způsobem podporuje rozvoj VaV kapacit MSP
s využitím potenciálu velkých firem a technických
univerzit. Q
PETR SIMON

Cooperation

Cooperation

Cooperation

IN DEVELOPMENT
OF HUMAN RESOURCES

IN BUSINESS RELATIONS

IN RESEARCH AND
DEVELOPMENT ACTIVITIES

• Centrum of experts
• Training of employees and students, cooperation with universities:
Thesis, career days, internships
• Special trainings for technicians
• Development of polytechnic educations

WZK:d^
• POSPOLU
• Cardemy
• GreenWheels
• Mould 4 plast

Z^Z,Es>KWDEdEdtKZ<^
• Integration of companies to the projects for purpose
of joint development
• Coordination work during joint development and testing
• Support for companies without R&D
• Support for companies in area of patent research a TRIZ methodology

WZK:d^
• Development of the cluster
• Automotive without borders
• Autonet
• Safedrive
• Cerada
• <IMPACT> Connected Car

WZK:d^
• Laboratories: pulsation, vibration, noise, thermal, ergonomic
• Cluster integrator R&D
• Knowledge e-catalogues in area of plastics,
metals and technologies (Plakotech, Cornet)
• Lowcost automation
• Cobots centrum
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Companies
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TI

Educational
organizations

ER
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TI

• Education - a common
way to development
• IQ - Industry
• World in moving
• Auto academy

Testing components and supporting innovations

Zd/E'^hWW>/Zͳh^dKDZ,/E^
• Meetings with TIER 1 and TIER 2 suppliers
• Business days of TIER1 companies
• Information about new projects
• Searching for potential investors
• Joint purchasing

1

<EKt>'EdtKZ<^

Save money and open space for new markets

ER

Training and developing competencies

Testing lab.

COMPETENCIES

High
schools

3
3
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AUTOKLASTR

Universities

3
R&D

„Together in Automotive“
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m.c.triton sonda

Jsme připraveni na digitální éru?
Digitalizace mění nároky a potřeby zákazníků a firmy na to musí reagovat rychleji, než byly zvyklé. Třetí díl ankety na téma
digitalizace si všímá předních českých firem ze segmentu automotive a také těch, v jejichž činnosti se objevují zelené a čisté
technologie.

Z

ástupcům firem z obou segmentů jsme položili stejné otázky jako již v minulosti zástupcům
stavebních firem a technologických společností.
Q Jak se podle vás firmy ve vašem oboru připravují
na digitální éru?
Q Jak se na digitální éru připravujete uvnitř vaší
firmy, jak to mění nebo ovlivní váš byznys model a co považujete za největší výzvu?
Q Plánujete už investice do digitalizace, moderních technologii a kolik procent z celkového
objemu investic představují?
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Automotive
Za segment automotive tentokrát odpovídali
Vladimír Bartoš – ředitel pro strategii Minerva
Česká republika, Radomír Sabela – CEO SOPO,
a Pavel Flek, Head of Industrial Engineering
Continental Automotive Czech Republic.
Názor Pavla Fleka je takový, že rozumná firma
se nové éře přizpůsobuje jak ve své organizační
struktuře a způsobu práce, tak v konsolidaci svého
produktového portfolia a v aktivním vytváření nových podnikatelských příležitostí. Taktéž moderní
firma posiluje sběr a vyhodnocování dat. Takto zís-

kaná data využívá pro zefektivnění procesů a jejich
optimalizaci. Pro Continental Automotive Czech
Republic spočívá digitální éra v zavádění business
inteligence – to je rychlé, přehledné a srozumitelné zpracování dat z výrobních procesů a jejich
vyhodnocení. Ukládání dat do cloudů, vylepšení
cyber security a zavádění elektronické dokumentace a vizualizace. Prioritou je zapojení zkušených
IT odborníků orientovaných na chytrá řešení pro
business. Nadále také rozšiřují a posilují kapacity
v rámci oblasti vývoje produktů pro e-mobilitu. Investice směřují zejména do infrastruktury, automa-

m.c.triton sonda
rální platformu pro veškerou interní komunikaci
a sdílení dat. Upgradují Exchange server a další
hardwary tak, aby mohli funkcionalitu Teams
využít naplno. Vystavěli dostatečnou robustní wi-fi
síť, a to ve všech lokalitách. Investují do vzdělávání
všech zaměstnanců ve využití vybraných služeb,
aby se nebáli nových nástrojů a uměli je každodenně a plně využívat. Také implementovali bezpečnostní audit IT infrastruktury a zabezpečení
firemních dat. Největší výzvou je poskytnout lidem
IT gramotnost, znamená to mnoho školení a učení
se. V SOPO proto investují do aktualizace ERP
systému a nákupu licencí na používání různých
funkcí v Microsoft ekosystému. Cílem investic
je zabezpečit firemní data, moderně a efektivně
komunikovat a mít trvale proškolené zaměstnance,
aby nástroje uměli běžně využívat.
Vladimír Bartoš přidává pohled z oblasti informačních technologií. To hlavní, na co se zaměřuje
Minerva, je implementovat takový systém, který
vyžaduje minimální zásah uživatelů. Systém, kde
vše od komunikace se zákazníky přes plánování,
komunikaci s dodavateli, řízení a evidenci ve výrobě a skladech až po controlling a zaúčtování
probíhá elektronicky a autonomně. Ve společnosti Minerva pracují na vývoji nejnovější verze
ERP systému QAD, která se zaměřuje zejména
na jednodušší průtok informací firmou, napojování výrobních technologií, systémů obchodních
partnerů a na podporu rozhodování. V IT firmě,
jako je Minerva, se investice do digitalizace skládají zejména z investic do lidí a z menší části pak
z obnovování HW vybavení. Znamená to neustále
školit své konzultanty v nových technologiích
a osvojovat si nové verze SW, které firma dostává
z USA a Německa.

Zelené & čisté technologie
tizace výrobních procesů a samozřejmě i do vývoje
produktů využitelných nejen pro oblast e-mobility.
Velký důraz je kladen na vývoj nových softwarových řešení zejména pro asistenční systémy a systémy autonomního řízení. V roce na úrovni divize
investovali do vývoje nových produktů 11,2 %
z celkových prodejů. Významné částky investují
i do osobního vzdělávání, rozšiřování kompetencí, odborností a zvyšování kvalifikace nutné pro
měnící se podmínky na trhu.
Radomír Sabela vidí obrovský potenciál v aktivním a plném využívání již existujících nástrojů
od Microsoft/Apple/ERP poskytovatelů. V současnosti mají společnosti plné ruce práce se
zaškolením zaměstnanců na různé cloudové služby
či na práci se sdílenými disky a dokumenty. Toto
nestačí, na digitální gramotnosti je třeba pracovat
a investovat do ní neustále. Další rovinou je úroveň
zabezpečení dat, což je hrozba, kterou často firmy
podceňují. I zde chybí gramotnost a všeobecné
povědomí o rizicích v kyberprostoru. Ve společnosti SOPO zavádějí Microsoft Teams jako cent-

Ekologie je velmi atraktivní téma a hodně firem
se proto snaží digitální transformaci také propojit
s touto problematikou. V rámci ankety jsme tedy
oslovili firmy, které věnují pozornost zeleným nebo
čistým technologiím. Na naše otázky odpovídali
Radek Klouda – CEO společnosti Alpiq Retail,
Martin Záklasník – CEO společnosti E.ON
v ČR, Petr Bureš – jednatel a majitel společnosti
VESKOM, a Jan Řežáb, majitel developerské společnosti JDR. „Digitalizace je nevyhnutelná!“ říká
Martin Záklasník. „Zákazníci ji vyžadují a jejich
nároky rostou. Nestačí pouze dodat energii, bavit se
s lidmi na zákaznických linkách nebo na pobočkách.
Naši klienti chtějí všechno, co souvisí s energetickou
obsluhou domácnosti nebo firmy, řešit pokud
možno jednoduše, digitálně a na jednom místě.
V energetice pořád ještě platí, že opravdu dobré
digitální služby mohou být konkurenční výhodou.“
V E.ON vyvíjejí bezpapírové procesy jak ve vztahu
k zákazníkům, tak i uvnitř společnosti. Lidé už
spoustu věcí vyřídí přes aplikace. Spojí se s firmou
na chatu, na sociálních sítích i na WhatsAppu.
Chceme, aby i smlouvy mohli podepsat jednoduše
z pohodlí domova, a brzy to bude standardem.

Proces digitalizace se také týká rovněž distribuce elektřiny. Na začátku roku na jižní Moravě
společnost instalovala nový typ konzole na vedení
vysokého napětí, jejíž součástí už je optická síť pro
podporu instalací chytrých elektroměrů. Investice
do digitalizace nejsou jednorázové a jsou těžko vyčíslitelné. Je to součást mnoha procesů a projektů
napříč celou společností. Bez digitalizace se žádná
úspěšná firma neobejde už dnes a do budoucna to
podle Martina Záklasníka platí dvojnásob.
Radek Klouda říká, že energetika byla v přístupu
k digitalizaci vždy konzervativnější než například
bankovnictví nebo telekomunikace. Poptávka
po příjemnější uživatelské zkušenosti bez nutnosti
vyřizovat záležitosti na pobočkách nebo po telefonu postupně mění letité procesy a nutí energetické
společnosti reagovat a investovat do digitálních
technologií. Ve společnosti Alpiq Retail jsou pyšní
na to, že jako první na trhu dodavatelů energií
spustili kompletní online proces přepisu energií
pro domácnosti a malé firmy, včetně automatického čtení údajů z faktur a jejich přepisu do smlouvy,
elektronického podpisu nebo virtuálního asistenta.
Skupina Alpiq investovala do vlastního moderního
IT řešení pro koncové zákazníky jen v posledních
dvou letech řádově desítky milionů korun.
Jan Řežáb je přesvědčen, že aktuální situace, která
je spojená se silným omezením osobního styku,
jen potvrzuje, že by firmy měly začít využívat
digitální technologie mnohem více než doposud.
U JRD se zaměřují především na zvýšení spokojenosti zákazníků díky online přístupu ke kontrole poskytovaných služeb, také zvyšují vlastní
efektivitu s pomocí sjednocení formulářů, sdílení
získaných informací a přístupu i k fotografickému
materiálu přes webové rozhraní či aplikace v tabletech. Bez investic do digitalizace se dnes žádná
moderní firma neobejde. JRD proto neustále
rozvíjí a vylepšuje CRM systém, který umožňuje
zlepšovat a udržovat vztahy se zákazníky.
Petr Bureš je toho názoru, že samotní výrobci zařízení jsou po využití průlomových řešení v rámci
Průmyslu 4.0 o dost napřed před vlastními uživateli. Pro Veskom platí, že digitální éra je součástí
doby a stavu společnosti. Pokud sledujete trendy
a chcete být neustále na špičce, pak tyto kroky
ve firmě musely být prováděny již dříve. Nyní není
doba na přípravu, ale na vylepšování a zdokonalování. Kdo toto nepochopil, dávno zaspal. Vlastní
byznys model se zásadně nemění, jen se zvyšuje
produktivita a kvalita poskytovaných služeb. Každý
rok je v plánu investic zahrnuto mnoho věcí,
které jsou nutné pro zlepšení a zmodernizování
chodu firmy, například vnitropodnikové systémy,
zařízení pro servis a predikci, komunikaci a další.
Nemalou investicí je neustálé školení zaměstnanců
na nové technologie, přístupy a postupy. Vyjádřeno v procentech, digitalizace představuje cca 40 %
z celkových investičních nákladů. Q
JAROMÍR SADLOŇ,
senior consultant M.C.TRITON pro oblast digitální transformace
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pohled
zachrání život, jsem nakoupila zboží, které jsem
nikdy nepotřebovala a ani jsem neznala jeho
reálnou hodnotu – cena 650 Kč za respirátor FFP3
a 350 Kč za FFP2 mě proto nijak nevyvedla z míry.
A byla jsem v euforii z toho, jak jsem dobrá, že
jsem sehnala nesehnatelné. Trvala jen do doby, než
mi kamarád, který s těmito produkty běžně obchoduje, prozradil reálnou cenu. Právě tohle prozření
mne vyburcovalo a v řádu hodin jsme s dalším
kamarádem vymysleli a rozjeli výrobu roušek.

Příležitost pro nový byznys

Žezlo převzal Covid
Epidemie, která „spadla z oblakov“, zasáhla celý svět a všechny. Ale říkám si: Padli
jsme všichni a všichni se zase postavíme, jen to možná půjde pomaleji. Přesto
věřím, že vše bude jako dřív. Vlastně ne, jedna věc se změní. Všichni už budeme
vědět, že neviditelný vir nás může poslat k zemi. Budeme pokornější a opravdu si
budeme vážit zdraví.

N

e každý se s nastalou situací popral tak dobře
jako naše vláda a odborníci, neodsuzuji jediný jejich krok a nařízení. Vždyť za naší éry
se to stalo poprvé, nikdo neměl žádné zkušenosti.
Náš segment byl zasažen uzavřením prodejen
a museli jsme „uzemnit“ obchodní zástupce, neboť
neměli s kým obchodovat. Byla jsem ale mile překvapena jejich vstřícností a pochopením situace,
vztahem k naší firmě. Znovu se ukázalo, jak
důležité jsou i v podnikání obyčejné lidské vztahy.
Velmi si jejich přístupu vážím.

Renovace zmírnily propad
Zpočátku jsme si všichni říkali, že ten výjimečný
stav bude trvat dva tři týdny. Poptávka podlahových
krytin od majitelů firem a provozoven byla zprvu
vysoká, protože mnozí z těch, kdo museli zavřít, to
pojali jako příležitost k renovaci. Postupem času
bylo zvolnění viditelnější, ale věřím, že poměrně
brzy najedeme do starých kolejích, staví se, stěhuje
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se a podlahy jsou potřeba pořád. Po dlouhé době
jsem ty chvíle neprožívala přímo ve firmě. Hned
v prvním týdnu v březnu jsem pro jistotu zabezpečila zaměstnance rouškami, respirátory, ozonovačem
a potřebnou virucidní chemií a jakožto „ohrožená“
osoba jsem se jela skrýt před celým světem na chalupu. A tak trochu jsem to sama v sobě pojala i jako
zkoušku, jak to půjde beze mne. A ono to šlo. To
bylo pořád vymýšlení, jak nejlépe předat žezlo v rodinné firmě. Nakonec žezlo převzal Covid a bylo.
Pochopitelně jsem byla stále připojena na dálku přes
počítač, ale nic závažného jsem neřešila.

Nejhorší obchod
Měla jsem dost času sledovat nonstop ČT24,
a když jsem viděla, že nejsou roušky, tak jsem
s velkou vervou spolu s kamarádem rozjela výrobu
roušek. Impulzem byla i moje čerstvá únorová
zkušenost, vlastně nejhorší obchod mého života.
Ve strachu z budoucnosti a s vírou, že nám to

Foto: Jadran Šetlík

Poptávka byla daleko vyšší, než byla možnost
našich šiček. Přesto jsme se snažili vyhovět všem
a myslím, že jsme to docela zvládali. Rozhodně na
tu dobu, kdy syn Michal jezdil do Plané nad Lužnicí a cestou na benzinkách předával zákazníkům
ušité roušky, budu dlouho vzpomínat. Označení
zákazníci asi není úplně přesné. S respirátorovou
zkušeností jsem se do akce vrhla s modelem, že
za co koupím, za to prodám. Vydělávat v té době
kritického nedostatku na rouškách, to by nebyly
požehnané peníze. Nyní jsme v situaci, že jsme
obstáli a roušky, respirátory, chemii i rukavice
máme ve stálé nabídce a rozvážíme s koberci po
celé republice. Dokonce jsme s oním kamarádem
a s libereckou univerzitou začali řešit nanomateriál
na výrobu roušek. V tom vidím slušnou budoucnost a příležitost pro byznys.

Mít svou sestru Konsolátu
Strachu z nákazy mne zbavila naše sousedka na
chalupě, která onemocnění přežila v domácí léčbě.
Ale firmě chci věnovat maximálně tři dny v týdnu.
Jsou tu důležitější věci. V počátku byla totálně
bez ochranných pomůcek i moje sestra Konsoláta
z Domova sv. Karla Boromejského v Řepích. Vymyslely jsme, že ona opatří šicí stroje a já dodám
materiál na výrobu roušek. Povedlo se a sestry boromejky pokryly svou vlastní potřebu. Když jsem
viděla ve zpravodajství, že respirátory nemají ani
řidiči záchranky, tak mě ty moje nasyslené a drahé
tak pálily, že jsem se rozhodla je darovat. Dospěli
jsem po rodinné poradě ke shodnému názoru, že
o záchranáře a zdravotníky se stát postará v první
řadě, zatímco na péči o staré a nemocné dojde až
později. Zvítězila tedy opět Konsoláta.
Použila jsem o pár řádků výše formulaci „moje“
sestra Konsoláta. Protože každý si může najít svou
sestru Konsolátu a pomáhat ze všech sil. Když
COT media spolu s Hudebním divadlem Karlín
vyhlásili iniciativu pomoci lidem v domovech
pro seniory, také jsem se ihned připojila. A znovu
musím s čerstvou pandemickou zkušeností dát za
pravdu svému guru profesoru Zdeňku Součkovi,
který neustále vede nás, své žáky a členy Klubu
Stratég, k tomu, abychom viděli problémy kolem
sebe, přemýšleli o nich a snažili se je řešit. Každá
pomoc totiž byla, je a bude vítána, jen musí člověk
tuto potřebu vidět a vnímat. To je moje krédo. Q
MILOSLAVA PROCHÁZKOVÁ, zakladatelka Avanti-koberce
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