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V

ážení podnikatelé,
o to, aby prestiž a význam Komory
prázdninové dvojčíslo časodále stoupal a abychom i nadále
pisu Komora se mimořádně
zůstali respektovaným partnerem
stává také číslem letošního sněmu
a konstruktivním oponentem
Hospodářské komory. Ten jsme
vlády i parlamentu.
kvůli dopadům koronaviru a přísProkázali jsme, že za podnikatelných preventivních opatření byli
skou veřejností stojíme v časech
nuceni mimořádně přesunout
dobrých i zlých. Byli jste to ale
na polovinu prázdnin. Zároveň
právě vy, podnikatelé, kteří zásadse jedná o sněm volební, kde vy,
ním způsobem pomohli úspěšně
VLADIMÍR DLOUHÝ
podnikatelé, rozhodnete o dalším
s vládou dojednat parametry
prezident
směřování Hospodářské komory
finanční pomoci pro firmy. Díky
Hospodářské komory ČR
i o jejím vedení na další tři roky.
poradně Hospodářské komoVe vedení největšího zástupce
ry a partnerských advokátních
podnikatelů v naší zemi působím šest let, což už je
kanceláří jsme od vás získali pohled na celou krizi
poměrně značnou část života. Za tu dobu se nám
očima praxe a mohli jsme vaše podněty a dotazy
s kolegy podařilo odvést pro tuzemské firmy velký
využít při jednání se státem. A díky tomu se mohla
kus práce. Ať už na poli legislativy, efektivnějšího
vládní pomoc dostat na účty podnikatelů včas.
přijímání zahraničních pracovníků, zavedení Práv- Ať už hovoříme o kurzarbeitu, kompenzačních
ního elektronického systému, lepšího servisu pro
bonusech nebo kupříkladu o záručním programu
podnikatele apod. Hospodářská komora dle mého
COVID III.
názoru výrazně obstála i při nedávné koronavirové Závěrem musím především poděkovat všem
krizi, kdy jsme firmám a živnostníkům podávali
členům i pracovníkům Hospodářské komory,
informace na jednom místě. Podrobněji se našim
od jednotlivých OHK a KHK přes začleněná
aktivitám v posledních měsících a letech věnuji
společenstva až po náš úřad ve Florentinu. Pokud
v rozhovoru, který najdete v tomto vydání.
se v uplynulých týdnech a měsících potvrdilo
Myslím, že Hospodářská komora prokázala a stále
a upevnilo postavení Hospodářské komory v naší
prokazuje, že je pro podnikatele spolehlivý partner, zemi a společnosti, pak to byla především zásluha
o kterého se mohou opřít. V případě, že mě delevás všech.
gáti sněmu zvolí na další tříleté období, zasadím se Ještě jednou velké díky!
Foto: archiv HK ČR
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republiky a podnikatelů k legislativě a přispívat ke zlepšení podnikatelského prostředí v Česku.
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Krátce z Komory
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MINISTR OBRANY CHCE POSÍLIT
SPOLUPRÁCI S ČESKÝMI ZBROJAŘI

Daně a odvody díky HK ČR
jednodušší
Živnostníci s ročním příjmem
do 800 tisíc korun budou moci
od 1. ledna příštího roku platit pouze
jednu paušální daň. V roce 2021
by měla činit 5 740 korun měsíčně.
Paušální daň by měla být složena
z minimálního odvodu na zdravotní
pojištění, navýšeného minimálního odvodu na sociální pojištění
o 15 procent a daně 100 korun.
Fungovat bude na dobrovolné bázi.
Vláda tak vyhověla Hospodářské
komoře, která koncept paušální daně
pro živnostníky představila na svém
celorepublikovém sněmu konaném
v Olomouci. Jeho hlavním tématem
bylo právě odstraňování překážek
podnikání. „Jednu paušální daň jsme
navrhli, aby podnikatelé nemuseli
podávat tři různé formuláře – daňové přiznání a přehledy o příjmech
a výdajích pro ČSSZ a zdravotní
pojišťovny, ale zároveň aby nemuseli
komunikovat se třemi institucemi
a posílat peníze na tři různé účty
v různých lhůtách. Záměrem tedy je
sjednotit termíny, podnikatel by posílal jen jednu platbu finančnímu úřadu,“ upřesnil prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý. Vládou
schválený limit ročních příjmů je
ale podle Komory nízký. V době
uzávěrky tohoto vydání časopisu
Komora proto největší podnikatelská
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organizace avizovala, že se pokusí
přesvědčit poslance a senátory, aby
jej zvýšili.

Nový stavební zákon
Hospodářská komora provedla analýzu posledního znění připravovaného stavebního zákona, z něhož vyplynulo, že povolování staveb může
opět skončit bez potřebné reformy.
Rekodifikace stavebního práva
přitom vyžaduje úpravu uspořádání
státní správy, územního plánování
v požadavcích na výstavbu, v samotném procesu i soudním přezkumu.
Hospodářská komora připomíná, že
podle původního konceptu, na kterém s Ministerstvem pro místní rozvoj spolupracovala, měla vzniknout
jednotná a nezávislá státní stavební
správa navržená po vzoru funkčních
katastrálních úřadů. Měl vzniknout
Nejvyšší stavební úřad a soustava
územních stavebních úřadů. Místo
toho ale MMR ustoupilo obcím
i rezortům, a vytváří se tak hybridní
soustava obecních a státních stavebních úřadů s nejasnými vztahy
a působností. Kolik těchto úřadů
nakonec bude, není navíc nyní ani
jisté, protože to se ukáže až po vydání vyhlášky Ministerstvem vnitra.
To povede k rozštěpení obecných
stavebních úřadů, speciálních
stavebních úřadů a jiných stavebních
úřadů do podobného stavu, jako je

ČR musí být v dodávkách vojenského materiálu
nebo například ochranných pomůcek v krizových
dobách soběstačná. Během zasedání Sekce
obranného průmyslu HK ČR to sdělil ministr
obrany Lubomír Metnar. Podle jeho slov se
ČR nemůže spoléhat na pomoc sousedních
nebo spojeneckých zemí, a jeho cílem je proto
prostřednictvím Hospodářské komory v dalších
letech navázat hlubší spolupráci s tuzemskými
zbrojními podniky, které poprvé po mnoha letech
většinou patří českým majitelům. Ministerstvo
obrany zatím počítá s tím, že na obranu vynaloží
v příštím roce 85 mld. Kč.

dnes, varuje analýza. Zákon navíc
zbytněl na dvojnásobek oproti verzi
z loňského listopadu, a má dokonce
přes 100 paragrafů navíc než v současnosti platný zákon. Rekodifikace
stavebního práva měla přinést
i efektivní lhůty. Úkony úřadu ale
mají podléhat buďto pouze správním – nikoliv vymahatelným – lhůtám, anebo lhůty stanoveny nejsou
vůbec. Lidé se tak podle odborníků
efektivní ochrany před nečinností
úředníků nemusí dočkat. Hospodářská komora proto zahájila jednání
v Poslanecké sněmovně, kterými
chce zákon upravit.

Digitální daň poškodí české
vývozce
Pokud by zavedení národní digitální
daně namířené proti velkým zahraničním společnostem vedlo ze strany
americké administrativy k eskalaci
mezinárodního napětí, nazývaného obchodními válkami, výpadky
daňových příjmů českého státního
rozpočtu můžou několikanásobně
převýšit očekávaný výnos z digitální
daně, varovala Hospodářská komora.
Sněmovní rozpočtový výbor doporučil Sněmovně schválit beze změny
vládní návrh na zavedení 7% digitální daně. Vládní koaliční rada se nově
shodla na 5% sazbě. České firmy
do USA exportují zboží za více než
100 miliard korun, v USA také in-

vestovalo už více než 90 tuzemských
podniků v oblastech textilního průmyslu, IT, strojírenství nebo obranného průmyslu. Odvetná opatření
by značně poškodila vývozce a jejich
dodavatele. Když se podnikatelům
nepodaří najít alternativní odbytiště
jejich produkce, jejich ztráty by mohly vést k mnohem většímu výpadku
daňových příjmů státního rozpočtu,
než kolik stát na dani z digitálních
služeb vůbec vybere.

Absurditou roku tři sazby DPH
na pivo
Podnikatelé zvolili za Absurditu
roku 2020 tři sazby DPH na pivo.
Na druhém místě je žádost o potvrzení školy, když stát během
koronakrize všechny školy zavřel.
Třetí skončila povinnost platit
rozhlasové a televizní poplatky v zavřených hotelech. Anketa je součástí
podnikatelských soutěží Vodafone
Firma roku a Moneta Živnostník
roku. Jejich smyslem je snaha o zlepšení podnikatelského prostředí.
Absurdita roku má za cíl upozornit
na zbytečné a často nesmyslné administrativní povinnosti a nařízení,
které úřady ukládají podnikatelům.
Odborným garantem soutěže je
Hospodářská komora ČR. Q
MIROSLAV DIRO,
Odbor vnější komunikace HK ČR
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Regiony a společenstva
Evropská unie

Praha
Národní platforma pro
chytrou odolnost měst a obcí

AGA vstupuje do nové sekce
v rámci Euroalarmu
Asociace Grémium Alarm rozšířila
svoji činnost v evropské organizaci
Euralarm o zastoupení v sekci Services, kde bude mj. pracovat na tvorbě
evropských standardů pro poskytování služeb v oblasti bezpečnosti.
Aktivní účast Asociace Grémium
Alarm v organizaci Euralarm
umožňuje přímý podíl na tvorbě
podmínek v tomto rychle se měnícím
oboru. Členství v asociaci Euroalarm
umožní tuzemským firmám zapojeným do AGA mj. sdílení důležitých
informací a komunikaci se zahraničními partnery při rozvoji trhu
bezpečnostních služeb.

Česká republika

Národní platformu pro chytrou odolnost měst zaštítil osobní účastí prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý. Zakládajícími členy projektu jsou Czech Smart City Cluster, Asociace AGA, Unie
malých a středních podniků ČR, Mezinárodní bezpečnostní institut a Prague Advanced Technology
and Research Innovation Center.

životnost ke správnému vytřídění
odpadů,“ uvedl Lukáš Němčík
ze skupiny COOP.

Memorandum AAAO se Státní
správou hmotných rezerv

Metodika zadávání veřejných
zakázek na bezpečnostní
technologie

Vzájemná podpora, zajištění kvality,
informovanost a spolupráce při výrobě a distribuci osobních ochranných
prostředků je předmětem memoranda, které Asociace akreditovaných
a autorizovaných organizací podepsala se Správou státních hmotných
rezerv. AAAO sdružuje nezávislé
akreditované, autorizované a Evropskou unií notifikované subjekty, které
posuzují shodu výrobků a služeb
s příslušnými předpisy.

Asociace Grémium Alarm představila metodický pokyn pro zadávání
veřejných zakázek na dodávku
bezpečnostních technologií, na níž
spolupracovala s Ministerstvem pro
místní rozvoj. Dokument obsahuje podrobné pokyny k zadávání
veřejných zakázek zahrnující širokou
oblast technických služeb a zařízení,
která slouží k ochraně osob a majetku, například poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, kamerové
systémy. Plné znění dokumentu
najdete na www.gremiumalarm.cz/
o-asociaci/ke-stazeni/.

COOP podpoří třídění odpadu
a odpovědný přístup k přírodě
Maloobchodní síť COOP připravila
kampaň, během které bude zákazníkům představovat odpovědný
přístup k přírodě a zároveň zavádí
novinky na prodejnách, například
v podobě ekologičtějších tašek
pod heslem Společná věc. „Během
kampaně budeme zákazníkům
vysvětlovat smysl správného třídění,
ochranu přírody nebo potřebu opakovaného využívání odnosných tašek
nejdříve pro nákupy a na konci jejich
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Asociace obranného
a bezpečnostního průmyslu
má po valné hromadě
122 členů
Hlavní prioritou obranného průmyslu pro další období je zejména
posílení spolupráce v oblasti vědy,
výzkumu a inovací, a to včetně
mezinárodní spolupráce, kde v rámci
studií NATO je již dnes zapojeno

šest firem. Zaznělo to na 24. valné
hromadě AOBP, která kvůli vládním
omezením v důsledku koronaviru
proběhla per rollam. Členská základna bude mj. moci využít dotační
program pro vzdělávání svých zaměstnanců ve výši až 15 mil. Kč.

Podpisem zakládací smlouvy byla
v prostorách Hospodářské komory
ve Florentinu založena Národní
platforma pro chytrou odolnost měst
a obcí. Ta přispěje ke zvýšení ochrany
obyvatel měst a obcí v ČR pomocí
nových technologií. Plaftorma se
bude podílet na tvorbě ochranných
systémů během havárií a systémových poruch, živelných pohrom
vlivem extrémních výkyvů počasí,
pandemicky šířených nemocí nebo
teroristických útoků.

Středočeský kraj
Burzy práce
KHK střední Čechy pořádá burzy
práce, kterými chce podpořit zaměstnavatele a zájemce o práci ve Středočeském kraji. Vzhledem k vyhlášení
nouzového stavu a rušení předchozích burz Komora organizuje rovnou
3 takové akce. První z nich proběhne
v Domě kultury v Kladně dne 9. září,
další v Obecním domě v Nymburce
22. září a poslední 30. září v Masarykově kulturním domě v Mělníku.
Přihlášení na sizlingova@komora.cz.

Plzeňský kraj
Český nábytek má svoji
značku
Praktickou pomůcku pro snazší
orientaci spotřebitelů na tuzemském
trhu představila Asociace českých
nábytkářů – značku ČESKÁ VÝROBA NÁBYTKU prokazující původ
výrobku v ČR, kterou zaštítila Asociace českých nábytkářů. „Spotřebitel
tak dostává jasný důkaz českého
původu a razítko kvality kupovaného
zboží, která je často nesrovnatelná
s nábytkem vyráběným v zahraničí,“
říká tajemník AČN Tomáš Lukeš.

Cech malířů podpořil plzeňské
centrum Totem
Profesní organizace Cechu malířů,
lakýrníků a tapetářů ČR se ve spolupráci s firmou PPG/Primalex
zúčastnila charitativní výmalby
mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem v Plzni. Akce
se zúčastnili členové z Plzeňské
cechovní skupiny i zástupci skupiny
JIH. Celkem po celý den zdarma
na výmalbě volnočasového centra
pracovalo 12 malířů. Profesionálům
při práci pomáhali také učni ze SOU
Stavební v Plzni.

aktuálně

V Plzni se vyrábí speciální
roušky

Foto: 3x archiv HK ČR

Americká společnost Dukane IAS
představila inovativní systém
výroby nelékařských masek pomocí
ultrazvukového svařovacího stroje.
Výrobek následně zdokonalila
a začala ve velkém vyrábět Euronova
Group. „Naše společnost zdokonalila
výrobní proces a byla schopna zajistit
masovou výrobu těchto unikátních
roušek,“ uvedl Radek Novák, majitel
společnosti Euronova Group, která
je členem KHK Plzeňského kraje.
Roušky byly zdarma předány nemocnicím v Plzeňském kraji.

Karlovarský kraj
Podnikatelé věnovali chebské
nemocnici germicidní lampu

Netradiční dort jako poděkování od prostějovské hospodářské komory převzal primátor Prostějova František Jura (druhý zprava) a první náměstek
Jiří Pospíšil (vlevo).

Speciální germicidní lampu ničící
pomocí UV záření bakterie a choroboplodné zárodky bez použití
chemie věnovala chebské nemocnici
KHK Karlovarského kraje. „Hledali
jsme způsob, jak alespoň částečně
pomoci zaměstnancům chebské
nemocnice, kteří během pandemie
COVID-19 čelili a stále čelí – stejně
jako řada dalších zdravotníků – obrovskému tlaku,“ vysvětlil předseda
karlovarské KHK Tomáš Linda.

Chalánková poděkovali jménem
podnikatelů a živnostníků městu
Prostějov za podporu podnikatelů
při zvládání důsledků koronavirové
krize. „Zareagovali rychle a účinně. Jako jedno z mála měst nabídlo
živnostníkům přímou a hlavně okamžitou finanční pomoc ve výši 15 tisíc
korun. Zpracování žádosti bylo navíc
jednoduché a podmínky splnitelné,“
uvedla Helena Chalánková.

Jihomoravský
kraj

Moravskoslezský
kraj

Brněnská komora má nové
členy
27 nových členů slavnostně pasovala
během konference nazvané Restartujte své podnikání RHK Brno.
Aktuálně tak má brněnská komora
už 435 členů s obratem 200 mld. Kč.
Součástí akce byl také workshop
a v jednom z bloků programu
proběhla „podnikatelská seznamka“,
kde se měli přítomní reprezentanti
firem možnost krátce vzájemně
představit a najít možnosti budoucí
spolupráce.

Přítomné podnikatele přijeli na konferenci Restartujte své podnikání RHK Brno osobně podpořit
bývalý eurokomisař Pavel Telička a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Vitula.

Tenisový turnaj v Hodoníně
V areálu TJ Sokol Hodonín proběhl
13. ročník tenisového turnaje dvojic
o putovní pohár OHK Hodonín. Tenisových klání se na sedmi kurtech
zúčastnilo celkem 24 dvojic. Na prvním místě se umístila dvojice Ján
Jacko a Lukáš Veselík. Druhé místo
obsadil Martin Gerstberger a jeho
spoluhráč Jan Šálek. Třetí příčku pak

získala dvojice ve složení Vladimír
Procházka a Vlad Popa.

Olomoucký kraj
Poděkování městu Prostějov
Předseda představenstva OHK
v Prostějově Bohuslav Švamberk
a ředitelka prostějovské OHK Helena

Delegáti KHK
Moravskoslezského kraje
volili nové vedení
Členové KHK Moravskoslezského
kraje během shromáždění delegátů volili nové vedení, stejně jako
zástupce na nadcházející pražský
sněm Hospodářské komory. Funkci
předsedy představenstva KHK obhájil Jan Březina ze společnosti Slezská
důlní díla, a. s. Q
MIROSLAV BENEŠ,
Odbor vnější komunikace HK ČR
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V DOBĚ KRIZE JSME BYLI
VEŘEJNOSTÍ VNÍMÁNI JAKO
INSTITUCE, KTERÉ LZE VĚŘIT
A KTERÁ SKUTEČNĚ POMÁHÁ.
TOTO VIDĚT PRO MĚ BYLA VELKÁ
RADOST A NYNÍ UŽ VÍM,
ŽE KOMORA JE INSTITUCÍ,
NA NÍŽ JE SPOLEHNUTÍ.
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Čeští podnikatelé zvládají krizi se ctí,
navzdory okolnostem
Období pandemie pro mě bylo paradoxně nejhezčím obdobím během mého působení na Hospodářské komoře.
Ta pracovitost kolegů z celé Komory a jeden společný cíl pomoci podnikatelům pro mě bylo vyvrcholením šestileté práce
a důkazem, že tady odvádíme pro české firmy dobrou a poctivou práci, říká v rozhovoru pro měsíčník Komora prezident
HK ČR Vladimír Dlouhý.

J

ak vnímáte s odstupem roli Hospodářské
komory v době pandemie koronaviru?
Předem chci velmi poděkovat všem zaměstnancům Úřadu Hospodářské komory, krajským
a okresním komorám v regionech, stejně jako
mnoha začleněným společenstvům, jak tvrdě během pandemie pracovali pro podnikatelský sektor.
Jako celek jsme v těžkých dobách obstáli, což víme
i ze zpětné vazby naší členské základny.
Jaké konkrétní kroky Komora v době
koronakrize činila?
Jednak jsme formulovali požadavky podnikatelského sektoru na vládu. S tím souvisí i to, že jsme
přehledně a srozumitelně veřejnosti vysvětlovali, co
jaká vládní opatření znamenají, jak mohou žádat
o podpůrné programy. Tato interpretace koncepčně
sice správných, avšak často chaoticky a rychle vládou přijímaných opatření byla velmi důležitá.
Zde jsme naši úlohu sehráli velmi dobře. Ať už
komplexními informacemi na komorovém webu,
tak pravidelnými e-maily s nejčerstvějším děním
členské základně, kterých jsme poslali více než
čtyři desítky. Zmínit musím také naši poradnu,
díky které jsme podnikatele mohli denně online
informovat a zodpovídat jejich dotazy, zejména během uzavření ekonomiky. Společně s partnerskými
advokátními kancelářemi, kterým patří obrovský
dík za jejich součinnost, jsme vyřídili skoro tři
tisíce podnětů a dotazů.
Povedlo se Komoře prosadit všechny její
požadavky?
My jsme od počátku krize poměrně jasně formulovali naše požadavky na konkrétní pomoc firmám,
celkem jsme vypracovali jakési dvacatero požadavků. A jakkoliv není vše stoprocentní, musím říci, že
stát nakonec, byť i dílčími opatřeními, uskutečnil
všechny kroky, které Komora požadovala. Mimo
jiné odpuštění sociálních odvodů, které sice přišlo
se zpožděním, ale podařilo se jej prosadit. Stejně
jako částečné náhrady mezd nebo nájemného.
Vláda tedy podnikatelům vyšla stoprocentně
vstříc?
Stoprocentně samozřejmě ne, protože řada opatření prošla v menším rozsahu, kupříkladu zmiňo-

vané odpuštění odvodů v programu Antivirus C,
které je pouze pro firmy do 50 zaměstnanců.
Problémem byla i prezentace vlády z hlediska PR.
Zaujal mě jeden z posledních výroků ministryně
financí Aleny Schillerové o tom, že český stát vydal
na podporu ekonomiky po koronaviru už 1,15 bilionu korun, tedy skoro 21 procent HDP. To je
částka, která zdaleka neodpovídá realitě, a většina
těchto peněz je zatím ve sféře vládních příslibů. Takové peníze skutečně do ekonomiky nedoputovaly.
Můj odhad je, že podnikatelé dostali na účty nebo
na různých úlevách maximálně 100 miliard korun.

cích. Až s odstupem času totiž lépe vidíme, jaké
obory krize postihla nejvíce, a můžeme podporu
účelněji a efektivněji cílit.

Kde je tedy ten zbylý bilion?
Vláda samozřejmě připravuje různá garanční
schémata pro komerční banky, aby mohly se zárukami úvěrovat podniky, které by jinak na půjčky
nedosáhly. Toto vše je tedy v té obrovské částce již
započítáno, aniž by se tyto prostředky v takovém
objemu reálně do ekonomiky dostaly. Navíc to má
ještě jeden pro nás negativní dopad – nepodnikatelská veřejnost má pocit, že my podnikatelé jsme
dostali obrovské peníze, zatímco oni ne.

Spolupracovala vláda se zaměstnavateli
dostatečně?
Z hlediska ochoty vlády komunikovat s podnikatelskými svazy včetně Hospodářské komory se
vláda chovala velmi vstřícně. Od počátku jsme
úzce spolupracovali s Ministerstvem průmyslu
a obchodu, rezortem práce a sociálních věcí
a s dalšími. Často jsme se ale potýkali s určitou pomalostí v rozhodování, dlouhými lhůtami, s nejednoznačností rozhodnutí apod. Zpočátku krize totiž
bylo pro podnikatele strašně těžké rozklíčovat, co
vlastně mají pro získání podpory udělat. Zejména
v těchto momentech jsme vládu kritizovali, až jí to
nebylo mnohdy příjemné. Zvláště ze začátku jsme
dávali za příklad Rakousko nebo Švýcarsko, kde se
podle našich informací dostávala pomoc k firmám
v řádu dnů, nikoliv týdnů. Problémem je i trvale
přebujelá tuzemská byrokracie, kterou prostě
přes noc nezjednodušíte. Lejstra a formuláře tady
s námi zatím bohužel stále koexistují, a to v dobrých i špatných časech. A to je něco, co vládě těžko
vytýkat, krátkodobě s tím nemohla moc udělat.
Nastavilo to však zrcadlo celé naší státní administrativě a musíme se poučit do budoucna.

Jaké programy jsou podnikateli nejlépe
hodnocené?
Platí, že podnikatel prosazuje vždy co nejjednodušší administrativu, což splňuje kompenzační
bonus Pětadvacítka pro OSVČ. Po počátečních
rozpacích poměrně dobře podnikatelé hodnotí
program Antivirus umožňující kurzarbeit, liberační balíčky nebo ošetřovné. Naopak špatně nastaven
byl jednoznačně program COVID I, který nebyl
dobře administrován a byl rozebraný během
několika minut. Problémy jsme zaznamenali
i u COVIDu II. ČMZRB nebyla totiž kapacitně
a personálně připravena takovou agendu zprocesovat. My jsme na Komoře zpočátku preferovali
co největší plošnost opatření s tím, že vždycky se
mohou najít „černí pasažéři“, kteří systém výjimečně zneužijí. Takovým případům se nevyhnete,
ale ekonomika to přežije. Horším scénářem by
bylo, kdyby statisíce živnostníků nedostaly pomoc
včas a tři měsíce byly bez příjmů. Teď už naopak
preferujeme větší selekci konkrétní pomoci těm
oblastem, které opatření proti šíření covidu zasáhla
nejvíce a které budou krizí trpět i v dalších měsí-

Vláda ale vesměs všechna svá opatření velmi
chválila.
Jedním z problémů této vlády je její často přehnaná marketingová komunikace, v níž je vše až moc
zalité sluncem. Zkrátka vše zvládneme, vše zařídíme. Mezi takové nešťastné výroky řadím právě
i ta již zmiňovaná slova paní Schillerové o více než
bilionové podpoře ekonomiky.

Jak na opatření spojená s prevencí proti
šíření covidu doplatí naše ekonomika?
Zdá se, že v roce 2020 naše země – a nejen ta –
prožívá největší ekonomickou krizi za posledních
sto let, možná s výjimkou let 1930 a 1931, tedy
v době velké hospodářské krize. Nicméně si myslím, že jsme od třicátých let o mnoho dál, jsme poučenější a zotavení z krize přijde relativně rychle.
Každopádně si myslím, že nás letos čeká pokles
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HDP na úrovni 7,5 až 8 procent, v roce příštím pak
nárůst o 4 až 6 procent, ale samozřejmě z mnohem
nižší základny. S návratem ekonomiky jak české,
tak evropské na úroveň konce roku 2019 počítám
někdy v druhé polovině roku 2022. Národní
důchod (příjem) na obyvatele by podle některých
ekonomů mohl dokonce klesnout někam k úrovni
let 2013 a 2014. Co se týče inflace, až na dílčí výkyvy neočekávám nic dramatického. Stejně tak jsem
optimistický v pohledu na nezaměstnanost, která
by neměla vzrůst nad 5,5 procenta.

Jak se s krizí potýká koruna?
Česká měna v těch prvních týdnech pandemie
poměrně razantně oslabovala. To byla alespoň
částečná výhoda pro vývozce, pokud navzdory
zavírání všeho možného měli odbyt svého zboží
v cizině. Dnes už se koruna vrací (ke konci června,
pozn. red.) okolo hranice 26,50 koruny za euro
a postupem dalších týdnů a měsíců se vrátí
na předpandemické hodnoty. Na počátku příštího
roku tedy nějakých 25,50 koruny za euro.
Jaký máte názor na předpokládaný schodek
500 miliard korun a růst zadlužení?
Obecně mi jednorázové vysoké schodky jako
takové příliš nevadí. Dle mého názoru se v případě
tuzemska ještě stále jedná o udržitelný a ufinancovatelný deficit. Ať už se Ministerstvo financí
rozhodne pro dluhopisy v korunách nebo eurech,
můžeme to zvládnout. Málokdo si například
uvědomuje, že dluh v současné době financujeme
levněji než třeba Rakušané nebo Belgičané.

ZDÁ SE, ŽE V ROCE 2020 NAŠE
ZEMĚ – A NEJEN TA – PROŽÍVÁ
NEJVĚTŠÍ EKONOMICKOU KRIZI
ZA POSLEDNÍCH STO LET, MOŽNÁ
S VÝJIMKOU LET 1930 A 1931, TEDY
V DOBĚ VELKÉ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE.
NICMÉNĚ SI MYSLÍM, ŽE JSME OD
30. LET O MNOHO DÁL, JSME
POUČENĚJŠÍ A ZOTAVENÍ Z KRIZE
PŘIJDE RELATIVNĚ RYCHLE.

Bylo by řešením v tuzemsku zvyšovat kvůli
schodku daňové zatížení?
Nechci teď spekulovat nad tím, zda by bylo účelné
například zvyšovat daně. Já začínám vnímat
jinou věc: naše země byla od dob první republiky
známá tím, že měla rozpočtově velmi odpovědnou politiku v oblasti veřejných financí. Musíme
lidem i podnikatelům říci jedno. Současná pomoc
po covidu je jednorázová. Nemůžeme veřejnost
naučit, že kdykoliv se vyskytne podobný problém, budeme ho sanovat nárůstem deficitu nebo
zadlužení. K současné krizi musíme přistupovat
jako k fenoménu, který přichází jednou za sto let.
Musíme na to myslet i proto, že současné nastavení
například penzijního systému není dlouhodobě
udržitelné a vyšší zadlužování nám výrazně zkracuje dobu na přípravu potřebných reforem.

že zachovali chladnou hlavu a přežívají krizi se ctí.
Nicméně stále s jistotou nevíme, jak dlouhé bude
dno této recese. Nemůžeme ani vyloučit, že přijde
druhá vlna pandemie, která by i podle slov některých ministrů snad už neznamenala takovou paralýzu ekonomiky, jaké jsme byli svědky při první
vlně. Druhá vlna by byla jiná i z toho pohledu, že
už máme negativní zkušenost z jara letošního roku
a dopady by snad nebyly tak velké. Ale nepřivolávejme nic špatného.

Jak obstály z vašeho pohledu v této krizi
tuzemské firmy?
Z dnešního pohledu, kdy vzniká tento rozhovor
na konci června, se zdá, že obstály. Uvědomme si
jenom, že v řadě zemí byla koronakrize doprovázena nepokoji, demonstracemi apod. Protesty podnikatelů, protesty zaměstnanců. To u nás nebylo,
třebaže zejména hoteliéři nebo firmy z cestovního
ruchu měli a často stále mají nesmírně obtížné období. Všem těmto lidem je třeba poděkovat za to,

Byl koronavirus nejtěžším obdobím vašeho
šestiletého působení ve vedení Komory?
Teď možná všechny překvapím. Paradoxně bylo
období pandemie nejhezčím obdobím ve funkci
prezidenta Hospodářské komory. Z jednoho prostého důvodu. V roce 2014 jsme přebírali Komoru
ve stavu, v jakém byla, s poškozeným renomé
i pověstí v očích veřejnosti. A nyní jsem byl svědkem toho, kdy se celá Komora semkla a v podstatě
ze dne na den byli jak někteří volení představitelé,
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tak zaměstnanci ochotni pracovat de facto nonstop
včetně víkendů. Díky tomu se nám podařilo být
významným hlasem podnikatelů v komunikaci se
státem, postavit skvělé webové stránky, informační e-maily. A byli jsme veřejností vnímáni jako
instituce, které lze věřit a která skutečně pomáhá.
Toto vidět pro mě byla velká radost a nyní už vím,
že Komora je institucí, na niž je spolehnutí.

Koronakrizí tedy šest úspěšných let
vyvrcholilo. Jsou oblasti, kde naopak ještě
vnímáte rezervy?
Některé věci, o které dlouhodobě usilujeme, jako
je převzetí některých agend od státu, mistrovská
zkouška, problémy kolem Národní soustavy kvalifikací, se nedaří řešit tak rychle, jak by si někteří
členové přáli. Nicméně i v těchto oblastech jsme
dokázali pokročit. Rezervy vidím zejména v nastavení nových pravidel vnitřního fungování Komory
a dotáhnutí změny členských příspěvků. Obecně
také nejsem zastáncem finanční podpory ze strany
státu, jedině tak dosáhneme politické nezávislosti.
Na nadcházejícím sněmu budete obhajovat
prezidentskou funkci. Jak vidíte Komoru
za další tři roky?
Chci vidět Komoru minimálně stejně silnou jako
nyní, s takovou prestiží, která jí dlouhodobě náleží.
Přál bych si Komoru ještě lépe finančně zajištěnou
a stabilní. V neposlední řadě se chci zasadit o přijetí pro nás výhodné novely zákona o Hospodářské
a Agrární komoře. A i když jsme od roku 2015 výrazně navýšili počet členů, tak se chci zasadit, aby
se Komora stala pro podnikatelskou veřejnost ještě
více atraktivní a její členská základna dále rostla. Q
MIROSLAV BENEŠ

Stabilní
zaměstnavatel,
motivující
prostředí

Přístup
k unikátním
technologiím

Rozsáhlý systém
zaměstnaneckých
beneﬁtů

Kariéra v oblastech
jaderné energetiky,
materiálového
inženýrství a
nukleární medicíny

Hledáme kolegy,
kteří s námi budou
tvořit energetickou a
průmyslovou budoucnost.
Kromě práce na zajímavých projektech a podpory profesního rozvoje nabízíme našim
zaměstnancům i rozsáhlý systém beneﬁtů:











odměňování zaměstnanců prostřednictvím výkonových a dalších odměn,
minimálně 5 týdnů dovolené,
ﬁnanční příspěvky na životní pojištění a důchodové připojištění,
sick days,
příspěvek na stravování,
beneﬁtní kafeterie Sodexo,
ﬂexibilní pracovní doba,
možnost alternativních úvazků (zkrácená pracovní doba),
nadstandardní zdravotní péče,
zvýhodněné mobilní tarify pro naše zaměstnance i jejich rodinné příslušníky.

Chcete vědět víc?
Zeptejte se nebo rovnou pošlete CV: nabor@ujv.cz
Všechny pracovní nabídky máme na webu: ujv.jobs.cz

k věci

HK ČR spojila síly s pražským magistrátem

na pomoc podnikatelům
Dopady koronavirové pandemie na podnikání jsou i po skončení nouzového stavu a zklidnění celé situace stále velmi
citelné. Nejvíce zasažena byla bezpochyby česká metropole, jelikož jen na území hlavního města působí pětina všech
podnikatelů z celé České republiky. Praha také dlouhodobě nese největší podíl na tvorbě českého HDP, podle posledních
dostupných dat Českého statistického úřadu se v roce 2018 jednalo až o 25,8 %.

P

roblémy, kterým museli a stále musí pražští
podnikatelé čelit, budou mít do budoucna negativní vliv jak na výrobu a služby, tak i na trh
práce a na tuzemské hospodářství jako celek.

Od června společně
Hospodářská komora si tuto skutečnost plně uvědomuje, a proto se rozhodla spojit síly s hlavním
městem a pomoci živnostníkům, firmám a podnikatelům, kteří působí právě na území Prahy.
Od června tak funguje elektronická poradna pro
pražské podnikatele, kteří se v souvislosti s důsledky pandemie COVID-19 ocitli ve svízelné situaci,
nevědí si rady a potřebují podat pomocnou ruku.
Obdobná poradna Hospodářské komory byla
v provozu již v době vyhlášení nouzového stavu.
Ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi bylo během dvou měsíců shromážděno více

než 2 750 dotazů a podnětů, které odborníci pečlivě zpracovávali a které Hospodářská komora brala
v potaz při svých jednáních s vládou. Podnikatelé
se nejčastěji zajímali o prostředky na podporu
podnikání, jako jsou programy Antivirus, Pětadvacítka, či se dotazovali na možnosti náhrady škody
způsobené restriktivními opatřeními.

Rady po síti i osobně
Nově spuštěná elektronická poradna je jedním
z dalších kroků, které poskytují hmatatelnou pomoc
podnikatelům v této nelehké době. Na zodpovídání
dotazů Hospodářská komora vyčlenila své specialisty a dotazy právního charakteru jsou vyhodnocovány opět ve spolupráci s externími advokátními
kancelářemi. V případě zájmu je součástí poradny
také zasílání informačního newsletteru týkajícího se
právě aktuálních informací pro podnikatele a firmy.

Podnikatelé se ovšem nemusí omezit jen na čerpání rad a odborných názorů elektronickou formou.
Hospodářská komora po dohodě s hlavním
městem Prahou vyčlenila pro tento účel také čtyři
kontaktní místa, kam se podnikatelé mohou přijít
o své situaci s odborníky poradit i osobně a kde
jsou na poradenství tohoto typu zřízeny úřední
hodiny. Hospodářská komora si je plně vědoma
toho, že pomoc podnikatelům je v současných
chvílích zcela zásadní při snahách o restart ekonomiky a národního hospodářství. Z toho důvodu
věříme, že naše partnerství s hlavním městem má
smysl a poskytne potřebnou podporu na složité
cestě ke zvládnutí dopadů této krize. Q
DARIJA SENČUKOVÁ a ZDENĚK NEUŽIL ve spolupráci
s JAROSLAVEM KOPŘIVOU a JAKUBEM ČACKÝM, Odbor legislativy,
práva a analýz, Úřad HK ČR
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Komorové aktivity
v době postcovidové
Během stále doznívající pandemie koronaviru se Hospodářská komora v posledních týdnech postupně vracela
k běžné agendě. Připomínkovala důležité zákony, pro podnikatele pořádala semináře i další akce a účastnila
se důležitých událostí a jednání. Připomeňme si na této dvoustraně alespoň ty nejdůležitější.

P

roblematiku financování exportu nebo potřeby tuzemských vývozců při podpoře jejich
zahraničních aktivit probíraly tuzemské firmy
během Exportních telemaratonů, kterých se online
zúčastnilo na 150 firem. Exportní telemaraton ve
spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Českou exportní bankou a společností EGAP ukázal,
že kromě cestování za byznysem exportéry pálí
také financování, zejména v současné pokoronavirové době.
Podnikatelé kladně hodnotí např. záruční bankovní program COVID Plus zajišťující likviditu pro
podniky nad 250 zaměstnanců. Menší a střední exportéři by nicméně uvítali, pokud by tento nástroj,
nebo nějaký jemu podobný, mohl být rozšířen i na
firmy do 250 pracovníků. „Je nutné upravit celý systém financování exportu tak, aby české firmy při získávání zakázek nepředbíhali zahraniční konkurenti
s lepšími podmínkami financování. Před definitivním nastavením parametrů takového produktu jsme
připraveni konzultovat celý návrh s tvůrci. Bylo by
nešťastné, kdyby se vytvořil podpůrný nástroj, který
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fakticky nebude možné aplikovat,“ sdělil viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář.
Podle exportérů, kteří se telemaratonů zúčastnili, výrazně pomohl i tzv. „semafor“ a otevření
schengenského prostoru. Vývozci nicméně
potřebují i další trhy mimo EU, kde jsou jejich
další strategické trhy. Patří mezi ně např. Jižní
Korea, Vietnam, země Perského zálivu, ale
i Rusko, Latinská Amerika nebo severní Afrika.

Jednodušší zakládání firem má podporu
podnikatelů

Michal Štefl

Hospodářská komora uspořádala kulatý stůl
k novele zákona o notářském řádu za přítomnosti
předkladatelů normy a prezidenta Notářské komory ČR. Podle Komory novela přinese podnikatelům zásadní zjednodušení administrativy a ušetří
jim finanční náklady. „Z našeho pohledu je důležité,
že bude možné firmu založit online během jedné
hodiny. V dalším legislativním procesu bychom
chtěli prosadit stejně tak rychlou možnost likvidace ‚spících‘ firem, které jsou často jen prázdnými

Roman Pommer a Irena Bartoňová Pálková

schránkami,“ uvedla viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková.
Návrh novely počítá s tím, že si notáři potřebné údaje pro založení firem sami ověří
u dotčených institucí (základní registry a informační systémy veřejné správy), a to bez fyzické
přítomnosti žadatele, se kterým vše vyřídí
prostřednictvím zabezpečeného videopřenosu.
Následně firmu online zapíšou do obchodního rejstříku. Novela podle Komory přinese
také výraznou digitalizaci procesu zakládání
obchodních společností.

Současná podoba stavebního zákona
odporuje věcnému záměru
Hospodářská komora nesouhlasí se současnou
podobou nového stavebního zákona, kterou
Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo k projednání Legislativní radě vlády. Návrh, jaký předkládá
ministerstvo, je učebnicovým příkladem rezortismu veřejné správy, který bude vyhovovat převážně
úředníkům. Podle rozboru Hospodářské komory
tak povolování staveb opět skončí bez potřebné
reformy. Rekodifikace stavebního práva přitom vyžaduje úpravu uspořádání státní správy, územního
plánování v samotném procesu nebo soudním přezkumu. Nesoulad paragrafového znění s věcným
návrhem koncem června vytkla Ministerstvu pro
místní rozvoj sama Legislativní rada vlády, která
zákon vrátila úřadu k přepracování.
Je zásadní, aby veškeré hlavní principy umožňující
zrychlení a zjednodušení územního a stavebního
řízení byly v konečném znění zákona zachovány. „Pokud je mám krátce shrnout, jde o stabilní
a jednoduchý systém územního plánování, jednotný
a srozumitelný systém stavebních úřadů, integraci
dotčených orgánů do tohoto systému, jasné role pro

Bořivoj Minář

aktéry v jednotlivých stupních řízení a tolik potřebné stanovení vymahatelných a nepřekročitelných
lhůt. Povolit stavbu ve vyspělém právním státě přece
nemůže trvat déle, anebo dokonce výrazně déle než
ji postavit,“ upozorňuje viceprezident Hospodářské komory Michal Štefl.
Šance, aby novou strukturou stavebních
úřadů s posílením jejich odborné kompetence,
technického vybavení, sjednocením metodiky
a rozhodování se zásadním způsobem snížil
korupční potenciál, na který si lidé často stěžují,
se zdá být naprosto promarněna. Podle nového
zákona a s rozplynutím základního principu
jeden úřad – jedno razítko – jedno rozhodnutí
zůstane zachován problém systémové podjatosti, tedy možnost politického ovlivňování
stavebních úřadů zástupci samospráv.

Norma příliš nabobtnala
Zákon navíc zbytněl na dvojnásobek oproti verzi
z loňského listopadu, a má dokonce přes 100 paragrafů navíc než v současnosti platný zákon. Přibyla
nová pravidla a regulace, které nebyly s nikým
odborně a v praxi konzultované. Naopak samotné
stanovení a vymahatelnost lhůt je tristní. Stavebník
tím pádem nemůže očekávat zrychlení řízení ani
posílení právní jistoty a zlepšení jeho postavení
v řízení. Zákon přitom vznikl právě proto, aby
urychlil povolání staveb.
Hospodářská komora nicméně i přes své výtky
podporuje variantu, aby se zákon co nejrychleji
dostal do parlamentu, kde chce usilovat o širokou
politickou shodu, která zajistí prosazení klíčových
principů rekodifikace stavebního práva – tedy
skutečně zefektivnit povolování staveb a odstranit přebytečnou byrokracii ještě v tomto volebním období.

Otevírání nových interaktivních učeben.
Byli jsme u toho
Pražská Střední škola automobilní a informatiky,
nazývaná též „Weilovka“, se stala dalším odborně
vzdělávacím zařízením, ve kterém se slavnostně
otevřely čtyři multimediální třídy. Jednotlivé
prostory s projektovým názvem Centra interaktivní výuky umožňují pražským pedagogům
realizovat výuku s využitím technického vybavení
díky projektu IKAP (Komplexní program rozvoje
a podpory pražského školství), magistrátu hl.
města Prahy a pražské Hospodářské komory, která
je partnerem projektu.
Slavnostního otevření nových výukových prostor
se zúčastnili viceprezidenti Hospodářské komory
Irena Bartoňová Pálková a Roman Pommer. „Vidět
na jednom místě digitální třídu, další s robotickými
stavebnicemi s funkčními vozítky a poté i tu klasickou dílnu s ponkem, šroubováky, hřebíky a kladívky,
umožňuje vnímat opravdovou šíři řemesla a motivovat rodiče ke správné volbě studia a profesního
uplatnění jejich dětí,“ sdělil Pommer.
Hospodářská komora usiluje dlouhodobě o vyšší
zájem o technické profese i o zvýšení prestiže
řemesel. Proto se podílí na konceptu mistrovské
zkoušky. Ta má v budoucnu pomoci rozlišit kvalitní řemeslníky od špatných a zajistit také ochranu
spotřebitelů. „Zákazníci si budou moci vybírat mezi
mistry v oboru, zlepší se kvalita dodávaných služeb
a výrobků i reklamačního a záručního servisu,“
doplňuje Pommer s tím, že další jednání o konceptu mistrovské zkoušky by měla po koronavirové
pauze pokračovat v průběhu prázdnin. Q
MIROSLAV BENEŠ, odbor vnější komunikace HK ČR
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Připraveni na druhou vlnu?
Pandemie koronaviru SARS-CoV-2 ochromila na jaře celou zemi a média již od května spekulují o strachu z její druhé vlny.
Všichni se totiž shodují na tom, že obdobné podzimní zmrazení ekonomiky, k jakému musela nejen česká vláda sáhnout
v březnu, by bylo už smrtící. Vždyť následky toho jarního poneseme ještě dlouhé měsíce.

N

ejde o to podněcovat strach a obavy. Nicméně nový typ koronaviru tu je a bude tu
i v září i o Vánocích. A těžko předpokládat,
že v tak brzké době najde věda spolehlivý lék
či vakcínu. Současně je zřejmé, že s podzimem
přijde obvyklá vlna podzimních respiračních
onemocnění. Vláda proklamuje, že bude zvládat
situaci ohniskově, nikoliv plošně. Mohou se
na to podnikatelé, živnostníci a majitelé firem
spolehnout?

Odpovědnost namísto restrikcí
Jak se na riziko druhé vlny dívá ministr zdravotnictví? „Případnou druhou vlnu určitě nepodceňujeme a snažíme se na ni co nejlépe připravit.
Vybudovali jsme informační systém infekčních
nemocí, monitorujeme vývoj počtu nakažených
v regionech a v reálném čase dokážeme identifikovat problém, a to díky systému včasného varování.
Máme dispečink intenzivní péče, prostřednictvím
kterého víme, jaká je obsazenost lůžek. Vytvořili
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jsme síť laboratoří a odběrových míst, takže máme
dostatečné testovací kapacity. Máme chytrou karanténu. A vůbec, máme již zkušenosti, jak s takovou
epidemií bojovat,“ říká ministr Adam Vojtěch,
který je přesvědčen, že právě díky systému Chytré
karantény budou epidemiologové umět velmi
rychle reagovat na vznik ohnisek nákazy a zamezit
jejímu šíření. Přiznává ovšem, že jak Chytrá
karanténa, tak aplikace eRouška vyžadují aktivní
spolupráci jednotlivců. Jedině tak se mohou stát
stěžejními prvky účinného boje s koronavirem:
„Chytrá karanténa nám pomůže udržet nákazu pod
kontrolou. Můžeme rozvolňovat plošná opatření a vrátit se k normálnímu životu. Díky těmto
technologiím jsme schopni rychle zareagovat, pokud
se někde objeví nové ohnisko nákazy, a dostat ho
pod kontrolu. eRouška je velmi důležitou součástí
Chytré karantény. Plošná opatření nahrazuje naše
individuální zodpovědnost. Takže nainstalováním
eRoušky každý z nás přispívá k tomu, aby se koronavirus už nekontrolovatelně nerozšířil.“

Klíčová bude rychlost
Ministr Vojtěch potvrzuje, že s podzimní vlnou respiračních onemocnění jeho rezort počítá. „Proto
na občany apelujeme, aby se v nadcházející sezoně
nechali očkovat proti chřipce. Chceme také podpořit
podzimní očkování proti chřipce cílenou kampaní
směřovanou zejména na zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou například senioři, chroničtí pacienti či
zdravotníci. Cílem je zvýšit proočkovanost populace
a připravit ji na situaci, pokud by došlo k náporu
dvou epidemií naráz, klasické chřipkové a případné
další koronavirové. Obecně Česko patří k zemím
s nejnižším podílem očkovaných proti chřipce,
v současnosti je to pouze osm procent. Věříme však,
že zkušenost s epidemií koronaviru u veřejnosti zájem o očkování proti chřipce podpoří,“ upozorňuje
na jednu možnost prevence ministr zdravotnictví.
Jak již bylo řečeno, vláda chce případnou druhou
vlnu řešit ohniskově. Otázkou je, zda v případě
respiračních onemocnění, která vznikají ohniskově, ale obvykle se velmi rychle plošně rozšíří,

k věci
to lze zvládnout. „Proto je klíčová rychlost. Rychle
identifikovat nakaženého a jeho kontakty. A přijmout opatření. Hygienikům v tomto směru pomáhá
právě zmíněná Chytrá karanténa,“ vysvětluje
ministr Vojtěch a dodává, že kapacity laboratoří
mají nyní významné rezervy. Platí, že pokud test
indikuje lékař nebo hygienici, je testování hrazeno
pojišťovnou, v případě, že se dotyčný rozhodne otestovat sám a nemá příznaky nebo jinou
epidemiologickou anamnézu, pak si test platí sám.
Podle vyjádření ministra Vojtěcha není možné, aby
majitelé firem objednali testy pro své zaměstnance
fyzicky, nicméně jejich zaměstnanci mohou navštívit jakékoliv odběrové místo pro samoplátce.

Udržet zaměstnanost
Ministr zdravotnictví je přesvědčen, že jeho rezort
s novými zkušenostmi a chytrými nástroji případnou druhou vlnu zvládne. Kolaps v mnoha podnicích však může vyvolat i zmíněná vlna podzimních
chřipek. „Pokud jste nemocný a hrozí, že byste nakazil
kolegy, bylo by od vás nezodpovědné chodit do práce.
Ostatně, to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme
jako ČSSD usilovali o zrušení karenční doby. Určitě
nikdo neočekává, že budeme lidi nutit k tomu, aby
chodili s teplotami do práce jen proto, aby ekonomika neutrpěla. Ničemu bychom nepomohli, naopak.
Nemocných by přibývalo, což by se na chodu podniků
a stavu ekonomiky tak jako tak negativně odrazilo.
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Ostatně, také se nemůžeme snažit vyhnout dopravním
nehodám tak, že nebudeme jezdit autem. Prevence
musí být vždycky na prvním místě,“ připojuje se
ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
Její slova nepostrádají logiku, nicméně návod, jak
podpořit odpovědné chování chřipkou nakažených
a současně zajistit podnikům dostatek zaměstnanců,
nedává ani ona. Že prioritou pro její rezort je udržení zaměstnanosti, je nasnadě, což potvrzují i následující slova: „Všichni si uvědomují, že ještě nemusíme
mít vyhráno. Třeba program Antivirus jsme zatím
prodloužili do srpna. To ale neznamená, že v srpnu
musí nutně všechno skončit. Potřebovali jsme pokrýt
dobu, než se ukáže, co přesně se děje v ekonomice.
Když bude potřeba, Antivirus prodloužíme. Věřím,
že stejně by postupovala celá vláda. Rozhodně varuji
před nějakým zběsilým propouštěním zaměstnanců.
Nejenže si tím v prvních chvílích příliš nepomohou,
ale zablokují si tím i cestu k návratu do normálu.
Úspěch firmy závisí na lidech. Bylo by krátkozraké
propouštět zapracované zaměstnance, o které se firmy
ještě před půl rokem přetahovaly. Troufám si říci, že
kdo si udrží lidi, má z půlky vyhráno. A my na MPSV
děláme všechno proto, abychom firmám udržení
pracovních míst co nejvíce usnadnili.“

Jana Maláčová zprávy, že se k němu podnikatelé
pro své vlastní potěšení chystají? Ano, nezaměstnanost je problémem pro stát i jednotlivce. Umělá
či formální zaměstnanost je ovšem problémem
pro majitele firem. A jako taková je něčím, co
si privátní sektor na rozdíl od státního nemůže
dovolit. Stát vcelku ochotně přenáší své povinnosti
na zaměstnavatele. V případě zaměstnanosti to
ovšem nepůjde, tam jednoznačně rozhoduje trh.
Jak říká okřídlené rčení, pomocnou ruku
spolehlivě každý z nás najde na konci vlastního
ramene. Mějme to na paměti. Z odpovědí dvou
ministrů je zřejmé, že žádný podrobný podzimní
akční vládní plán neexistuje. Což podtrhuje i fakt,
že s podobnými otázkami jako na Ministerstvo
práce a sociálních věci i Ministerstvo zdravotnictví jsme se obrátili také na Ministerstvo financí
a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Od nich
jsme však přes urgence odpovědi nedostali vůbec.
Není důvod ke strachu z podzimní druhé vlny.
Jen je dobré vědět, že podnikatelé se budou
muset spolehnout sami na sebe a připravit si své
vlastní scénáře. Až přijde chřipková epidemie,
budeme totiž s největší pravděpodobností prostě
improvizovat. Jen míra zkušeností bude (naštěstí)
o něco vyšší. Q

Kde hledat pomocnou ruku
Varování paní ministryně před zběsilým propouštěním zaměstnanců je stěží pochopitelné. Má snad

PETR KARBAN

11/03/2020 12:40
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Stavebnictví se nemusí stát obětí viru,
jen je potřeba jednat rychle a rozumně
Dopad současného dění a předpokládané hospodářské krize se může nejvýrazněji projevit v pozemním stavitelství.
Tedy v hospodářském oboru, který je z hlediska národní ekonomiky z těch nejdůležitějších, s velmi vysokým multiplikačním
efektem. Na produkci různých typů staveb se přímo podílí podnikatelé z desítek oborů, výrobci stovek druhů různých
komponentů, na následném provozu se podílejí další a další podnikatelé. Řešení, jak dopad krize minimalizovat, nebo
dokonce předejít jejímu rozvinutí, nejsou přitom ani těžká a z pohledu státu by nemusela být ani tak drahá. Jen je potřeba
je realizovat včas.

P

ředevším je potřeba poukázat na to, co ukázala již předchozí krize – z pohledu spotřebitelů
jsou nemovitosti stále nejjistější investicí.
Vzhledem k dlouhému výrobnímu cyklu se tento
segment v dlouhodobém horizontu dokáže s krizí
relativně dobře sám vypořádat, mnohem hůře se
na něm podepisují neustále se měnící podmínky regulace či jiné strukturální změny. I nyní je
nezbytné, aby se čeští politici soustředili především
na spotřebitele a podporu jejich „nákupního košíku“. Protože v něm především je cesta k řešení.
Dlouhodobě skloňovaným tématem je například
(cenově) dostupné bydlení. Bezesporu dobrou
zprávou posledních týdnů jsou kroky České

20

www.komora.cz

národní banky. Zvýšení dostupnosti hypoték či
snižování úrokových sazeb je nicméně jen prvním,
byť důležitým krokem. Ačkoli banky dosud zcela
neprojevily snížení úrokových sazeb do svých
sazeb pro klienty, postupně se tak bezesporu bude
dít, a to samo o sobě může klientům ušetřit na nákupu bytu statisíce korun.

Sociální bydlení
Důležitým prvkem v boji proti „zaseknutí hospodářských koles“ v oblasti stavební produkce je také
snížení daňové zátěže pro konečné spotřebitele.
V současné době patří Česká republika mezi státy
s nejvyšší daní (DPH) na sociální bydlení. Dvoj-

násobnou v porovnání s Polskem či trojnásobnou
s Maďarskem. Právě změna v daňové zátěži na byty
pro nejpotřebnější by přitom mohla pomoci nejen
řešit dlouhodobou bytovou krizi v ČR, ale mohla by
být také důležitým momentem ve snaze nastartovat
českou ekonomiku ochromenou současnou krizí.
V České republice jsou v současné době uplatňovány dvě daňové sazby na bydlení. Zatímco
základní je srovnatelná se státy Evropy, v případě
sociálního bydlení platí Češi státu na daních
výrazně více. Bydlení je jednou ze základních
potřeb. Přitom však v ČR za jeden sociální byt
musí kupující státu zaplatit až 1 milion korun.
Maďarsko a Rumunsko uplatňuje na sociální typ

k věci
výstavby DPH ve výši 5 %, Polsko 8 % a Slovinsko 9,5 %. Jsou ale i státy, které DPH na sociální
bydlení nemají vůbec – kupříkladu Velká Británie
či Německo. Zvýšené prodeje v tomto segmentu by
podpořily českou ekonomiku a ve svém důsledku
by zároveň šetřily veřejné rozpočty, které se dnes
často využívají k „sanaci“ problému (nikoli k jeho
faktickému řešení).
Nabízí se ale také další možnosti pomoci, vyzkoušené v zahraničí. Kupříkladu ve Francii po krizi z let
2008 a 2009 zavedli takzvané daňové kredity, kdy po
nákupu bytu mohl kupující následujících 6 let snížit
svůj daňový základ o jednu šestinu ceny (se zastropovaným maximem). Toto jednoduché a efektivní
řešení nastartovalo zcela zásadní rozvoj v oblasti
developmentu a krátkodobě i dlouhodobě pozitivně
zasáhlo do francouzské hospodářské produkce.
V ČR se naproti tomu chystá zrušení daňových
odpočtů úroků z hypoték, které se tak stanou další
zátěží spotřebitelů, leckdy mladých rodin, kterým se
tak bydlení stane ještě méně dostupným.
Je nesporné, že stát by měl podporovat také fondy,
které budou v následujících pěti letech poskytovat
nájemní bydlení s výnosem pod 3,5 % a překonají
tak dočasný problém s poskytováním nových
hypoték. Nejedná se přitom v žádném případě
o ohrožení banky a jejich služeb, ale naopak
o doplnění sortimentu pro jinou skupinu klientů,
respektive spotřebitelů.

Rychlejší povolování
Bez kvalitního a rychlého procesu povolování
staveb ale nepomůže ani Česká národní banka
ani daňové úlevy. Česká republika se dlouhodobě „topí“ na chvostu v délce povolování staveb,
a to jsou jen teoretická čísla spočtená dle teorie
zákona. Realita je totiž mnohonásobně horší. Nadějí byla rekodifikace stavebního práva,
která již téměř dva roky hýbe odbornými kruhy.
Bohužel současná podoba, kterou Ministerstvo
pro místní rozvoj posílá do legislativního procesu
a na vládu České republiky je v aktuální podobě
velkým zklamáním. Zcela chybí institucionální
reforma, garance dodržování lhůt, řada řízení
zůstává vydělena (např. nakládání s vodami),
definice veřejných zájmů k ochraně výstavby
a oproti věcnému záměru a původnímu konceptu
paragrafovaného znění z ledna 2020 se k horšímu
změnilo také mnoho dalších pasáží. Není tak
jasné nejen to, zda zůstaly zachovány principy
změny, nad kterými byla všeobecná shoda, ale ani
to, zda v nové verzi zákon opravdu zaseknutému
českému stavebnictví pomůže, nebo zda dokonce
současnou tristní situaci ještě dále nezhorší.
Samotný fakt, že přechodné ustanovení umožňuje prodloužit již tak nevymahatelné lhůty na
dvojnásobek, je děsivý. Je zcela zřejmé, že jedinou
cestou je návrat k původnímu konceptu a jeho
dopracování.

Podpora stavebního sektoru v České republice
je klíčová. V případě bydlení potom i bez ohledu
na to, jak hluboký pád v následujícím období
prožijeme. Investice do výstavby jsou považovány
za nejefektivnější z hlediska tzv. multiplikačního
efektu, tedy jedná se o aktivity s vysokým vlivem
na hrubý domácí produkt (HDP) a tím pádem
i na daňové příjmy do veřejných rozpočtů. Jeden milion korun investovaný ve stavebnictví má
potenciál zvýšit produkci ČR až o 3,09 milionu
korun. Zvýšení dostupnosti umožní zvýšit
prodeje a pokrýt sníženou sazbu DPH za sociální
bydlení v příjmech ve veřejných rozpočtech.
S ohledem na sociální i hospodářskou situaci
v České republice je zřejmé, že stát by měl podpořit cestu početnější výstavby s menším daňovým
výnosem. Očekává-li stát, že podnikatelé mají
mít „vatu“ na horší časy, měl by stát přinejmenším projevit vůli podpořit spotřebitele v jejich
základních potřebách, a to zejména tam, kde se
mu to v ekonomice trojnásobně vrátí, podpořit
zaměstnanost v desítkách navázaných oborů. Jde
o opatření s velmi pozitivním dopadem na mladé
lidi a rodiny v dostupnosti bydlení. Q
HANA LANDOVÁ,
předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje HK ČR

2. místo

1. místo

4denní pobyt v jedinečném lázeňském resortu
se všemi službami pod jednou střechou – ve Spa
Resortu PAWLIK – AQUAFORUM ****,
Františkovy Lázně

3denní letecký zájezd na fotbalové
utkání dle výběru ze španělské,
anglické, italské nebo německé ligy.
Zájezd obsahuje letenky, 2 x ubytování
a vstupenku na vybraný zápas

2

zaměstnanecká liga

3. místo
2denní pobyt v Plzni
s návštěvou Plzeňského
Prazdroje, luxusní večeří
a ubytováním na 1 noc
+ dárek

GÓLY JEDNOU RANOU
Vážení zaměstnavetelé a zaměstnanci,
VLTAVA LABE MEDIA, vydavatel regionálního Deníku, pořádá

1. ročník Deník – zaměstnanecké ligy ve fotbale
Pojďme se společně vrátit do života příjemnou sportovní akcí.
Zaměstnanecká liga je ideální akce pro posílení týmového ducha
a zábava pro celou ﬁrmu a jejich rodinné příslušníky.
Navíc máme pro ﬁrmy mnoho beneﬁtů v podobě prezentace v regionálním Deníku.
Přihlašte se již dnes na www.zamestnaneckaliga.cz
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Podnikání v souladu
O obci Smržice jsou první písemné zmínky z roku 1131. Svět se toto jméno učí znát intenzivně teprve v posledním
čtvrtstoletí. V roce 1992 jsme založili společnost Laski. Budovali jsme ji od nuly a dospěli do stadia, kdy ve svém segmentu
můžeme směle konkurovat předním světovým společnostem. O to víc mě těší, že v posledních letech si konkurence hlídá,
kudy jdeme my.

V

lastně jme mohli jít úplně jinou cestou než
cestou výroby komunální a zahradní techniky. Vždyť když jsme v roce 1993 získali
od americké firmy KOHLER oficiální zastoupení
na prodej jejích spalovacích motorů v České
republice, na Slovensku a v Polsku, připravili jsme
motor pro letoun, s nímž Ing. Suchánek získal
titul mistra Evropy a následující rok i titul mistra
světa v ultralehkém létání. Tehdy na začátku
to bylo hledání. Prodávali jsme náhradní díly
k zemědělským strojům, zemědělské stroje, dělali
jsme servis. Tehdy jsme neměli kapacitu na to
něco vyrábět, vždyť jsme začínali v jedné přízemní budově z vepřovic. Ale podobných firem jako
my bylo mnoho a bylo jasné, že všechny se neudrží, proto jsme postupně z výtěžku financovali
vlastní vývoj – již v roce 1993 jsme zahájili vývoj
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zametacího vozíku, o rok později jsme již dokončili i vývoj první frézy na pařezy. Následoval
vysavač na listí, rozmetadlo, zametací kartáč a vibrační deska, křovinořez, drážkovač, štěpkovač
a drtič. Hledali jsme zkrátka vlastní místo na trhu
a došli jsme až k výrobě toho, co děláme dnes.
My Hanáci máme dlouhou setrvačnost, nikam
nespěcháme. Šli jsme krok za krokem, když jsme
vydělali, hned jsme investovali. Na druhé straně
jsme nápady neodkládali, protože odkládání činí
lehké věci těžkými. Tak se stalo, že žiju sen, který
se mi splnil.

Rozvoj a cíle
Od roku 1992 prošla firma rozsáhlými vývojovými
změnami. Ze zakládajících tří pracovníků se v průběhu let rozrostla na nynějších více než 60 zaměst-

nanců. Vybudovali jsme nové dílny a kanceláře,
dnes již zapojujeme do výroby i roboty a do nových typů umělou inteligenci. S hrdostí můžu říci,
že jsme se stali jednou z důležitých firem na Moravě a jednou z nejdůležitějších v regionu.
Český průmysl v posledních deseti letech rád
skloňuje slovo inovace. My ho skloňujeme od roku
svého založení. Dnes je naším cílem vyrobit ročně
minimálně tři nové nebo inovované výrobky a jedním z motorů inovací je snaha o zlepšení životního
prostředí. Těší mě, že v současnosti realizujeme tři
rozvojové projekty, z nichž dva jsou orientovány
na vědu a výzkum. Těší mě to proto, že vývoj je
drahá záležitost. Poučka ze školy říká, že vývoj
nového modelu je patnáctkrát dražší, než je jeho
pozdější prodejní cena. Z praxe musím říct, že je
to často i víc, když započítám všechny náklady.

k věci
OCENĚNÍ PRO LASKI
1994 Cenu Hanácká žížala získal
od ekologického svazu Českých
ochránců přírody čisticí stroj pro
údržbu vozovek a chodníků
1998 Grand Prix Techagro mezinárodní
výstavy Techagro pro frézu na pařezy
F450/18 AE
2002 Grand Prix Silva Regina výstav
Techagro a Silva Regina získala fréza
na pařezy F500/27
2008 Grand Prix Silva Regina mezinárodních
veletrhů Techagro a Silva Regina
za ucelenou řadu drtičů a štěpkovačů
2010 Stříbrná medaile za štěpkovač LS100
z veletrhu Techagro 2010
2012 1. místo v soutěži Firma roku 2012
Olomouckého kraje
2014 Stříbrná medaile Techagro za frézu
na pařezy F360
2014 3. místo v soutěži Rodinná firma
roku 2014
2015 3. místo v soutěži Firma roku 2015
Olomouckého kraje
2016 Ocenění Grand Prix Biomasa
na veletrhu Techagro získal štěpkovač
LS160DW Track
2016 Cena časopisu Energie 21 veletrhu
Techagro za štěpkovač LS160DW Track
Přesto je to jediná cesta, jak obstát. Budoucnost je
bezesporu v oblasti autonomních strojů. Jednodušší stroje už dnes kopírují například i Rusové. Když
přišlo embargo na dodávky do Ruska, museli si
stroje, co dříve nakupovali u nás, začít dělat sami.
Zvládli vyvinout a vyrobit rakety, takže jednodušší
stroje zvládnou bez problémů vyrobit také. Jediná
cesta je přes udržení technického náskoku před
konkurencí.

Jsme součástí regionu
Přestože větší část našeho sortimentu putuje
k zákazníkům v zahraničí, považujeme své
české zákazníky za nejvýznamnější – vždyť
jsou jimi především města, obce, technické
služby, správa a údržba silnic, arboristické
firmy, drobní zahrádkáři i řemeslníci v okolí,
na Moravě i v Čechách. Nemám to spočítané
přesně, ale více než 50 procent lidí ve firmě je
tady z vesnice. Zbytek má bydliště do 15 kilometrů od firmy. Nejdále dojíždí pouze hlavní
konstruktér Ing. Přikryl, který je z Ivanovic
na Hané. A těší mě i to, že se nám dlouhodobě
vyplácí spolupráce se školami, máme smlouvu se třemi strojírenskými. Kluci tu absolvují
praktickou výuku a ti, kteří vypadají k světu,
tady mají možnost zůstat. A nejméně polovina
našich spolupracovníků tady začínala hned
po škole, je to jejich první zaměstnání a zůstali.

Jsme rodinná firma, musíme být součástí
regionu a žít v souladu s ním. Dnes jsem četl
zprávu o tom, jak byla nějaká zahraniční firma
oceněna, že vysázela pár desítek stromů. My
jsme v záplavě zeleně – ta přece není jen doménou parků a zahrad, měla by být i součástí
místa, kde pracujeme. Možná klademe na zeleň
důraz proto, že vyrábíme techniku, která je
k péči o zeleň určena. Možná proto, že sám se
zahradničení věnuji léta. Každopádně v areálu
firmy vzniklo takové malé privátní arboretum – vysázeli jsme tu mnoho stromů, dřevin
a okrasných keřů, některé jsme vypěstovali ze
semínek dovezených z dovolených. A i když
nás výstavba nových hal nutí zabírat další
zelené plochy, vždy nejprve zvažujeme, zda
lze strom či keř přesadit. Jsem přesvědčen, že
v takovém prostředí, jaké budujeme, se lidem
dobře bydlí i dobře pracuje.
Proto považuji, stejně jako mí kolegové, za naprosto přirozené, že jsme se v čase pandemie
zapojili do nejrůznějších forem pomoci. Jsme
silnější než v roce 2007 a věřím, že přežijeme,
aniž bychom museli sáhnout k nějakým drastickým opatřením. A když bude potřeba pomáhat,
budeme pomáhat. Možná nás pandemie přibrzdí, ale nezastaví… Q

2017 1. místo v Olomouckém kraji v žebříčku
Štiky českého byznysu
2017 Ocenění Česká Štika 2017 v žebříčku
Štiky českého byznysu
2017 Ocenění v kategorii ÚSPĚCH FIREM –
ÚSPĚCH REGIONŮ žebříčku Českých
100 Nejlepších
2018 2. místo v soutěži Firma roku 2018
Olomouckého kraje

KRIZE A KRIZE
Dnes se často srovnává současná pandemie
s krizí v roce 2008. Pro nás minulá krize začala
již o rok dříve. Rok 2007 začínal kurzem 28 Kč
za euro a během roku posílil na 22,50 Kč
za euro. To pro nás bylo takřka smrtelné,
neměli jsme tak velké marže, abychom
to ustáli bez tvrdého opatření. Ale přežili
jsme, ačkoliv jsme v průběhu roku spadli
do červených čísel. Na druhé straně, na konci
roku jsme měli sice pokles obratu, ale nárůst
přidané hodnoty. Současná krize je jiná –
nezačala jako ekonomická, ale bezesporu tak
skončí. Během tří měsíců zasáhla celý svět.

ZDENĚK ZAPLETAL, zakladatel a majitel společnosti Laski
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E-shopový klondike je tady

Čtyři tipy, jak se
při něm nespálit a vydělat
V souvislosti s nouzovým stavem jsme byli svědky uzavření velké části provozoven a zvýšené poptávky obyvatelstva
nakupovat online. Čeští podnikatelé dostáli své pověsti zdatných improvizátorů a během několika málo dní vystavěli
své e-shopy.

V

elká část z nich však předtím neměla
s vedením e-shopu zkušenosti a pravděpodobně udělala stejné chyby jako stovky jejích
předchůdců. Proto jsme připravili tipy na 4 oblasti,
které musí mít začínající e-shopista vyřešené, aby
mu zbytečně neutíkaly peníze a zákazníci.

1. Marketingová strategie
a hodnota zákazníka
Těžko předpokládat, že návštěvník uvidí nový
e-shop a okamžitě nakoupí, byť i pár takových
existuje. Většinu zákazníků musíte nejprve
zaujmout, následně přesvědčit o kvalitách svého
zboží a pak přimět, aby vytáhli ze svých peněženek
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platební karty a zboží nakoupili. Čím dražší je
vaše zboží, tím obvykle delší bývá nákupní proces
vašich zákazníků. Nákupem to nekončí. Správný
e-shopista svého zákazníka nepustí, nýbrž ho dokáže přesvědčit, aby nakoupil opakovaně. Ideálním
nástrojem k dosažení tohoto cíle jsou newslettery,
nejlépe segmentované a automatizované.
Právě to, kolikrát a za kolik zákazníka dovedete
přesvědčit k nákupu, určuje jeho hodnotu. To by
mělo být zohledněno ve vašich marketingových investicích. Zároveň platí, že ani sebelepší marketing
nepřesvědčí zákazníka k opakovanému nákupu,
je-li kvalita zboží a služeb mizerná. Dlouhodobosti
nákupního procesu by měla být přizpůsobena

i vaše reklama. V každé fázi nákupního procesu
je třeba komunikovat s potenciálním zákazníkem
jinak. V praxi vám tuto komunikaci usnadní
schéma See–Think–Do–Care, které vám pomáhá
uvědomit si, co vaše cílová skupina v danou chvíli
řeší, jak a jakými kanály s ní komunikovat. Pak už
jen zbývá dané závěry převést do praxe.

2. Nesoustřeďte se pouze na reklamu
Rychlá logistika, přívětivá zákaznická podpora, poradenství ohledně nákupu, to jsou jedny z hlavních
konkurenčních výhod e-shopu. Zákazníci často
volí velké hráče bez ohledu na to, že jsou o něco
dražší, protože mají výše zmíněné záležitosti zvlád-

k věci
u vašeho dodavatele vyjednat ještě výhodnější podmínky
a zkopírovat vaši reklamní strategii pro něj také není
problém. Právě silná značka, která z vás udělá v očích vašich zákazníků odborníka na váš segment, je tou nejlepší
zbraní, jak vzdorovat konkurenčnímu tlaku dlouhodobě.

Abyste věděli, je-li vámi zvolená marketingová strategie
a nastavení kampaní správné, musíte nejprve správně
měřit. V případě e-shopu je doslova nutností měřit
nejen počet objednávek, ale i jejich celkovou hodnotu,
jinak se vaše marketingové snažení podobá střelbě
se zavázanýma očima.
Obecně totiž platí, že v dlouhodobé perspektivě není
důležité prodávat, ale především prodávat se ziskem.
I při vzrůstajícím obratu se při nesprávném nastavení
reklam může zvyšovat vaše ztráta. Abyste dokázali
navyšovat svou ziskovost, je nezbytné jednak sledovat
poměr nákladů na reklamu k dosaženému obratu, tedy
ukazatel PNO, a jednak propagovat pouze produkty,
u kterých je vyšší marže, než jsou vaše průměrné
náklady na jednu objednávku. Při větším množství
produktů je vhodné exportovat informace o marži
přímo z vašeho ekonomického softwaru do Google
Analytics. Následně lze v kampaních nastavit, aby byly
propagovány pouze produkty s určitou marží.
Vaše cenová politika by měla počítat s tím, že produkt
se neprodá sám od sebe. Náklady na reklamu by měly
být jako nepřímé náklady zahrnuty v jeho cenotvorbě,
abyste si mohli dovolit jej propagovat pomocí systémů,
jako jsou Google Ads, Sklik nebo Facebook Ads.
A ty rozhodně nejsou zadarmo.

Foto: archiv Fresh Services

3. Nastavení měření a sledování ziskovosti

RADIM BÍLÝ
Je zodpovědný za obchodní
aktivity digitální agentury Fresh
Services. Ta vytváří velké i malé
e-shopy na míru a stará se
o jejich marketingové aktivity.
Má zkušenosti s marketingem
e-shopů zaměřených
na koncového zákazníka (B2C)
stejně jako na firemní klientelu
(B2B). Kromě toho provozuje
i svůj vlastní e-shop Potěšpsa.cz.

4. Přívětivost e-shopu

nuté na jedničku. Vy samozřejmě na začátku nemáte
takový tým jako velké e-shopy, ale zas dokonale znáte
svůj produkt. Nebojte se využít svou expertizu a lidem
poraďte. Pokud vám to není vyloženě proti srsti,
můžete marketing e-shopu postavit na svém osobním
brandu – například: V oblasti prodeje kávy se pohybuji
již 10 let, a proto vám dokážu kvalifikovaně poradit.
Velká část e-shopistů má stále zažitou představu: Logistika = nosit balíky na poštu. Nejenže kvalita služeb
České pošty je hodně diskutabilní, ale především moje
zkušenost velí, že není problém, když chcete jednou
za rok poslat babičce balíček do Jablůnkova, ale dělat
to na denní bázi není příliš efektivní. Naštěstí externí
logistické služby jako Uloženka, Zásilkovna a podobně
nabízejí své služby i velmi malým e-shopům, navíc
často za přece jen o něco výhodnější ceny.
Pro dlouhodobý úspěch nestačí být nejlevnější a mít
nejlépe zacílené kampaně. Velký hráč si obvykle dokáže

Pokud máte na výběr mezi kamennou prodejnou s přehledným řazením sortimentu a příjemným personálem
a kamennou prodejnou, ve které je to přesně naopak,
kterou si vyberete? S e-shopy je to stejné. Jedna věc
je, kolik relevantních lidí dovedete zaujmout svými
kampaněmi, a druhá, kolik z nich reálně nakoupí. Proto
rozhodně doporučujeme nepodceňovat uživatelskou
přívětivost e-shopu. Vyzkoušejte si, jak rychle se e-shop
načítá – k tomu doporučuji nástroj Google PageSpeed
Insights, jak se zobrazuje napříč prohlížeči a zařízeními – k tomu je ideální nástroj Browser Stack. V další
fázi sledujte, jak se na něm uživatelé chovají – kromě
tradičních Google Analytics doporučuji i český nástroj
Smartlook, umožňující sledovat nahrávky reálných
uživatelů prohlížejících váš web. Obzvlášť velký zřetel
doporučuji věnovat objednávkovému procesu. Zvládne
si na e-shopu objednat i uživatel, který ho vidí poprvé
v životě? Udělejte si uživatelské testování, které může
mít i minimalistickou formu několika přátel, které si
k sobě pozvete a budete jim během objednávky koukat
přes rameno. Zatímco mobilní telefony porážejí v počtu
zobrazení stolní počítače již více než 5 let, u mobilních
nákupů můžeme sledovat jisté zpoždění. Přesto je jejich
nástup celkem výrazný. Rozhodně doporučuji si otestovat, nakolik je váš e-shop, a především objednávkový
proces reálně použitelný na mobilních telefonech. Q
RADIM BÍLÝ, Fresh Services
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NETDIRECT
NetDirect je česká softwarová
společnost zabývající se tvorbou
e-shopových, SaaS a portálových
řešení, webových stránek, vývojem SW
na míru a online marketingem. Patří
mezi nejvýznamnější dodavatele B2B
portálů a B2C e-shopů na českém trhu
e-commerce. E-commerce řešení staví
na vlastních platformách, technologiích
Microsoftu a headless principu. NetDirect
dodává komplexní řešení s napojením
na jakýkoliv CRM/IS/ERP systém či API
(EDI, fullfilment, platební brány apod.).
V NetDirectu se vám postarají o celý
business koncept vašeho projektu
od personalizace, automatizace, sběru
big dat až po digitální marketing.

www.netdirect.cz/co-delame

Koronavirus mění současné podnikání

Online prodej je budoucnost
V posledních měsících jsme se potkali s velmi nepříjemnými okolnostmi, které přišly znenadání. Koronavirová situace není
pro mnoho firem vůbec jednoduchá a B2C a B2B e-shopy se staly primárním kanálem pro přežití a další růst. Potvrdilo se,
že online obchodování je jednoznačný trend do budoucna.

V

elkoobchodní firmy, které přejdou do onlinu
nyní, získají výraznou konkurenční výhodu
proti ostatním. Digitalizace a automatizace
výroby a obchodu zefektivní nejen celý proces
objednání a expedice produktů, ale přispěje také
ke snížení chybovosti a přinese nemalé úspory
lidských kapacit.

B2B e-shop je nový standard
Pandemie nákazy COVID-19 zpomalila a prakticky zastavila provoz mnoha firem a postihla jak
maloobchod, tak velkoobchod. Současně se ale
naskytla příležitost přesunout se do online prostředí a využít celkového komerčního potenciálu
ve svůj prospěch. Koronavirus uspíšil digitalizaci
podnikání a za pár měsíců posunul online byznys
o několik let dopředu. Jelikož česká e-commerce
stejně jako ta celosvětová zaznamenala v posledním čtvrtletí neočekávaný růst, předpokládám
letošní meziroční růst e-commerce jako celku
v rozmezí 22 až 25 %. Jsou to obrovská čísla.
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Spotřebitelé si zvykli nakupovat na internetu zboží
běžné spotřeby a stejného komfortu se dožadují
i B2B klienti. Chtějí znát skladovou dostupnost
a personalizované ceny, vytvářet nabídky, poptávky
či rozpočty pro další prodej – zkrátka využívat maximum funkcí modernějším způsobem, jednoduše
a automatizovaně. Navíc dochází ke generační
obměně a nastupující generace považuje internetové nákupy za naprostý standard.
„Decision makers“ a další klíčoví manažeři, kteří
online prodej v oblasti B2B doposud nebrali vážně,
si nyní plně uvědomují, že e-commerce platforma
může sloužit jako stěžejní prodejní kanál. V závislosti na tomto zjištění byli nuceni upravit korporátní myšlení a celkovou strategii do budoucna.
V tuto chvíli přenášejí svůj byznys do onlinu, aby
minimalizovali negativní dopady koronaviru,
rozšířili portfolio zákazníků a dokázali udržet růst
firmy. Přitom online nakupování v B2B segmentu
je globálním trendem už od roku 2018 a mohli se
na krizovou situaci předem připravit.

Online versus offline
Každá společnost uvažující o spuštění vlastního
B2B e-shopu by měla počítat s investicí do vývoje
a implementace nových modulů a funkcí, ideálně
od prověřených profesionálů. Většina vývojářských agentur si účtuje hodinové sazby v rozsahu
1 300 až 2 500 Kč. Není to sice zanedbatelná
částka, ale je potřeba si uvědomit, že B2B firmy
naprosto běžně investují do výstavby nových prodejen mnohonásobně více. V porovnání s vývojem
internetového obchodu se jedná o násobně vyšší
investici. Firmy, které nevnímaly e-commerce platformy jako seriozní prodejní kanál, by měly po koronavirové pandemii změnit svůj názor. I když to
může být pro mnohé velký krok do neznáma,
nemusíte se do onlinu vrhnout sami a bez pomoci.
Nechte si poradit od odborníků ze společnosti
NetDirect, kteří nyní nabízejí členům Hospodářské
komory ČR speciální akci. Q
DANIEL LUPINSKI, CEO NetDirect

k věci

Lidé se už nebojí nakupovat online
Miroslav Uďan šéfuje Shoptetu už přes deset let. Díky tomu mohl sledovat vývoj české e-commerce tak, jak postupně rostla
ona sama i Shoptet jako takový. Dnes na něm vznikne 80 až 90 % nových e-shopů. Zajímalo nás, jak se e-shopová scéna
aktuálně proměňuje vzhledem k situaci s koronavirem.

E

-commerce během covid pandemie
výrazně posílila – na rozdíl od jiných
sektorů. Jak vnímáte nárůst vůči
předchozím obdobím? O jak velký posun
se jedná?
V posledních letech rosteme díky našemu byznys
modelu poměrně konstantně. Ale současná
situace nás jen utvrdila v tom, že předpoklad je
stále jen odhadem a situace se může vyvinout
jinak. Na začátku roku 2020 jsme měli predikce
190 milionů. Ale kvůli koroně a našim novým
projektům se to posunulo na 200 milionů, možná
i 210 milionů korun. V březnu jsme měli větší
traffic než o Vánocích. Nejen na našich serverech,
ale i v obratu samotných klientů. Duben pro ně
skončil na 3,5 miliardách korun. Běžný měsíc to
přitom bývá 1,5 miliardy korun.
Jaký byznys model vám pomáhá v růstu?
V roce 2018 jsme otevřeli novou marketplace aplikaci, díky které se mohou do vývoje doplňkových
funkcí zapojit třetí strany, jako jsou freelanceři,
agentury, firmy i startupy. Lidé dnes čím dál více
prodávají přes e-shopy, a tak se snaží o to, aby
byl právě ten jejich na úrovni. Díky tomu narůstá
up-selling doplňků u našich klientů a od našich
partnerů zase provize.
Zmínil jste se o nových projektech. Jedná
se o něco zásadního, co změní e-commerce?
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Velkou věcí je nově otevírané Shoptet Premium.
To vlastně vezme výhody individuálního řešení
na míru, spojí je s pozitivy pronájmového řešení,
a tím vznikne úplně nový produkt skvělý pro velké
e-shopy, kterým by bylo klasické Shoptet řešení
těsné. V rámci e-commerce se jedná o průlomovou
novinku. Díky dalšímu projektu získají naši klienti
možnost prodávat i na nových evropských trzích.
Chystáme totiž expanzi do Maďarska – a budou
následovat další země. Vždy včetně doprovodných
materiálů plných tipů, jak uspět, i potřebných
nástrojů a podobně. Poslední, už běžící projekt,
je Obchodiště, B2B marketplace, které je opět
velkou pomocí pro naše e-shopaře. Snadno si díky
němu najdou nového dodavatele nebo zde naopak
mohou výrobci své produkty udat.

Pojďme se vrátit ke koroně. Znamenalo
pro vás zakládání e-shopů ve větší míře
i mnohem více vaší práce nebo nějaké
komplikace?
Vzhledem k tomu, že jsme technologická firma,
stačilo zaměstnancům na home office zajistit
počítač a telefon. Trochu komplikovanější to bylo
s oddělením telefonické podpory, které navíc mělo
mimořádně hodně práce, ale i to jsme zvládli.
Jinak mezi sebou jsme komunikovali především
díky videokonferencím. Optimální pracovní prostředí neměli ani kolegové s dětmi doma. Zásadní
bylo sladit si režim a procesy, abychom mezi sebou

byli v kontaktu v potřebné míře. Šlo hodně o to,
lidi zapojit tak, aby se cítili součástí týmu, i když
byli doma.

Na většině negativních věcí lze najít i něco
pozitivního. Jak situaci hodnotíte vy, pokud
byste se na ni díval z pohledu e-commerce?
Těžké bylo, že nikdo nevěděl, co bude. Navíc jsme
ze všech stran slyšeli o tom, jak firmy propouští,
a podobně. Mnoho z nich se ale rozhodlo to nevzdat a zapojit se, prodávat, dát o sobě vědět – jinak
než dosud. Zákazníci rychle zjistili, že objednávat
si online věci jako jídlo nebo drogerii není taková
komplikace, jak si dříve mysleli. Naučili se více
platit online a dobírka zaznamenala výrazný úbytek.
Vzorce chování prodejců i zákazníků se změnily
jednoznačně v prospěch online nakupování.
Jak jste se toho rozhodli v Shoptetu využít?
Co kromě nových projektů, o nichž jsme
už mluvili, nabídnete svým klientům, kteří
uvažují o založení vlastního e-shopu?
Na kvalitě našeho produktu pracujeme dlouhodobě, a tak se v tomto smyslu pro nás tolik nemění. Co je ale důležité, je zaměření také na nové
typy našich klientů, jako jsou třeba restaurace.
Přemýšlíme o tom, jak jim pomoci a jak pro ně být
v rámci jejich byznysu užiteční. Q
PETR SIMON

KURZY A SEMINÁNE
(Výbr srpen - záÂí 2020)

20.08. Jak na chytrý marketing bez rozpo tu s profíkem z Red Bullu
Využijte skvlé pÂíležitosti aǂzískejte know-howǂod marketingovéhoǂprofesionála,
Milana Formánka, který se vǂRed BullǂMedia House stará oǂ30 zemí. (Workshop, Praha)

25.08. TvoÂte skvlé firemní asopisy a newslettery, které lidi nadchnou
Zvyšte radikáln vrnost svých zákazníkÚ díky unikátnímu obsahu. Dnes mÚžete pÂesn mÂit
výsledky firemní komunikace a neustále zlepšovat obsah a cílení své databáze pro newslettery.
(Workshop, Praha).
/2019

018

Bestseller 2

17.09. Grafikem sám sob za jedno dopoledne
Praktické školení, kde se i laik nau íǂjednoduše, rychle a samostatnǂvytváÂet skvlou
grafiku.ǂNepotÂebujete žádnou dosavadní zkušenost, ani znalost grafických programÚ.
(Workshop, Praha)

23.09. 6 krokÚ, jak na reklamu na Facebooku a Instagramu. Za áte níci
Nau te se efektivn pracovat s reklamou na Facebooku a Instagramu! VytvoÂte si z obou
Bestselle
sítí další prodejní kanál. (Workshop, Praha)

r 2018/20

19/2020

Podívejte se na detaily a další školení na:

www.komora.cz/kurzy

měsíce

Novými technologiemi
opět do fáze růstu
Společnost Bosch letos slaví 100 let na území České republiky. Její reprezentant a jednatel Milan Šlachta
do společnosti nastoupil v roce 1994 – hned po svých vysokoškolských studiích. Navzdory krizi by rád
udržel pozici významného importéra, exportéra i zaměstnavatele. Navíc chce mít do konce roku všechny
závody a pobočky CO2 neutrální.
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K

vašim stávajícím funkcím jste letos
v květnu převzal další dvě. Co se pro vás
změnilo?
Znovu jsem dostal zodpovědnost za naši společnost v Českých Budějovicích. Mám možnost vést
jeden z našich dvou největších závodů v České
republice a více tak vidět naše výrobní procesy
v praxi. Protože jsem sám z Budějovic, vyhovuje
mi to i z hlediska soukromého života. Původní
pozice se změna nijak nedotkla. Nadále zastupuji
Bosch v Česku i na Slovensku a jsem jednatelem
regionálních společností a společnosti Bosch
Termotechnika v Praze.

BOSCH V ČR
Společnost byla založena v roce 1886
Robertem Boschem ve Stuttgartu.
Současná skupina firem Bosch
Group je světovým dodavatelem
technologií a služeb. Působí
ve 4 obchodních oblastech: Mobility
Solutions, Průmyslová technika,
Spotřební zboží a Energetika
a technika budov. První dceřiná
firma společnosti v bývalém
Československu byla založena
v roce 1920. Dnes má Bosch Group
na území ČR 6 legálních entit, které
zahrnují 4 výrobní závody, jedno
servisní centrum a prodejní sklad.
Aktuálně Bosch CZ reprezentuje
8 400 zaměstnanců. Konsolidovaný
obrat v roce 2019 přesáhl 20 mld. Kč
a při započítání exportu 51,4 mld. Kč.

Ve firmě jste přes 26 let. Chápu správně, že
jste nikdy neměl důvod odejít?
Je to výhoda několika faktorů. Zaprvé jsem začínal
v době, kdy do České republiky přicházeli zahraniční investoři a společnosti rychle rostly. Neustále
jsem se tak mohl podílet na nových úkolech a zavádění nových procesů i výrobků. Druhý faktor
je, že Bosch je firma mnoha možností. Po čtyřech
letech tu můžete změnit nejen kariérní pozici,
ale i oblast. Byl jsem u zavádění SAP systémů,
pracoval jsem v controllingu, dvakrát si vyzkoušel
i práci v Německu. Přestože jsem tenkrát jako
mladý nastupoval do firmy s cílem, že se něco
naučím, podívám se, jak to funguje, a teprve pak
se rozhodnu, kde budu dělat kariéru, jsem tu už
opravdu přes 26 let.

Ing. MILAN ŠLACHTA
Do společnosti Bosch nastoupil
v roce 1994. Zastával vedoucí pozice
v oblastech financí, controllingu
a plánování v Čechách a v Německu.
Osm let působil na pozici
obchodního ředitele a jednatele
v Českých Budějovicích. V roce 2017
se stal Reprezentantem Bosch Group
v České republice a na Slovensku
a ředitelem a jednatelem firem
Robert Bosch, odbytová s. r. o.,
Praha, a Robert Bosch, spol. s. r. o.,
Bratislava. Letos v květnu převzal
také pozice obchodního ředitele
a jednatele společnosti Robert
Bosch, spol. s r. o., České Budějovice,
i funkci jednatele společnosti Bosch
Termotechnika, s. r. o. v Praze.

Foto: archiv Bosch Group

Na které období či konkrétní pracovní pozici
vzpomínáte nejraději?
Paradoxně mě za celou kariéru nebavila jen má
úplně první pozice. Tenkrát mě čekala vojenská
služba, takže jsem první čtyři měsíce pracoval
na věcech, které jsem jako čerstvý inženýr delší
dobu opravdu dělat nechtěl (usmívá se). Jinak bylo
ale všechno velmi zajímavé. Zažil jsem zavádění eura nebo překlápění systému na rok 2000.
Tenkrát šlo o velikou událost, protože v systémech
byl vždy den, měsíc a rok znázorněn dvoumístně.
Bylo velmi zajímavé testovat, co se stane, když
tam naskočí dvě nuly. Báli jsme se, že se všechno
vrátí o sto let zpátky. Kromě toho mě vždy bavilo
zavádění informačních systémů. Jde o zajímavou
práci, při které poznáte celou fabriku, procesy
ve výrobě, v logistice i v řízení kvality. Každému
bych to doporučoval.
Bosch letos slaví 100 let svého působení
v České republice. Jaká je současná pozice
společnosti na českém trhu, a hlavně v tom
automobilovém?
Stále jsme významným partnerem. Automotive dělá
významný podíl v obratu společnosti Bosch i v České republice. Loňský konsolidovaný obrat činil
20,5 miliardy korun a včetně exportu 51,4 miliardy.
Meziročně sice jde o šestiprocentní, respektive tříprocentní pokles, čísla ale ovlivnil vývoj na obecně
klesajícím automobilovém trhu. Navíc – s ohledem
na naše rekordní výsledky v minulých letech – jde

o velmi dobrý výsledek. Vedle úspěšného prodeje
a výroby v závodech se nám také podařilo dokončit
velké investice. Příkladem je nová budova Vývojového a technologického centra v Českých Budějovicích nebo robotizovaná linka v Jihlavě.

Hlavní část prodejů a výroby Bosch v České
republice představuje obchodní oblast
Mobility Solutions. Jak funguje?
Bosch v České republice dodává celou řadu komponentů výrobcům automobilů jak na českém území,
tak i do celého světa. Zároveň prodáváme náhradní
díly do distribuční sítě velkoobchodním partnerům
pro koncové zákazníky. Dále provozujeme nezávislou autorizovanou servisní síť Bosch Car Service.
Dnes ji v Česku tvoří dohromady 85 autoservisů.
Lidé, kteří z jakéhokoliv důvodu nechtějí pro
opravu svého vozu zvolit značkový servis, se mohou
spolehnout na to, že v servisu Bosch Car Service
máme všechny procesy pod kontrolou a že kvalita
a kompetence jsou stejné jako ve značkovém.
Na obratu v České republice se nejvíce
podílejí výrobní závody v Jihlavě a Českých
Budějovicích. Čím se přesně zabývají
a kolik jste do nich v minulém roce celkově
investovali?
Oba závody vyrábí komponenty pro automobilový
průmysl pro zákazníky z celého světa a patří mezi
největší exportéry České republiky. Pravidelně
získáváme ocenění Exportér roku za daný region.
Z pohledu kvality a flexibility patří do špičky naší
mezinárodní výrobní sítě. Navíc neustále rozšiřují
své vývojářské kapacity. V obou závodech máme celkem více než 700 vývojářů a techniků. Jejich vývojové aktivity už tvoří nemalou součást našeho obratu.
Kompetence a konkurenceschopnost poboček navíc
nepřetržitě prohlubujeme zaváděním digitalizace
a automatizace. V roce 2019 směřovala většina z celkových investic v hodnotě 2,5 miliardy korun právě
do těchto projektů. Jde například o robotizaci, monitorování v reálném čase, rozšířenou realitu, 3D tisk,
projekty využívající velké množství dat, autonomní
vozíky ve výrobě nebo prediktivní údržbu.
Můžete říct něco víc k rozšíření vývoje
v Českých Budějovicích?
Loni na podzim jsme otevřeli novou budovu Vývojového a technologického centra, která nás stála
850 milionů. Je velmi dobře vybavena moderními
zkušebnami a IT technologiemi. Každý den se
tu 600 vývojářů zaměřuje na aplikovaný vývoj
automobilových komponentů pro naše zákazníky
po celém světě. Samotná budova centra je unikátní
v tom, že je energeticky soběstačná a disponuje
kromě jiného jedinečnými akustickými laboratořemi. Například jedna z nich obsahuje prostor pro
celé vozidlo a umožňuje testování a měření hluku
automobilových komponentů přímo na vozidle.
Další z akustických komor je bezdozvuková místnost pro měření zvláště tichých výrobků s hlukem
pozadí okolo 6 decibelů. Je to velmi důležité hlavně
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měsíce
pro zvukové zkoušky velmi tichých komponentů
například pro elektromobily.

600 lidí pracuje na samotném vývoji
produktů? Zdá se mi to hodně…
Přibližně čtvrtina z nich je zaměstnána ve zkušebnách. Mezi ně patří třeba právě i akustické komory.
Většina je zaměstnána na vývoji komponentů. Část
z nich se vyrábí v Budějovicích, ale také v jiných
částech světa. Českobudějovický tým odpovídá
za úspěšný náběh výroby a aplikace i v jiných závodech společnosti. Některé komponenty vyvíjíme
i pro jiná oddělení vývoje u Bosche v zahraničí.
U některých segmentů máme na starosti vývoj
nových generací a platforem. Máme zde ale také
silnou skupinu IT vývojářů. Jsou to desítky lidí,
kteří se zabývají vývojem softwarů a můžou se pochlubit úspěšnými projekty. Výborným produktem
je například software Leepa – autorský produkt
vývojářů v Českých Budějovicích, který je u společnosti Bosch implementován po celém světě.
Jeho služeb využívají už i externí zákazníci.
V čem je Leepa tak originální?
Jedná se o aplikaci, která umožňuje efektivní
management zkušebních laboratoří. Umí správně
dokumentovat a zálohovat data o průběhu
zkoušky. Navíc šetří energie. Vše je elektronické,
nic nemusíme tisknout. Kromě toho dokáže i řídit
kapacity, sbírat online data a s jejich využitím
i plánovat zakázky ve všech lokacích, kde zrovna
probíhají zkušební zakázky.
Hitem dnešní doby je bezesporu umělá
inteligence. Který projekt vás v tomto smyslu
v poslední době zaujal?
V závodech nám jich běží hned několik. Zmíním
projekt uchopování dílů automatem bez nutnosti
jejich předchozího polohování v zásobníku. Stroj
si dokáže dopočítat správnou polohu dílu. Dalším
projektem je výstupní vizuální kontrola, která
díky využití algoritmů a prvků umělé inteligence
dokáže vyhodnotit díly, které jsou bez rizika. Tím
se urychluje celý proces, snižuje se pracovní zátěž
personálu monotónními úkoly a eliminují se
investice do počtu zkušebních stavů.
Co je podle vás dnes největším trendem
ve vašem oboru?
Určitě je to proces digitalizace, práce s daty a monitorování výrobního procesu na dálku. Díky tomu
docílíme stabilnějšího procesu a předcházíme
poruchám. Další výhodou je virtuální testování různých změn na lince. Práce je pak zkrátka
efektivnější. Samozřejmě to úzce souvisí s automatizací. Když se vám podaří nastavit stabilní proces,
zvyšujete tím potenciál na snížení lidí, které potřebujete kolem linky. Například v jihlavském závodě
využíváme v logistice autonomní vozíky, které
po halách rozvážejí materiál. Stroje se tu pohybují
bez obsluhy, bez řidiče a velice spolehlivě. Nehodovost v podstatě není. Hlavním cílem je mít stabilní
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proces, zvýšit kvalitu a kapacitu linek. Nejde o to
mít primárně stroj bez obsluhy lidí. Určitě to není
samoúčelné. Musí to dávat ekonomický smysl.

Troufnete si odhadnout ekonomické ztráty
společnosti Bosch v ČR zapříčiněné pandemií
koronaviru?
Na hodnocení dopadů pandemie je ještě brzy.
Jasné už teď ale je, že situace není a nebude
lehká. Hospodářský propad bude pravděpodobně
celosvětový. Naše aktivity jsou v Česku spojené
z velké části s automobilovým průmyslem a výroba
automobilů prudce klesá. Do toho přicházejí technologické změny v oblasti mobility. To jsou fakta.
Musíme být šetrní a minimalizovat náklady, které
nejsou nezbytně nutné. Věděli jsme to už před
pandemií. Teď to ale platí dvojnásob.
Jak Bosch v ČR z vašeho pohledu zvládl
v průběhu pandemie zareagovat na nutnou
změnu pracovních procesů?
Obecně si myslím, že teprve končí první fáze šoku
a rychlých nezbytných opatření a začíná fáze druhá,
kterou osobně považuji za ještě náročnější – snaha
vrátit se do normálu. V té první se výrazně propadly
zakázky. Byli jsme rádi, že vláda přišla s opatřením
ve formě podpory pro firmy s propadem obratů.
Především ve výrobě jsme se zapojili do programu
Antivirus a nechávali zaměstnance bez práce doma
na překážkách. V odděleních, kde to bylo možné
a kde byl dostatek úkolů, jsme pokračovali v práci
a využívali home office. Šlo o velmi zajímavou
zkušenost. Pozitivní bylo, že jsme si uvědomili,
že jde tímto způsobem nějakou dobu pracovat
bez vážných komplikací. Lidé spolupracovali přes
různé platformy, meetingy probíhaly, naši zákazníci
dostávali nadále potřebný servis. Na druhou stranu
rozhodně nepatřím k těm, kteří říkají, že home
office v době pandemie ukázal, že se dá dělat práce
z domova zcela neomezeně či trvale.
Z jakého důvodu?
Když máte seniorního zaměstnance, který pracuje
na samostatném projektu, ví přesně, co se od něj
očekává, a potřebuje jen klid na práci, využije formu home office dokonale. My ale máme i zaměstnance, kteří třeba nejsou ve společnosti tak dlouho. Neustále rosteme a přibíráme nové. A na ty
je v takové situaci potřeba také myslet. Člověk,
který ještě potřebuje podporu kolegů, ji přes Skype
hledá daleko hůře a kolikrát ani neví, kdo mu
zrovna poradí. Obvolávat či plánovat na každý
dotaz virtuální schůzku je daleko náročnější než
využít třeba chvilky, kdy kolega zrovna pije kafe,
netelefonuje a má prostor pro odpověď na otázku.
Je to o rozsahu, jiném nastavení komunikačních
procesů a správné aplikaci pro různé role a pozice.
Přinesla podle vás pandemie pro vaši
společnost vůbec nějaká pozitiva?
Potěšilo nás, že jsme byli dobře připraveni z hlediska
IT technologií. Nezaznamenal jsem osobně jediný

výpadek. Bylo jedno, jestli nás na online konferenci
bylo přihlášeno 5 nebo 40. Vše vždy perfektně fungovalo. Na práci na dálku jsme navíc zvyklí – pracujeme v mezinárodních týmech, které jsou virtuální
a sedí po celém světě. Jsem pyšný ale i na to, že se
nám během pandemie například podařilo v tréninkovém středisku elektrického nářadí proškolit
800 zákazníků přes online tréninky. Šlo o projekt,
který byl jako ušitý na míru vzniklé situaci.

Prezentujete se jako společnost, která
v oboru budoucí mobility vychází z principu
technologické neutrality. Co to ve vašem
případě přesně znamená?
Vycházíme z toho, že ne každá technologie je
výhodná pro daný sektor dopravy. V tom vidíme
pravý princip technologické neutrality. Naší
předností je, že jsme kompetentní ve všech typech
pohonů a v mobilitě dokážeme zohledňovat i další
trendy. Mezi ty aktuální patří sdílení dopravních
prostředků, autonomní řízení a nové druhy služeb
spojené s dopravou. Potenciál ale vidíme i v syntetických palivech, která jsou sice zatím energeticky
náročná na výrobu, ale při dostatečných zdrojích
obnovitelné energie dávají smysl díky možnosti využít současné, již existující technologie
a infrastrukturu.
Dbát při produkci na životní prostředí je dnes
přirozená snaha firem. Jak je na tom v tomto
ohledu vaše společnost?
Bosch se dlouhodobě zabývá ochranou klimatu.
Naším cílem pro rok 2020 je být celosvětově –
ve všech našich závodech a pobočkách – CO2
neutrální. Zavádíme opatření, díky kterým
Bosch celosvětově kompenzuje dnešních zhruba
3,3 milionu metrických tun produkovaného CO2
za rok. Dlouhodobě snižujeme spotřebu energií
a tím redukujeme emise CO2. Elektrickou energii
nakupujeme u licencovaných partnerů z obnovitelných zdrojů – jde tedy o takzvanou zelenou
energii. Ostatní energie, jako je plyn, pára, teplo
nebo spotřeba pohonných hmot, kompenzujeme
dobrovolným nákupem emisních povolenek. Proto
můžeme říct, že jsme CO2 neutrální.
Navzdory dnešní nepříznivé době…
Jaké jsou cíle společnosti Bosch v ČR?
Cílem je udržet si v České republice roli významného importéra a dodavatele zboží na český trh,
ale zároveň i významného exportéra a zaměstnavatele. Znamená to další rozvoj našich výrobních
závodů a vývojových center, díky kterému překonáme nejen krizi spojenou s pandemií koronaviru.
Věřím, že se opět dostaneme do fáze růstu. Nadále
pracujeme na projektech spojených se zaváděním
nových technologií. Máme celou řadu zkušeností,
ale musíme se neustále snažit, abychom si vysokou
úroveň udrželi. Konkurence je velká i v rámci
samotné skupiny Bosch. Q
MARTIN KOCOUREK

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

Společně vaše
podnikání znovu
nastartujeme

www.csas.cz/podnikani
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zaměstnanec 5.0

Pracovní trh v době postcovidové
Negativní dopady pandemie skloňujeme v posledních týdnech ve všech pádech. A trochu se zapomíná, že nutnost čelit
nové hrozbě, jíž jsme byli vystaveni, v konečném důsledku přináší řadu příležitostí a pozitivních efektů. Trh práce je přesně
takovým důkazem. Už nikdy nebude jako dřív. Ještě jsme si nestačili ani zvyknout na Zaměstnance 4.0 a máme tu inovaci.
Nečekanou, nezamýšlenou, ale velmi reálnou.

M

ajitelé firem byli velmi ostře konfrontováni
s možností, že v jejich provozech budou
chybět lidé. Leckde je mohou nahradit
stroje, leckde je možno dosud fyzicky probíhající
procesy digitalizovat a přenést do online prostoru.
Drtivá většina procesů si však o lidskou pracovní sílu říká. A pracovní trh je chudý, nic moc
nenabízí.
Kde vzít odborníky, kteří nejsou? Jediná smysluplná rada zní: Vychovat si je. Téma celoživotního
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vzdělávání nabývá na významu. Digitalizace a automatizace předá strojům a algoritmům fyzicky
namáhavé a opakující se rutinní procesy, nicméně
firmy budou potřebovat armádu těch, kdo budou
stroje programovat a pečovat o ně. A především si
majitelé podniků už dnes začínají uvědomovat, že
hlavní přidaná hodnota lidské práce je v kreativitě.
Dynamický rozvoj kreativních pracovních pozic
je jev, který zaznamenáme velmi brzy ve všech
segmentech.

Ano, o tom všem se mluví již několik let. Krize nám
ukázala, že je od strategií, koncepcí a vizí nutné přejít velmi rychle k činům. Ve zdravotnictví, školství
i firemních procesech jsme se ze dne na den naučili
využívat online nástrojů v měřítku tak masovém,
že za běžného režimu bychom to nezvládli ani
za dekádu. V řádu dní jsme uskutečnili to, o čem se
diskutuje v řádu let. A pracovní trh objevuje znovu
význam hodnot, na kterých stavěl už Baťa – kolektiv, spolupráce, důvěra, odpovědnost.

zaměstnanec 5.0
POHLED ODBORNÍKA

KAŽDÝ ZAMĚSTNANEC
MÁ SVOU CENU. TU NEJVYŠŠÍ
KVALIFIKOVANÝ A ZDRAVÝ.

Na depresi času
dost

Č

Recese a pandemie přinesly krizi, která v mnoha
důsledcích bude hlubší než ta v letech 2008–2009.
Svědčí o tom i slova ministryně Maláčové. Ta
v červnu oznámila, že Úřad práce bude nově s lidmi
komunikovat ještě dříve, než se stanou jeho klienty.
Tedy předtím, než ztratí svá stávající zaměstnání.
Outplacement v praxi. Úspěšnost Úřadu práce
v disciplíně Hledání pracovního místa ale příliš
optimismu nedovoluje, v disciplíně Outplacement
to stěží bude lepší. Přesto jde o fenomén, který má
na trhu práce své místo. Aktivitu v tomto smyslu ale
čekejme spíše od odpovědných firem. „Pochopitelně
si současná doba vyžádá v mnoha segmentech i hromadná propouštění zaměstnanců, a to jak z důvodu
nedostatku zákazníků a zakázek, tak i propouštění

na základě zcela jiných potřebných kompetencí,
včetně manažerských. Dojde ke stabilizaci roztočené
mzdové spirály, která zvláště v posledních třech letech
byla mnohdy již za hranou možností mnoha společností. Firmy se budou snažit zredukovat mnohdy
přemrštěné mzdy svých zaměstnanců a zajisté dojde
k jejich dočasnému nebo spíše trvalému snížení.
Již nyní se řada společností v rámci potřebných
okamžitých úspor dohodla se zaměstnanci, nebo
oznámila snížení mezd či nevyplácení bonusů. Trh
se vrátí postupně do normálu, kdy mezi sebou budou
soutěžit uchazeči, nikoliv, že firmy soutěží o uchazeče.
Právě tady má své místo outplacement jako nástroj
zmírňující dopady propouštění. Proč by ho firmy
měly využívat? Je to obraz celkové personální politiky
společnosti, promítá se v něm úroveĖ remní kultury

PETR DUFEK,
Foto: Jiří Coufal

Nové slovo Outplacement

eská ekonomika má už pomalu za sebou
naprosto bezprecedentní nabídkový šok,
který odstartoval rozpad dodavatelských
řetězců, omezování mezinárodního obchodu
a nakonec odstávky velkých firem, jež srazily
výkon tuzemského průmyslu o celou třetinu.
Výsledkem takového šoku nemůže být nic
jiného než recese a s ní spojená zásadní
změna situace na trhu práce. Trhu, na kterém
se dlouhodobě pod tlakem přetrvávajícího
nedostatku kvalifikovaných i nekvalifikovaných zaměstnanců etabloval i rekordní počet
zahraničních pracovníků a na kterém se
začínají měnit dosud panující poměry.
S nástupem recese je vidět postupný nárůst
nezaměstnanosti na jedné straně a úbytek
volných pracovních míst na straně druhé. Byť
se na první pohled nejedná o dramatický skok
srovnatelný třeba se Španělskem, rozhodně není zanedbatelný. Stačí si srovnat mezi
sebou počty lidí bez práce nebo pracovních
příležitostí nyní a před rokem a je zřejmé, že se
situace už změnila. Když navíc vezeme v úvahu
udržování zaměstnanosti Kurzarbeitem nebo
délku výpovědí, je evidentní, že zásadní změna
na pracovním trhu teprve přijde.
I když není v tuto chvíli nouze ani o katastrofické vize, odpovědně říct, kolik lidí o práci
ještě přijde, se v podstatě nedá. Předpokládalo
by to totiž, že třeba víme, jak dobře se budou,
či nebudou prodávat v Evropě nová auta, zda
lidé začnou opět s nadšením cestovat a utrácet
a firmy opět investovat. Proto i nadále zůstávají
veškeré výhledy takříkajíc na vodě. O to víc
si zasluhují pozornost veškerá nová čísla
z ekonomiky včetně těch měkkých, kterým
jsme dřív moc významu nepřikládali. Už třeba
proto, že podchycují očekávání firem ohledně
propouštění. Ta už sice pomalu začínají připomínat dobu po pádu Lehmanů, ale je otázkou,
nakolik byla jen ovlivněna pesimismem
z náhlé uzávěry ekonomiky. Skoro to vypadá,
že za nejnovějšími depresivními čísly si každý
může najít to, co zrovna chce. Q

analytik, Finanční
trhy ČSOB
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a etiky. Spoleþnosti, které outplacement využívají
pro své odcházející zaměstnance, nebo ho mají mezi
svými bonusy na rozloučenou, si rozhodně dlouhodobě udržují pozitivní image na trhu, posilují svou
pověst dobrého zaměstnavatele a minimalizují si
právní komplikace a konflikty spojené s ukončováním
pracovního poměru. A praxe ukazuje, že dokonce
pomáhá v udržení pracovní morálky zůstávajících
zaměstnanců či udržení sociálního smíru. Náklady
v porovnání s přidanou hodnotou pro zaměstnance,
kteří musí pro nadbytečnost nedobrovolně odejít, jsou
minimální. Je to podaná ruka ve chvíli nouze, a to
se nezapomíná. I při propouštění proto doporučuji
myslet na budoucnost a možný fakt, že se situace
může po čase na trhu práce opět změnit a propuštěné
zaměstnance budeme potřebovat získat zpět,“ říká
k tomuto tématu Ladislava Fialová, zakladatelka
a majitelka společnosti ALTRO Management
Consultants.

Zdraví jako nejvyšší benefit
Letošní statistiky praví, že za zdraví Česko v loňském roce utratilo více než 430 miliard korun.
Bohužel, výdaje na prevenci představují pouhý

zlomek této částky, fondy prevence zdravotních
pojišťoven nedosáhnou ani jednoho procenta výše
základních fondů. Přitom je zřejmé, že nekvalitní,
opomíjená a zanedbaná prevence se v nákladech
na zdravotnictví odráží vysokou měrou. Výdaje
na zdravotnictví totiž každoročně rostou, největší
díl nárůstu ovšem připadá na ambulantní péči.
Nejnákladnější jsou pro zdravotní pojišťovny léčby
nemocí oběhové soustavy, jako jsou infarkty nebo
mrtvice (28,5 miliardy korun), rakoviny (27,9 miliardy) a nemoci svalové, kosterní a pojivové tkáně
(18,2 miliardy). Často nemoci, při nichž prevence
hraje rozhodující roli.
Zvláště v posledních pandemických měsících si význam prevence uvědomili velmi ostře i podnikatelé.
Kvalitní a kvalifikovaný zaměstnanec má totiž svou
cenu pouze ve chvíli, kdy je zdravý. A tady je prostor
pro benefity, z nichž budou mít užitek zaměstnanci
i zaměstnavatelé. Dosud byly zdravotní programy
a benefity obvyklé na úrovni top managementu, nyní
je praxe posouvá k řadovým a výkonným zaměstnancům. Firmy řeší dezinfekci a ochranné pomůcky,
nastavují procesy tak, aby byla co nejvíce eliminována epidemiologická rizika. Hrozba druhé vlny obrací

pozornost k očkování proti chřipce, vznikají nové
preventivní programy (viz program Zdraví do firem
a statut Zdravotně odpovědné společnosti, o nichž
píšeme na straně 44).
Zdraví a prevence představují z hlediska benefitů
zatím pouze málo využívaný prostor. Že má potenciál, dokazuje ještě jeden fakt – řada odborníků
považuje český podíl privátních úhrad za nízký,
průměrně si lidé u nás ze svého hradí podle Českého statistického úřadu asi pouze 13 % celkového
objemu nákladů na zdravotní péči. „Na rozdíl
od aut či mobilních telefonů nejsou Češi ještě většinově zvyklí si zdravotní péči přímo kupovat. Nejsou
ani zvyklí se na péči soukromě připojišťovat, berou
to, co si předplácí cestou zdravotního pojištění,“
komentuje to expert na zdravotnické právo Ondřej
Dostál. A tady je prostor pro firmy – nejsou-li lidé
zvyklí se o své zdraví postarat sami, mohou jim
pomoci právě firmy. Nejen nepřímo, tedy edukací
a motivací, ale především přímo, speciálními
programy, bonusy, připojištěním. Zaměstnanec 5.0
to ocení. A vydělají na tom i samy firmy. Q
PETR KARBAN

M.C. TRITON SONDA

Jsme připraveni na digitální éru?

V

dalším kole oslovení firem jsme se zaměřili
na služby spojené se zaměstnaneckými
benefity. Mezi nejžádanější patří strava
a zdraví. Na naše otázky tentokrát odpovídali
Ing. Milan Tomeš, vedoucí IT služeb Kliniky
PROGRAM HEALTH PLUS, a MUDr. Oldřich
Šubrt, CSc., provozní ředitel této kliniky, s nimi
pak Daniel Čapek, CEO Benefits and Rewards
Services Czech Republic & Country President
Czech Republic and Slovakia SODEXO.
Jak odpovědi prozradí, obě firmy ukazují, že segment služeb se bez změn fungování uvnitř firmy
neobejde. Ambicí je být v kontaktu se zákazníkem
online. To umožňuje mít dobrá data o zákaznících a podle nich přizpůsobit nabídku služeb. Ne
náhodou jsou obě zmíněné firmy ve svých oborech
lídry trhu.

1.

Jak se podle vás firmy ve vašem oboru
připravují na digitální éru?
PROGRAM HEALTH PLUS: Firmy v našem
oboru medical/healthcare si uvědomují důležitost
trendu digitalizace, který významně urychlila
globální pandemie COVID-19. Neexistuje však
jednotný koncensus nad způsoby realizace a rámcová strategie na úrovni státu je v inkubačním
procesu. My v Programu Health Plus vnímáme
digitalizaci jako nedílnou součást našich služeb
a aktivně v této oblasti působíme tak, abychom
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poskytovali péči na špičce v oboru. Digitalizace
díky integraci všech zdravotnických dat umožňuje individuální sekundární prevenci a individualizovanou terapii.
SODEXO: V našem oboru jsme v digitální éře
již několik let a digitalizaci považujeme za nový
standard, protože nastupující generace stále častěji
vyžadují online benefity. Trendem už nejsou jen
benefitní karty, ale stále více aplikace v mobilních
telefonech. Pro nás je tedy spíše otázka, kdy bude
trh připraven na to se zbavit papírových poukázek kompletně.

2.

Jak se na digitální éru připravujete
uvnitř vaší firmy, jak to mění nebo
ovlivní váš byznys model a co považujete
za největší výzvu?
Daniel Čapek: Přešli jsme na agilní způsob řízení,
abychom mohli pružně reagovat na změny. Začali
jsme tedy bourat bariéry mezi top a středním
managementem. V top managementu jsme přestali
jenom rozdávat zadání a více se snažíme podílet
na konkrétních úkolech. Vytvořili jsme projektové týmy s širším, inspirativnějším zadáním. Ty
mohou dělat zásadní rozhodnutí, která v tradičně
vedených firmách dělá jenom vedení společnosti.
Za největší výzvu považuji právě změnit mindset
našich lidí. To se nám podařilo soustavnou prací,
školeními a rozvojovými programy. Díky této

investici se nám daří zavádět více inovací, digitalizovat a fungovat agilně. Současná krize tento trend
ještě akcelerovala.
Oldřich Šubrt a Milan Tomeš: Odvážíme se tvrdit, že jsme na digitální éru připraveni. Digitalizace, eHealth a online služby propojené s telemedicínou jsou nedílnou součástí naší každodenní praxe.
Aktuální trend vede k poskytování našich služeb
v určitém rozsahu na dálku, což má dopad na náš
byznys model zejména v rozšiřování a strukturování portfolia služeb.

3.

Plánujete už investice do digitalizace,
moderních technologií? Kolik je
to přibližně procent z celkového objemu
investic?
SODEXO: Do těchto oblastí investujeme neustále,
protože bez toho by to ani nešlo. Dá se říct, že téměř
do ničeho jiného naše investice ani nejdou.
PROGRAM HEALTH PLUS: Aktivně investujeme do rozvoje infrastruktury, začlenění nových
softwarových řešení a také do vývoje nových služeb,
kterými jsou například klientská zóna na webu,
aplikace pro smartphony, online chat a video konzultace. V současnosti již investice do ITC přesahují
50 % našich rozvojových investic. Q
JAROMÍR SADLOŇ, senior consultant M.C.TRITON,
garant služeb pro digitální transformace
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O FIRMĚ KELVION
Společnost Kelvion je jedním z předních
světových výrobců výměníků tepla,
která dodává technologická řešení
pro průmyslové využití již od 20. let
20. století. Specializuje se zejména
na zařízení vhodná do extrémních
teplotních podmínek. Díky široké
nabídce výměníků tepla spolupracuje
zejména se sektory dopravy, energetiky,
těžby a zpracování ropy a plynu,
chemického průmyslu, námořní dopravy,
ale i potravinářství a výroby nápojů,
datových center, vzduchotechniky
a technologie chlazení.

www.kelvion.com

Komora podpořila odbyt i využití
zaměstnanců
Omezení výroby ve firmách kvůli vládním opatřením proti koronaviru výrazně snížilo odbyt v tisícovkách podniků po celé
České republice. Najít využití zaměstnanců, pro něž nemají podniky dočasně využití, pomáhá projekt Zachraň práci!
Ten připravila Hospodářská komora ve spolupráci s platformou WorkLinks.com. Podnikatelé díky tomu nemusí propouštět
a jednoduše své zaměstnance propůjčí firmám, které naopak potřebují pracovní sílu navíc.
ednou z firem, která si půjčila zaměstnance
od jiných podniků, je nymburský Kelvion.
Společnost se zabývá výrobou výměníků tepla
nebo chladicích zařízení pro průmyslové využití,
a to s tradicí od 20. let 20. století. Zaměstnává
přes 200 lidí a své výrobky dodává kromě Evropy
také na Blízký východ, do Jižní Ameriky nebo
jihovýchodní Asie. Díky poptávce po jejím zboží
měla firma i během krize spojené s koronavirem
o zakázky postaráno. Už loni odtud prodali zboží
za skoro 660 mil. Kč a dosáhli hrubého zisku
70 mil. Kč. A dobře našlápnuto mají podle managementu i letos. Koronaviru navzdory.

J

ve výrobě, abychom byli schopni uspokojit všechny
naše zákazníky,“ vysvětluje HR manažerka Kelvionu
Jana Vachutková. Alespoň část vypůjčené pracovní
síly by v Kelvionu měla zůstat do srpna. Kelvion si
pracovníky vypůjčil zejména od firem z blízkého
okolí. Konkrétně z poděbradských skláren Crystal
Bohemia a společnosti Beire z Milovic, která se
zabývá instalací veletržních stánků. Hlavním kritériem pro výběr pracovníků byla zejména manuální
zručnost. „Pokud by měl některý pracovník z jiné
firmy zájem o pracovní poměr u nás, rádi jej zaměstnáme. To bude samozřejmě ale záležet na konkrétní
dohodě s jejich zaměstnavateli,“ dodává Vachutková.

Vypůjčeno od sousedů

Šance pro tisíc firem

„Využili jsme koronakrizí uvolněné kapacity
na českém trhu a díky projektu Zachraň práci! jsme
dočasně nabrali celkem 17 zaměstnanců a desítky
brigádníků. Naplnili jsme tak požadovaný počet lidí

Podobně jako společnost Kelvion se do projektu
Zachraň práci! dosud zapojilo zhruba 1 000 firem
několika oborů, zejména ze zpracovatelského
průmyslu nebo sektoru automotive. Zhruba třetina
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z nich přitom pracovní sílu shání, dvě třetiny
zapojených podniků naopak své volné kapacity
nabízejí ostatním společnostem. Poptávající firmy
hledají především strojírenské dělníky, řemeslníky,
kvalifikované pracovníky ve stavebnictví a automobilovém průmyslu, operátory výroby a skladníky, naopak v nabídce jsou zejména zaměstnanci
z pohostinství, operátoři výroby, pracovníci
ve stavebnictví a ve službách.
Zaměstnanec samozřejmě musí s přidělením k jinému zaměstnavateli souhlasit. „Pracovní a mzdové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného
k jinému zaměstnavateli přitom nesmějí být horší
než u jeho stávajících zaměstnanců,“ upřesňuje
podmínky pro účast zaměstnavatelů v projektu
prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Zaměstnanci si tak udrží svoji životní úroveň
a mohou dočasným přidělením k jiné firmě získat
další užitečné profesní zkušenosti. Q

zaměstnanec 5.0

Řešením je sdílení zaměstnanců
S Hospodářskou komorou spolupracuje na nejrůznějších projektech už více než 20 let. Dřívější podnikání v sektoru
automotive vyměnil Dalibor Kaňovský za softwarové služby pro snadné nabízení a získávání volných pracovních sil
s názvem Worklinks pod hlavičkou firmy Jurent CZ, která projekt Zachraň práci! provozuje.

J

ak byste popsal princip platformy
Worklinks?
Jedná se o B2B webovou aplikaci pomáhající
uživatelům řešit výkyvy v poptávkách a produkci,
ať už v rámci sezonnosti, nebo například aktuálně
v době pandemie. Uživatelé mezi sebou sdílejí
volné pracovníky formou dočasného přidělení
práce zaměstnanci a ostatní volné firemní kapacity
v rámci kooperací.

Co očekáváte od projektu po úplném
odeznění pandemie? Jakou roli mohou
hrát burzy práce v běžných ekonomických
dobách?
Projekt Zachraň práci! běžící na platformě
WorkLinks.com nabízí uživatelům pomoc jak
v dnešní situaci, tak v rámci běžného ekonomického
fungování, kdy jim pomáhá lépe reagovat na výkyvy
v poptávkách i kvůli sezonním vlivům. Věřím, že se
do budoucna stane běžným nástrojem využívaným
velkou částí firem jak v tuzemsku, tak v zahraničí.
Jak se díváte na to, že se například některým
zaměstnancům v přechodném zaměstnání
zalíbí a zůstanou v něm natrvalo? Lze to

Foto: archiv HK ČR

Pomohla vašemu portálu paradoxně
koronavirová pandemie? Přece jenom řada
firem se ocitla ze dne na den v situaci, kdy
neměly pro zaměstnance uplatnění, nebo jim
naopak pracovní síly chyběly.
Kvůli koronavirové pandemii musely firmy rychle
mobilizovat všechny dostupné rezervy a hledat
nová řešení. V rámci projektu Zachraň práci! se
do portálu nově zaregistrovalo asi tisíc firem z celé
České republiky, napříč všemi obory. Tito uživatelé
se pak začali propojovat a aktivně spolupracovat.

vnímat jako logickou součást volného
pracovního trhu, nebo by to mohlo mezi firmy
vnést nesvár?
Pokud nedojde k dohodě mezi uživateli na přechodu pracovníka k novému zaměstnavateli
natrvalo, jsou všichni uživatelé proti nechtěnému
přetahování a odchodům zaměstnanců chráněni smlouvou zamezující zaměstnání dočasně
přiděleného zaměstnance po dobu 6 měsíců
od ukončeného dočasného přidělení. Za porušení
jsou výrazné sankce. Pokud se ale na tom všichni
dohodnou, nic takovému přechodu nebrání. Q
MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR

ZACHRAŇ PRÁCI!
Projekt Zachraň práci! inicioval místopředseda Hospodářského výboru a předseda Podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Martin Jiránek z Pirátské strany po diskuzi se šéfem ICT Unie Zdeňkem Zajíčkem. Využili § 43a zákoníku práce,
tedy takzvaného dočasného přidělení zaměstnance – dohoda o dočasném zapůjčení zaměstnance k výkonu práce u jiného zaměstnavatele. Dočasně
přidělený zaměstnanec zůstává podle zákona nadále pracovníkem původního zaměstnavatele, ale pracovní úkoly mu ukládá firma, k níž je přidělen.
Telefonický dispečink celostátní burzy práce zajišťuje pro HK ČR společnost Monto, která se dlouhodobě zabývá náborem pracovních sil v ČR i v zahraničí.
Na bezplatnou linku se mohou obrátit zaměstnavatelé, které koronavirová krize připravila o výrobu nebo odbyt, ale o své zaměstnance se chtějí
po dohodě s jiným zaměstnavatelem postarat.

Bezplatná telefonní linka pro nabídky nebo poptávky zaměstnavatelů: 800 222 121
www.komora.cz
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NA TRHU PRÁCE ZAČNE DOCHÁZET K VELKÝM
PŘESUNŮM MEZI FIRMAMI A JEDNOTLIVÝMI
SEKTORY, COŽ SE TÝKÁ STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ,
FREELANCERŮ, AGENTURNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
I CIZINCŮ.

Personální manévry
Čísla mají tu výhodu, že poměrně přesně referují o daném stavu. A tu nevýhodu, že se každou chvíli mění.
Změna – to je právě to slovo, které plně vystihuje celý rok 2020, nejen v oblasti náborových aktivit. Alespoň prozatím.

V

červnu zveřejnila společnost ManpowerGroup Česká republika výsledky průzkumu
ManpowerGroup Index trhu práce pro třetí
čtvrtletí roku 2020, který tentokrát obsahoval
dvě doplňující otázky zkoumající dopad epidemie COVID-19: „Téměř třetina firem si myslí, že
do čtvrt roku bude nabírat zaměstnance jako před
epidemií, mnohé plánují obnovit nábory, ale více
jich bude propouštět,“ uvádí závěrečná zpráva
průzkumu, pro který byla data nabírána zejména v dubnu 2020. Tentokrát je období sběru dat
více než důležité, neboť na počátku 2. čtvrtletí si
málokdo dokázal představit zchlazení ekonomiky
na dobu 3 měsíců. Bez ohledu na to, že reálná
data o skutečném průběhu 3. čtvrtletí mohou být
odlišná, je jisté, že velké přesuny na trhu práce již
započaly. Přinesou mnohé a věřme, že vytvoří tlak
na kvalitu zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Náborové aktivity: české zdroje v popředí
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro třetí
čtvrtletí 2020 negativní náborové aktivity. 10 %
zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních
sil, 14 % předpovídá snížení počtu pracovních sil
a 68 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změ-
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ny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index
trhu práce pro Českou republiku pro 3. čtvrtletí
2020 hodnotu -4 %. Po sezonním očištění je Čistý
index trhu práce -8 % a jedná se o nejnižší hodnotu v historii průzkumu v ČR od roku 2008, tedy
od doby finanční krize.
Jde o výhledy, jejichž realitu pocítíme právě nyní,
v průběhu 3. čtvrtletí roku 2020. „Většina firem
v období nouzového stavu spíše vyčkávala s využitím státních programů na zachování zaměstnanosti.
Ukáže se, v jakém stavu budou jejich trhy výrobků
a služeb po skončení karantén. Na trhu práce
začne docházet k velkým přesunům mezi firmami
a jednotlivými sektory, což se týká stálých zaměstnanců, freelancerů, agenturních zaměstnanců
i cizinců,“ uvedla Jaroslava Rezlerová, generální
ředitelka ManpowerGroup pro Českou a Slovenskou republiku, a dodala, že část firem nabírá nové
zaměstnance, aby nahradila zahraniční zdroje
pracovníků. Rezlerová však varuje, že některé
podniky nenajdou v ČR za zahraniční specialisty,
řemeslníky, techniky a mechaniky náhradu a musejí posouvat dodací lhůty svých výrobků a služeb,
jako se to již děje například ve stavebnictví. Zatím
si tento sektor v grafech a tabulkách o vývoji nábo-

rových aktivit vede dobře, respektive hlásí nulové
změny. Neblaze je na tom naproti tomu, a zcela
pochopitelně, sektor Ubytování a stravování, kde
10 % firem dle průzkumu nabírá a 29 % propouští.

Na velikosti záleží
Obecně je většina zaměstnavatelů, co se týká
nabírání nových zaměstnanců, spíše pesimistická
a očekává snižování počtu pracovních sil. Tato
nálada se liší podle sektorů i regionů, různí se
i v porovnání podle velikosti podniků. Zaměstnavatelé ve velkých firmách hlásí Index trhu práce
-2 %, střední podniky pravděpodobně vykážou
-3 % a zaměstnavatelé malých společností a mikropodniků předpokládají nejslabší náborové plány
s hodnotou -5 %.
Podle Českomoravské asociace podnikatelek
a manažerek, jejíž jádro tvoří právě menší a střední
firmy, se podniky snaží své zaměstnance udržet
a nepropouštět, protože ví, jak těžké bude je opět
nabírat. V asociaci působí okolo 160 členek, což
v přepočtu na pracovní místa představuje 25 tisíc
pracovních míst. „Firmy spíše omezily jiné výdaje,
které jsou spojeny s režií, ale své lidi chtějí držet.
Kdo má nastaveny bonusy a příplatky, tak je omezí,

zaměstnanec 5.0
JAK OČEKÁVÁTE, ŽE SE ZMĚNÍ CELKOVÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ VE VAŠÍ SPOLEČNOSTI V NÁSLEDUJÍCÍM ČTVRTLETÍ DO KONCE ZÁŘÍ 2020
V POROVNÁNÍ S AKTUÁLNÍM ČTVRTLETÍM?
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Zdroj: ManpowerGroup, odpovídalo 556 zaměstnavatelů

a domluví se se zaměstnanci na jejich zkrácení.
Firmy vyčkají, zda se jim podaří naskočit do nějakého tempa, a dle mého názoru to bude otázka právě
na 3. kvartál roku 2020, jak byznys celkově složitou
situaci ustojí a zda společnosti budou propouštět
nebo nabírat,“ komentuje průzkum na toto téma
v rámci asociace její prezidentka Kateřina Haring
a směřuje tak rozhodující aktivity personálního
vývoje na období léta. Vysvětluje také, jak se menší
firma může k personálním náborům stavět: „Malé
firmy většinou netrpí přezaměstnaností a lidi nabírají pomalu, už také proto, že případné odstupné je
pro ně poměrově mnohem větší zátěž.“

KDY FIRMY OČEKÁVAJÍ, ŽE SE VRÁTÍ K PŮVODNÍ ÚROVNI NÁBOROVÝCH AKTIVIT (V %)
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„Pandemie zasáhla mnoho odvětví a oborů. SebekonzervativnČjší zaměstnavatelé museli své návyky
přehodnotit. Kdo doposud odmítal nové technologie, status home office, online fungování, virtuální
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Co se stane s personalistikou?
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Globální prostředí
Epidemie COVID-19 ovlivnila ekonomiky napříč
planetou. V mezinárodním srovnání jsou dopady
na provoz firem v ČR podobné jako například
v Německu nebo na Slovensku. Příliš se neliší česká data ani od globálního průměru, kde 63 % firem
deklaruje škody. Zajímavé ale v této souvislosti je,
že téměř třetina firem v ČR se ještě během sběru
dat pro studii Manpower domnívala, že na původní úroveň náborů se vrátí do tří měsíců.
Data však ukazují, že globálně se ve třetím čtvrtletí
2020 bude počet pracovních sil spíše snižovat,
k čemuž se hlásí zaměstnavatelé ve 35 ze 43 zemí.
Aktivní, plusové, náborové prostředí očekávají
zaměstnavatelé v 7 zemích. Japonsko, Indie, Čína,
Spojené státy a Tchaj-wan budou pravděpodobně
nejsilnějším trhem práce v následujících měsících,
samozřejmě každý z jiného důvodu. Například
USA, ač čelí vysokým propadům, má velmi
pružný trh práce, vše se v praxi děje ze dne na den.
Neexistuje zde odstupné ani další legislativní
náležitosti, což je v českém prostředí téměř nemyslitelné. Američtí zaměstnavatelé tak mají možnost
přizpůsobovat svůj počet zaměstnanců dle zakázek
a momentálních potřeb, zatímco ti evropští při
nárůstu zakázek s přijímáním nových pracovníků
váhají kvůli zákonným omezením.
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Během následujících 3 měsíců

Během následujících 4–9 měsíců

Během následujících 10–12 měsíců

Více než 12 měsíců

Nikdy
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Zdroj: ManpowerGroup

setkávání nebo bezkontaktní transakce, musel se
rychle přeorientovat,“ uvedla v závěru prezentace
výsledků průzkumu Manpower Jaroslava Rezlerová. Rychlé, někdy až překotné reakce trhu se
samozřejmě projeví ve všech procesech, které jsou
s organickým životem podniků propojené. Výzvám
bude čelit i personalistika, nejen v souvislosti se
změnami v náborové činnosti, které z velké části
nebyly před pandemií COVID-19 plánované.
„Už před rozšířením nemoci COVID-19 se personalistika měnila směrem k digitalizaci, analytice
a měření efektivity. Nový koronavirus tento směr
jen urychlí. Primárním problémem byl vždy nábor
pracovníků, a proto je i onboarding tím procesem,
který digitalizace nejvíce mění,“ uvádí Lubomír
Urbánek ze společnosti proHR leaders k tématu
onboardingu, tedy souboru hned několika akcí,
které je třeba vykonat, aby se nový zaměstnanec
dokázal ve firmě nejen orientovat, ale mohl bez
problémů začít pracovat. Vysvětluje, že při změně
zaměstnání by mohl zaměstnanec již ve výpovědní

lhůtě z předchozího úvazku absolvovat zaučení
do procesů a hodnot nové firmy online formou.
Digitalizace ale prostoupí ještě dále, využití najde
při hodnocení zaměstnanců a jejich rozvoje, firmy
se budou také výrazně zajímat o analýzy výstupů
personálních oddělení.
V době postcovidové jistě budou firmy ve svých
personálních aktivitách opatrnější, ale o to důslednější. Své strategické plány provážou s promyšlenými náborovými postupy, rozvojem zaměstnanců a jejich zastupitelností. Což představuje
značnou příležitost k revizi veškerých přínosů a sil
uvnitř vlastních procesů a k přípravě na budoucí
konjunkturu. A neplatí to pouze pro komerční
sektor. Personální manévry již započaly. Možná
máte mnoho dalších starostí s chodem svých
podniků, ale nezapomínejte, že na dobrých lidech
stojí úspěch každého příštího dne. Jste na něj
připraveni? Q
HANA ČERMÁKOVÁ

www.komora.cz
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Problém jménem benefit
Zaměstnanecké výhody v kontextu platné
legislativy – díl III.: Home office
Za další svého druhu benefit lze označit výkon práce v některé pracovní dny mimo pracoviště zaměstnavatele,
obecně označovaný jako home office.
došlo během výkonu práce v zaměstnavatelem
předepsaných lhůtách s tím, že pokud zaměstnanec oznámení ve lhůtě neprovede, aniž by mu
v tom bránil závažný důvod, má se za to, že újma
nevznikla při plnění pracovních úkolů nebo
v souvislosti s nimi, a zaměstnavatel za újmu tudíž
neodpovídá; odpovědnost zaměstnavatele sice takto vyloučit nelze, alespoň dílčím způsobem však
lze zlepšit jeho důkazní pozici.
Nezajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, nezajištění ochrany osobních údajů, ale
i neposkytnutí náhrady za užití vlastních pracovních prostředků zaměstnance může vést k založení veřejnoprávní odpovědnosti zaměstnavatele
za přestupek/správní delikt podle příslušných
právních předpisů (zejména InsP a předpisů
o ochraně osobních údajů).

Závěrečné poznámky

aměstnavatelé, nikoli výjimečně, pomíjejí
rozdíl mezi výkonem práce mimo pracoviště
zaměstnavatele podle dohodnutých nebo
stanovených podmínek v pracovní době, kterou
rozvrhuje zaměstnavatel, a mezi výkonem práce
mimo pracoviště zaměstnavatele podle dohodnutých podmínek v pracovní době, kterou si
zaměstnanec rozvrhuje sám. Ustanovení § 317 ZP
(výjimky z některých překážek v práci, povinnost
rozvrhnout směny pro případ dočasné pracovní
neschopnosti a další) se přitom uplatní jen k druhému režimu.

Z

zaměstnanec nemůže vzdát a není možné ji zahrnout do mzdy), nastavit mechanismus pro zrušení
povoleného režimu, založit povinnost dostupnosti
prostřednictvím komunikačních kanálů, řešit
možnost kontroly vhodnosti pracovního prostředí,
respektive založit povinnost ukončit práci v momentě, kdy by pokračování v práci mohlo vést
ke vzniku rizika pro život nebo zdraví zaměstnance nebo třetích osob, založit povinnost zajištění
bezpečnosti dat i osobních údajů a podobně. Dále
zde platí obdobně to, co bylo uvedeno u sick days
ohledně procesu povolování.

Pozor na náhrady

Zásady BOZP platí i doma

Pro jeden i druhý případ však platí, že je třeba
určit nebo alespoň omezit místo, kde bude práce
vykonávána (nemusí se jednat jen o bydliště) a zaobírat se otázkou místa výkonu práce ve vztahu
k místu, kde bude práce konána. Dále je vhodné
určit vlastní pracovní prostředky, které může
zaměstnanec k práci využívat, je totiž třeba určit
a platit náhradu za jejich využívání (náhrady se

Trvalým problémem výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele obecně je zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Ať již jde o jeden, nebo
o druhý režim, zaměstnavatel nemá žádnou úlevu
v zajišťování zákonem předvídaných podmínek
bezpečného pracovního prostředí. Nanejvýše
lze nastavit kanály, kterými zaměstnanec bude
oznamovat hmotnou a nehmotnou újmu, ke které
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Ve třech dílech seriálu jsme se zaměřili jen
na několik problematických momentů spojených se zaváděním a poskytováním benefitů.
Bylo by možné pokračovat dlouhou řadou
pravidel, institutů a benefitů a s nimi souvisejících přehmatů, kterých se zaměstnavatelé
dopouští. Jako příklad lze uvést pravidla pro
odění zaměstnanců na pracovišti a pro úpravu
jejich zevnějšku, pravidla pro užívání služebního
vozidla pro soukromé účely či organizaci aktivit,
které lze podřadit pod team building, ve spojení
s odpovědností zaměstnavatele za hmotnou
a nehmotnou újmu.
S ohledem na rozmanitost benefitů a souvisejících problematických aspektů lze těžko formulovat zobecňující závěr. Všeobecné doporučení
by v této souvislosti mohlo znít, že při formulaci
benefitů stejně jako jiných pravidel prostřednictvím zejména vnitřních předpisů je třeba jednak
zachovávat pojmovou přesnost a důslednost
zákonem zavedených figur a institutů a jednak
ve všech případech dbát na obecné pravidlo
rovného zacházení a zákazu diskriminace
a konečně brát v potaz a vždy důsledně zkoumat
veřejnoprávní odvodové povinnosti. Q
JUDr. JAKUB MORÁVEK, advokát,
partner Felix a spol. advokátní kancelář, s. r. o.

CHAMBER
CHALLENGE
GOLF TOUR 2020
t u r naj e

5. 6. 2020
Silesia Golf Resort Kravaře

14. 8. 2020
Kořenec Golf Resort

7 k r á s n ých h ř iš ť

19. 6. 2020
Beroun Golf Club

21. 8. 2020
Ypsilon Golf Liberec

11. 9. 2020
Golf Resort Monachus

17. 7. 2020
Golf Resort Lázně Bohdaneč

2. 10. 2020
Golf Resort Telč

partneři 2019 / 2020

Informace o možnosti účasti a partnerství zjistíte na e-mailu: petra.kamenikova@khkjm.cz.
w w w. c h a m b e r c h a l l e n g e . c z
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Zdraví do firem
Foto: archiv ZP MV ČR

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR přichází s inovativní filozofií a s úplně novým
expertním řešením problematiky zdraví zaměstnanců ve firmách. Cílem je podpořit
zaměstnavatele odpovědné ke zdraví svých zaměstnanců, aby uváděli do praxe nejnovější
trendy z oblasti prevence.
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V

minulosti bylo obvyklým jevem, že preventivní a nadstandardní péče o individuální
zdraví byla doménou pouze vrcholového
managementu. Velmi brzy po změně společenského režimu vzniklo mnoho privátních zdravotnických zařízení, která začala nabízet pravidelnou
preventivní péči jako luxusní produkt určený
vrcholovému managementu. Díky jistému dojmu
exkluzivnosti a osobního rázu péče se prevence
velmi lehce posunula do oblasti luxusního zboží,
kde osvěta a edukace nemají prostor a kde je veškerá péče vysoce individualizovaná.
Na druhé straně se velmi zpřísňují kritéria zaměstnavatele pro řadové pracovníky, nižší a střední
management podniků, brigádníky a sezonní pracovníky, a to především vlivem zpřísňování bezpečnostních norem po vstupu do Evropské unie.

Prevence zamezí ztrátám
Pravidelné lékařské prohlídky začínají být vnímány
jako bariéra, nebo dokonce i překážka ohrožující
existenci a mnozí pracovníci se je tak snaží obcházet,
absolvovat častokrát tzv. na papíře. I když s tímto
trendem vůbec nelze souhlasit, a to ani v málo
rizikových provozech, je pravda, že přetíženost
praktických lékařů také značnou mírou přispěla k ne
úplně správnému vnímání potřebnosti kontrol zdravotního stavu a preventivních prohlídek. Výsledkem
je poměrně fatalistický přístup, kdy firmy pouze
operativně řeší akutní krize spojené s výpadkem pracovníků u sezonních a epidemických nemocí, sami
pracovníci se nepříliš zajímají o možnosti aktivní
prevence a podpory zdraví, a v konečném důsledku
tak oni i firma trpí značnými ekonomickými ztrátami, v nejhorším případě až paralýzou pracovního
procesu s obrovskými důsledky.

JAK SE CHOVÁ ZDRAVOTNĚ
ODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST?
Q

Má proaktivní a viditelný závazek v oblasti
zdraví a ochrany jeho bezpečnosti, vnímá
důležitost role zaměstnavatele při zlepšování
zdraví svých zaměstnanců, vnímá zdraví
jako součást firemní kultury, vystupuje
jako pečující a podpůrný zaměstnavatel,
nenaplňuje pouze zákonné požadavky
v oblasti ochrany zdraví při práci.

Q

Zaměstnancům systematicky nabízí podporu
v oblasti prevence nemocí, než vznikne
potřeba pracovní neschopnosti a léčby.

Q

Přebírá vědomou spoluzodpovědnost
za celkovou prosperitu a zdraví každého
zaměstnance.

Q

Aby uspěla v době vysoce konkurenčního
trhu, uznává koncept, podle něhož jsou
jejím nejdůležitějším aktivem investice
do celkového zdraví zaměstnanců.

Q

Dlouhodobě usiluje o snížení nepřítomnosti
v nemoci.

Q

Jejím ziskem jsou zaměstnanci s maximální
fyzickou a duševní schopností, což vytváří
nadšení a efektivitu v kreativním rozvoji.

CO MOHOU ZDRAVOTNĚ-PREVENTIVNÍ PROGRAMY PŘINÉST
ZAMĚSTNAVATELI?
Q

Pozitivní vliv na vnímanou hodnotu značky
zaměstnavatele

Q

Nový benefit pro zaměstnance

Q

Zvýšení loajality stávajících zaměstnanců

Q

Zvýšení subjektivní spokojenosti
zaměstnanců

Q

Lepší zdravotní kondici

Q

Vytvoření lepších pracovních podmínek

Q

Snížení rizika ekonomických výpadků
způsobených nemocností zaměstnanců

Q

Snížení nemocnosti a prostojů v práci

Q

Snížení rizika výpadků pracovních kapacit

Q

Snížení nákladů na nábor brigádníků

Q

Snížení rizika chybějící zastupitelnosti nebo
nahraditelnosti expertních pozic

Q

Prevenci rizikových situací spojených
například s výskytem infekčních nemocí
a jiných epidemií

Zdraví je nejvyšší hodnota
Rádi bychom, jako druhá největší zdravotní
pojišťovna v České republice, přispěli ke změně
postoje a celkového charakteru péče o zdravotní
stav zaměstnanců ve firmách. S tímto trendem
přicházíme v době, kdy již existuje nemálo jiných
forem bonifikace a motivace zaměstnanců. Nábor
kvalifikované pracovní síly se stává výzvou číslo
jedna pro mnohé organizace a pracovníci si vybírají nejen na základě odbornosti a mezd v daném
regionu, ale i na základě výhod, benefitů a dalších
stabilizačních pobídek. Ve vysoce konkurenčním
prostředí s nedostatkem pracovníků se pak ucelený
program péče o zdraví jako o jednu z největších životních hodnot může stát poměrně nenákladným
a velmi viditelným projevem seriózního zájmu
o zaměstnance, zejména pak o jejich udržení
a dobrou pracovní pohodu.
Mnoho dílčích aktivit našeho expertního řešení
spadá pod moderně uchopené a laicky srozumitelně vysvětlitelné programy péče o zdraví, popřípadě
pod jednoduché a mnoha odborníky ověřené
preventivní a časně-diagnostické programy, které
prokazatelně snižují riziko dané nemoci nebo
posilují zdraví člověka.

Firemní programy na míru
Na rozdíl od obecně dostupných nabídek a mediálních kampaní jsou firemní programy vždy šité
na míru zaměstnaneckému kmenu, struktuře pro-

fesí, ale i míře zapojení a spoluúčasti dané firmy.
Klíčovým faktorem úspěchu této filozofie je
customizace, tedy přesné nastavení na míru
konkrétní firmě. Proces začíná osobní konzultací
a identifikací potřeb v návaznosti na personální
a manažerskou střednědobou strategii. Pro zjednodušení a inspiraci vám už na počátku dáme vybrat
z ucelených dílčích programů, které máme zpracované do přehledného katalogu. Společně s vámi
dokážeme nastavit priority: někde to je například
prevence respiračních onemocnění, zatímco v jiné
firmě bude vážnějším problémem bolest zad,
syndrom karpálního tunelu a podobně.
Obecně se za velmi oceňovanou iniciativu dá považovat osvěta v oblasti očkování a osvěta o riziku
přenosu nemocí ze zaměstnání do rodiny a naopak. Hojně diskutovaná je také nemocnost matek
pečujících o školou povinné děti. Jiné programy
doporučujeme ve firmách s převahou žen, jiné
najdou uplatnění tam, kde hlavní pracovní kmen
tvoří muži, a liší se pochopitelně nejen obsahem,
ale i celým přístupem. Umíme sestavit programy
péče o řadové pracovníky ve výrobě, ale nezapomínáme ani na administrativní podporu firmy, kde
programy přizpůsobujeme kancelářským profesím.

Zapojit se může každá firma
Spoluprací na programech v konceptu Zdraví
do firem může organizace držet krok s nově
nastoleným trendem dlouhodobé stabilizace
zaměstnanců.
Učiňte zdraví a pohodu hlavní prioritou své
organizace. Zaměstnavatelé by měli podporovat
důsledný a pozitivní přístup ke zdraví a pohodě
všech zaměstnanců. Hodnoťte strategický význam
a výhody zdravého pracoviště. Vytvořte obchodní
a ekonomické důvody k zajištění zdraví a pohody
zaměstnanců. Pokuste se vyjasnit vztah mezi zdravím svých zaměstnanců a zlepšenou produktivitou.
Podpořte motivaci všech manažerů v organizaci,
včetně ředitelů a členů představenstva, zaměřenou
na zdraví a dobré pracovní podmínky zaměstnanců. Manažeři by měli působit jako dobré vzory.
Zaměstnávejte manažery, kteří mají pozitivní vztah
ke zlepšení zaměstnaneckého zdraví a vlastnosti
s tím spojené. Tyto rysy zahrnují otevřenost,
přístupnost a povzbuzení nových nápadů. Začleňte
zdraví a pohodu do komunikace a do všech příslušných podnikových politik. Nastavte realistická
očekávání toho, co je možné, praktické a cenově
dostupné. Zajistěte, aby koncept zdraví a dobrých
pracovních podmínek byl zahrnut do jakéhokoli
školení a do rozvojových programů pro nové
i stávající zaměstnance.
Je-li zdravotní prevence péčí o tu největší hodnotu,
kterou lidé i firmy mají, pak je zdravotní prevence
i prostorem pro nejvýznamnější zaměstnanecké
benefity ve firmách. Pro benefity, které přinesou
výhody oběma stranám, zaměstnancům i zaměstnavatelům. Q
MUDr. DAVID KOSTKA, MBA, generální ředitel ZP MV ČR
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Technologie M2C
otevírají novou éru
Trend automatizace a digitalizace se v posledních letech prosazuje čím dál
více. Optikou M2C, společnosti udávající trend na českém trhu integrovaného
facility managementu s mezinárodním přesahem, „doba postcovidová“
přináší v tomto směru razantnější zrychlení.

N

ové technologie a chytrá bezobslužná řešení
pronikající do mnoha odvětví služeb nejsou
žádnou novinkou. V současné atmosféře
s predikovanou druhou vlnou koronaviru však
začínají být ještě aktuálnější. Lidé uvažují, jak
zajistit chod podnikání pro případ, že by se
opakovala situace z doby pandemie. Obejít se
více či méně bez lidské síly poskytuje výhody jak
zákazníkům, kteří s pomocí technologií zmodernizují provoz a ušetří náklady, tak zaměstnancům
díky možnostem efektivnějšího uplatnění. „Toto
období je pro nás ve znamení nové éry, na kterou
jsme byli z hlediska některých našich technologických produktů připraveni,“ uvádí Matěj Bárta,
generální manažer společnosti M2C, která
na trhu úspěšně funguje už osmadvacátým rokem
a své systémy a know-how exportuje do jedenácti
zemí světa. „Prvotním impulzem k zefektivnění
práce zaměstnanců prostřednictvím technologií
byla nízká míra nezaměstnanosti v regionu celé
střední Evropy. Najít kvalitní personál bylo velmi
těžké. Vzhledem k našemu podnikání zaměřenému
na služby se v personálním sektoru intenzivně
promítala vzrůstající mzdová politika. Bylo třeba
hledat možnosti interního řešení, které zároveň
klientovi přinesou ještě lepší servis.“

Novodobá průmyslová revoluce
Stále existuje konzervativní typ lidí – milovníků
stabilních řešení. Koronavirová krize přiměla
i řadu z nich překročit vlastní stín, nahlédnout
do budoucnosti a klást si nové otázky: Jakým
způsobem fungovat v nouzovém režimu? Jak lze
nahradit lidskou sílu? Jak se z kritické situace
poučit? M2C vnímá momentální stav nejen byznysové sféry jako další fázi novodobé průmyslové
revoluce. „Věřím, že se poučíme a posuneme dál.
Česká republika je v zavádění technologických novinek opatrnější, na rozdíl například od Slovenska
nebo jiných evropských zemí, kde jsou podnikatelé
více otevření široké paletě možností vzdálené správy,
údržby a celkové péče o nemovitost,“ říká Bárta.
„Přál bych si, aby i u nás lidé získali větší důvěru
v průlomová řešení, která se brilantně osvědčují
v praxi.“
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Vítá vás chytrá recepční
V popředí zájmu jednoznačně vévodí e-Reception. Unikátní elektronická recepční představuje
významný posun v obslužnosti administrativních
prostor, logistických centrech nebo státních úřadů.
Uplatňuje se v budovách s vysokou frekvencí návštěv, kde usnadňuje a zrychluje registraci, ohlášení
a nasměrování na požadovanou schůzku. Tento
navigační kiosek s úspěchem vítají také v průmyslových objektech, kde dříve recepční služby
nebývaly. Výsledkem je lepší regulace vcházejících
lidí a vjíždějících vozidel. Průměrná finanční úspora
oproti zaměstnanci, který musí být na recepci
nonstop k dispozici, je zhruba třicetiprocentní.
Kromě faktu, že elektronická recepční je jednoznačným technologickým krokem vpřed, nabízí
mnohé benefity. „Můžete vynechat čekání ve frontě
a zastávku na recepci, kde předem netušíte, s kým pohovoříte. Někdy ani nemáte zájem sdělovat někomu,
kam máte namířeno a z jakých důvodů. Na druhou
stranu chápeme, že někteří lidé mohou mít obavy
týkající se technické stránky věci. Vyvinuli jsme proto
službu spojení s operátorem, který se v případě zájmu
objeví ,live‘ na obrazovce displeje. Dokáže identifikovat, kde se nacházíte, a pomůže, s čím je potřeba.
I když se elektronická recepční dostane do kontaktu
s obrovským množstvím lidí, na rozdíl od té živé
nemůže onemocnět a s násobně menší pravděpodobností přenáší nemoci,“ vyjmenovává generální
manažer M2C důvody, proč je e-Reception tolik
oblíbená. Nedávno se její verze 2.0 dočkala uživatelsky přívětivých vylepšení vycházejících z praxe
a individuálních požadavků klientů. Přibyly LED
navigační pásky směrující k požadované činnosti,
nový typ čtečky dokladů nebo QR kód jako hlavní
přístupové médium. Nájemníci budovy se mohou
těšit z příjemného uživatelského rozhraní, pomocí
kterého mohou spravovat své pozvánky, vést si
statistiku návštěvníků nebo přijímat videohovory
přímo z kiosku e-Reception. To vše za pomoci aplikace v mobilním telefonu nebo pomocí webového
rozhraní v tabletu či laptopu. Není divu, že kromě
tuzemského a evropského uplatnění chytrá recepční
nedávno získala zajímavou zakázku ze Spojených
států amerických.

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY BY
ZASLOUŽILY RÁMEC A KONCEPT
„Česká republika nemá v oboru
bezpečnostní činnosti vytvořenou
zákonnou úpravu. Návrh zákona
o soukromé bezpečnostní činnosti
se připravuje už téměř deset let,
nicméně se současnou verzí návrhu
zákona, která byla předložena vládou
k projednání Poslanecké sněmovně,
drtivá většina profesních sdružení zcela
nesouhlasí a považuje ji za nevhodnou
a pro obor neprospěšnou. Je škoda,
že minoritní skupina reprezentovaná
současným vedením Bezpečnostní sekce
Hospodářské komory nerespektuje
tento názor živnostenských
společenstev, což vedlo ke vzniku
Národního sdružení bezpečnostních
spolků mimo Hospodářskou komoru ČR,
které nyní reprezentuje cca 93 procent
trhu SBS v ČR. Podle mého názoru
by bylo vhodné specifikovat, jak má
podnikatel tuto činnost realizovat. Obor
bezpečnosti zaměstnává desítky tisíc
lidí a například rozdíly v cenové politice
jednotlivých společností jsou extrémní.
Na místě odběratele služeb bych si
nedokázal dobře poradit. Rozhodně
jsem pro otevřený trh s podnikáním
pro každého, ale s dodržováním
pravidel hry.“

ALIANCE 21STFM PRO
VZÁJEMNOU POMOC
Moderní přístup ke službám M2C
stvrdilo založením unikátního profesního
sdružení 21stFM. Dobrovolné členy
tvoří společnosti působící v rámci
integrovaného facility managementu
napříč Evropou. V případě, že některá
společnost potřebuje pomoci s některou
službou směrem k zákazníkovi a jiná je
v tomto směru silnější, lze využít možnost
výpomoci. Budují se tak vzájemně
prospěšné vztahy a realizují zákaznická
řešení na míru. V současné době aliance
zahrnuje pět evropských společností.

Foto: 3x archiv M2C
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Vzdálený dohled usnadní provoz budov
Důležitým mezníkem na cestě původně pořadatelské agentury, která do svého portfolia postupně
přidala bezpečnostní služby a správu a údržbu
nemovitostí, se stalo dohledové centrum M2C
Space. Systém komplexně monitoruje prostor,
čímž zabezpečuje hladký provoz budovy, chrání
majetek a opět snižuje náklady na provoz. Vzdálený dohled a řízení procesů budov zajišťuje velké
centrální pracoviště využívající speciální software
ke sbírání a vyhodnocování potřebných informací a dat. Zajišťuje kompletní servis od běžného
rozsvícení až po přehled o návštěvnosti objektu.
Pracuje s kamerovým a přístupovým systémem,

s vodoměry, elektroměry, s informacemi z výtahu…
Data jsou integrována do M2C Space a zákazník
pak dostává požadovaný výstup. „Díky jedinečnému
konceptu monitorování prostoru je možné spoustu
úkonů řídit na dálku, tudíž jednodušeji, přesněji, bez
nutnosti využívat zaměstnance pro rutinní činnosti,“
vysvětluje Bárta. „Každá budova má většinou autonomní systém pro bezpečnost, úklid nebo energetiku, který obhospodařuje personál. Zákazník často
nemá dostatek informací, co se v budově děje. Může
docházet k ovlivňování nebo zamlčování informací.
M2C Space dokáže zajistit, aby budova byla z větší
části bezobslužná a potřebné informace objektivní
a nezávislé. Zvládne propojit i více objektů. Kombi-

nací všech dostupných informací o budově vygeneruje
jejich ucelený souhrn, podstatný a využitelný pro její
řízení a případné zlepšení provozu. Chytré know-how může pomoci s úsporou energie, plánováním
systému revizí a oprav nebo s využitím parkovacích
míst. Záleží na tom, po jakých informacích zákazník
touží.“ Analýza dat může také usnadnit podnikatelské rozhodování nebo pomoci s přesným zacílením marketingových kampaní. Během pětiletého
působení na trhu se M2C Space setkává s velice
pozitivními ohlasy, o čemž svědčí využití tohoto
systému v kancelářských budovách, obchodních
centrech, také jedním z největších českých obchodních řetězců nebo nadnárodními společnostmi.

Lidé a stroje v symbióze
M2C V ČÍSLECH

V celé Evropě má více
než 8 500 zaměstnanců

Celkový obrat společnosti přesáhl
2 miliardy Kč

Zajišťuje služby ve více než 150
obchodních centrech v Evropě

Na dohledové centrum M2C Space
je napojeno přes 5 000 kamer

Působí v 11 zemích Evropy

Zachrání průměrně 25 lidských životů za rok

Patří mezi top 100 společností ČR

Nabízí více než 500 pracovních míst
pro osoby se zdravotním postižením

Matěj Bárta je přesvědčený, že s využitím nových
technologií a s informacemi, které lze jejich
prostřednictvím získat, naše civilizace vstupuje
do další etapy svého vývoje. Jako vášnivý čtenář
Julese Verna moc dobře chápe, že objevy, byť nejdříve vypadají jako „science fiction“, mohou časem
získat reálné obrysy. Podobně jako se po výrobě
parního stroje nebo automatizaci výrobních linek
lidé mohli začít věnovat užitečnější práci, vnímá
nyní převrat právě v odvětví technologií budoucnosti. Rozhodně to však neznamená, že by se měli
zaměstnanci obávat o práci. Ve společnosti M2C
v drtivé většině získali jiný typ pracovního zařazení. Ostatně bez symbiózy lidské síly a technologie
by to nešlo. Ve filozofii původně rodinné firmy,
která se vypracovala ve společnost s mezinárodním
přesahem, dominují dva hlavní aspekty: zodpovědnost a kvalita. „Dlouhodobou vizí je dokázat udržet
tyto zásadní hodnoty péče o zákazníka, aby vždy
dostal prvotřídní produkt. Tyto dva body bohatě
stačí k tomu, aby bylo podnikání úspěšné.“ Q
RENATA KUČEROVÁ
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Cyber Backup Cloud
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cestovní ruch

Firemní akce
s nádechem královské minulosti

Letošní rok se pomalu přehoupl do druhé poloviny a léto brzy vystřídá podzimní období prozářené zlatavým listím
a příjemnými teplotami babího léta. Ideální čas pro stmelování vašeho pracovního týmu a posilování vztahů s důležitými
partnery. Při plánování firemních aktivit by se do vašeho hledáčku měly rozhodně dostat také střední Čechy – region
oplývající dobrou dostupností, kterou oceníte vy i vaši partneři, ale především bohatou historií, jejíž pozůstatky jsou dodnes
v celém kraji patrné.

S

třední Čechy jako prstenec obepínají Prahu
a díky tomu jsou protkány hustou sítí silnic
a železnic. Vydáte-li se do středních Čech
vlakem, který zdolává rozmanitý reliéf krajiny,
můžete tak místo všední cesty prožít jedinečný
zážitek, kdy nebudete vědět, na co se dřív dívat.
Projedete krajinou, po které se procházeli čeští
králové a královny, uvidíte meandrující řeky, nad
kterými se tyčí majestátní hrady a zámky. Nebo
zavítáte do hustých lesů, které stejně jako za časů
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mocných králů překypují množstvím divoké zvěře
a vzácných rostlin.

Setkání se špetkou luxusu
Historické sály zdobené freskami a ornamentálními štuky dodají vaší firemní akci jedinečnou
atmosféru. A přidáme-li k tomu i možnost ubytování v zámeckých komnatách, vznikne dokonalý
způsob, jak prezentovat vaše záměry a motivovat
vaše pracovníky v prostorách s neopakovatelným

geniem loci. Ve středních Čechách najdete řadu
zámeckých hotýlků i větších rezortů, které jsou
vhodné pro větší i menší akce. Řadu z nich
pak obklopují zámecké parky vhodné pro společné aktivity, které utuží vaše společné vztahy
a důvěru.
Například nedaleko královského vinařského města Mělník se nachází zámek Liblice. Jeho mramorový sál poskytne útočiště až 120 osobám. Pobyt
lze doplnit doprovodným programem. A ten vás
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STŘEDOČESKÁ CENTRÁLA
CESTOVNÍHO RUCHU
Husova 156/21
110 00 Praha – Staré Město
+420 222 288 911
strednicechy.cz
FB: @DestinaceStredniCechy

Foto: 4x archiv SCCR

IG: @VisitCentralBohemia

rozhodně nudit nebude! Vyberte si z široké škály
nabídky od degustačních večerů přes historické
a dobové hry po ukázky pyromanských show
a šermířských bitev.
Nádherných zámeckých prostor vhodných pro
utužování společenských vztahů však najdete
v kraji více. Vybírat můžete ze zámků Průhonice,
Ratměřice, Dlouhá Lhota, Clara Futura v Dolních
Břežanech a z řady dalších.

Posilování týmového ducha
se svěží vůní venkova
Pokud jsou vaše kanceláře umístěné v rušných
centrech a vaši kolegové si z open spaců vytrhávají vlasy, vezměte je na klidný venkov. Čerstvý
vzduch, vůně posečené trávy a šum větru ve větvích je blahodárným lékem na duši sám o sobě.
Když ale navrch přidáte venkovní aktivity a hry

posilující vztahy mezi pracovníky, výsledkem
budou odpočatí zaměstnanci připravení k překonávání nových výzev.
Nedaleko Slapské přehrady se v obci Nedvězí
nachází Farma Michael, ve které se přenesete
do jiné dimenze. Pohled do krajiny doplňují klidná domácí zvířata líně se vyhřívající v paprscích
slunce. Vytvořte týmy a zasoutěžte si v různých
sportovních disciplínách, vydejte se na výlet
na koních nebo vyčistěte myšlenky při rybaření
na místním rybníku.
Čerstvý vzduch a vlahý vánek na vás čeká také
na dalších místech, neboť střední Čechy jsou především venkovskou destinací. Zavítejte na Sázavský ostrov, do areálu Monínec s řadou letní i zimní
zábavy, na Homutův statek do Kokořínska nebo
zažijte, jak by se žilo v korunách stromů v Green
Valley v Chotýšanech.

Golf – královská disciplína
Navazovat nová partnerství či uzavírat nové
obchody bude o to jednodušší, když prožijete
společný sportovní zážitek. Ve středních Čechách
naleznete širokou škálu golfových hřišť, a pokud
se k tomu přidá i okouzlující výhled, dostane tato
královská disciplína zcela nový rozměr. Vyrazte
na green s výhledem na královský hrad Karlštejn,
či Ringhofferovský zámek Štiřín, zahrajte si v blízkosti habsburského Konopiště, nebo královského
lázeňského města Poděbrady.
Odhalte na webu strednicechy.cz další možnosti,
jak ve středních Čechách posílit firemního ducha,
a poznejte místa, kde se nová partnerství budou
uzavírat sama.
Objevte „Střední Čechy královské“! Q
SCCR
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SPOJIT SÍLY A VYDĚLAT NA TOM

Foto: archiv Outdoor Trip

S nástupem pandemie jsme se
ocitli na křižovatce. Přestalo se létat,
přestalo se cestovat, objednávky
šly rapidně dolů. Oba se v byznysu
pohybujeme už dost dlouho na to,
abychom věděli, že si většinou firmy
musí pomoci samy. Přesto by bylo
skvělé, kdyby s námi byly ochotny
aktivně spolupracovat vládní instituce
alespoň trochu. Když dokážeme spojit
síly, můžeme na tom vydělat všichni.
Podstata naší iniciativy spočívá
ve výměně potřeb a příležitostí –
chceme slyšet o tom, co firmy trápí,
sdílet společně know-how, zkušenosti,
data, přemosťovat zdánlivé propasti
mezi segmenty cestovního ruchu,
které by k sobě za jiných okolností
třeba hledaly cestu dlouho a možná
ani nenašly, a vytvářet nová
partnerství a projekty.
TOMÁŠ BARČÍK a ZDENĚK BLAŽEK,
zakladatelé platformy Zachraňme turismus

Pomoc turismu přichází zdola
Na konci dubna vznikla iniciativa Zachraňme turismus. Její cíl je zřejmý – propojit firmy napříč segmentem cestovního ruchu
a přispět tak k podpoře oboru, který byl pandemií koronaviru zasažen snad nejvíce. Za vznikem platformy stojí Tomáš Barčík
a Zdeněk Blažek ze společnosti OutdoorTrip SE.
Certifikovaná bezpečnost

P

řestože ze všech stran jsou slyšet slova o tom,
že cestovní ruch byl pandemií postižen tak,
že sám si sotva pomůže, česká realita ukazuje,
že se nemůže spolehnout než na sebe, na vlastní
síly a vzájemnou spolupráci. Právě tímto směrem
iniciativa Zachraňme turismus cílí.

Záchrana je doma?
Všeobecný akcent na domácí turismus je v tuto
chvíli přirozený, ani ten ale záchranu v pravém
slova smyslu znamenat nemusí. Už proto, že člověk
trávící dovolenou doma je mentálně nastaven
na nižší útraty, což potvrzují mnohé studie. Kraje
se sice snaží turismus podpořit prostřednictvím
kampaní a slevových voucherů, o těchto nástrojích však má podle aktuálního výzkumu agentury
STEM/MARK realizovaného právě pro Zachraňme turismus povědomí jen asi polovina veřejnosti.
O voucherech mluvila v minulosti i ministryně pro
místní rozvoj Klára Dostálová, nedohodla se však
na nich s podnikateli, takže z tohoto záměru a formy podpory nebude nic. Právě podnikatelé měli
totiž část hodnoty voucheru pro své zaměstnance
hradit. Většinou však řeší zásadnější problémy, kte-
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ré se týkají přímo jejich základního byznysu. Příliš
nepomáhají ani média informující o vyprodaných
kapacitách v tuzemských regionech. Podle expertní skupiny platformy Zachraňme turismus se to
týká jen několika málo regionů, zatímco v mnoha
regionech je situace zcela jiná. Poptávka po domácích pobytech byla v polovině června meziročně
asi o třetinu vyšší než ve stejném období loňského
roku, patrný byl ale současně trend ke zkracování
pobytů. Češi si patrně nechávají otevřená zadní
vrátka, ať již směrem k zahraniční dovolené, nebo
z důvodu obav z možné druhé vlny pandemie.
Dobrou zprávou pro tuzemské ubytovatele a další
poskytovatele služeb není ani zjištění, že v červnu
se již téměř vyrovnala poptávka po tuzemských
pobytech s tou po zájezdech do zahraničí.

Domácí turismus potřebuje podporu logicky zejména v oblastech, které byly zatím spíše na okraji
zájmu českých turistů. V této souvislosti upozorňuje Zdeněk Blažek, jeden ze spoluzakladatelů
platformy Zachraňme turismus, na zarážející moment – v některých krajích jsou potenciální partneři zatím imunní vůči nabídkám na spolupráci při
tvorbě turistických balíčků. Druhý ze zakladatelů
platformy Tomáš Barčík z Outdoor Trip SE je přesvědčen, že domácí klientela sama o sobě cestovní
ruch v Česku nespasí: „Bez zahraničních turistů
se neobejdeme. V boji o ně bude jedním z klíčových
argumentů bezpečnost. Proto jednáme se společností
TÜV SÜD o možnosti vzniku takzavného Covid
Safety Auditu a certifikátu, který by byl pro turisty
zárukou bezpečné dovolené v Česku. V zahraničí
takový produkt již existuje, naším cílem je přinést
jeho obdobu do České republiky, zároveň věříme,
že se nám tento projekt podaří zafinancovat z fondů
EU, každopádně uvítáme jakoukoli pomocnou ruku
od firem a vládních institucí.“ Q
PETR MANUEL ULRYCH
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Informace, peníze i poděkování

Foto: 2x archiv Ústeckého kraje

Ústecký kraj podporuje své podnikatele i hrdiny z první linie

Více informací na:

www.kr-ustecky.cz/obnova.asp

Jako první a rychlou pomoc pro podnikatele a další subjekty zasažené omezeními v souvislosti s pandemií koronaviru se
zaměřil Ústecký kraj na informování a metodickou podporu. K tomu slouží portál OBNOVA KRAJE, kde lze nalézt přehledy,
odkazy a kontakty na potřebná ministerstva, instituce i místní poradenství.

N

ěkteré ze záměrů popsal náměstek pro
regionální rozvoj Zdeněk Matouš: „O návrhu
opatření jsme vedli diskuzi s obcemi a s dalšími partnery. V rámci plánovaných opatření chceme
pomoci menším obcím s vybavením ochrannými
prostředky, zásobníky na dezinfekce nebo třeba
bezdotykovými teploměry.“ Dále se předpokládá
posílení investiční činnosti financované především
z evropských fondů, zaměření na úspory provozu
budov Ústeckého kraje zavedením energetického
managementu, pomoc obcím s projektovou přípravou na období 2021+. V návaznosti na současná
i případná budoucí omezení kraj plánuje podporu
zavádění online prostředků komunikace v zařízeních sociálních služeb a také podporu inovací
a online výuky ve školství.

úseky Labské stezky a kraj také podpoří budování
Pánevní cyklotrasy či vznik trialparků. Další opatření
směřují k podpoře regionální produkce a také k posílení komunitního života v regionu.

Poděkování první linii

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

Kde stát nestačí, pomůže kraj
Ústecký kraj také realizoval jako okamžitou pomoc
pro zmírnění následků pandemie pro OSVČ dotační program ve výši 70 milionů korun. Program
se spustil 11. května a 400 žadatelů z každého okresu, celkem tedy 2 800, díky němu získalo 25 tisíc
korun. Příjemce bude moci z dotace pokrýt své
provozní náklady vzniklé v období od 12. 3. 2020
do konce roku.
„Živnostníkům zasaženým zákazem provozování
živnosti částečně pomohlo Ministerstvo financí, ale to
řadě z nich třeba na nájem provozovny nebo na mzdy
zaměstnanců nestačí. Proto jsme připravili dotační program, který jim pomůže ještě o něco víc,“ vysvětlil záměr 1. náměstek Martin Klika. Významným oborem,
do kterého směřuje podpora, je cestovní ruch. Kromě
marketingových aktivit vzniká dotační program

www.branadocech.cz

na podporu poskytovatelů ubytovacích služeb, kempů
a tzv. stellplatzů. Měl by být vyhlášený tak, aby prostředky z něj mohli žadatelé využít k investicím 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. Oba programy bude
schvalovat a vyhlašovat krajské zastupitelstvo v září.
Kromě toho se v rámci investiční činnosti dokončí

Jako poděkování za obětavou práci nad rámec běžných povinností v době koronavirové
pandemie Ústecký kraj daroval zdravotníkům
a zaměstnancům svých příspěvkových organizací
volné vstupenky do zoo, botanické zahrady, muzeí,
galerií a na filmové produkce.
„Těch několik měsíců karantény bylo pro všechny
náročným obdobím plným stresu. Přesto byli lidé,
kteří se nad rámec svých povinností přihlásili
např. ke službám ve skladu ochranných pomůcek,
řidiči ze Správy a údržby silnic pomůcky rozváželi
a zásobovali celý kraj. Obzvlášť je třeba poděkovat
pracovníkům v sociálních službách, kteří se starali
o své klienty třeba i v ohrožení vlastního zdraví,
podobně jako zdravotničtí záchranáři a lékaři
a sestry v nemocnicích. Proto jim chceme poděkovat
i drobnou pozorností v podobě volných vstupenek,“
vysvětlil náměstek pro regionální rozvoj a cestovní
ruch Zdeněk Matouš.
Ústecký kraj nakoupil cca tisíc rodinných vstupenek do každé zoologické zahrady v regionu,
1 200 lístků na produkce filmu Bourák v kinech
po celém kraji, 1 000 rodinných vstupenek
do botanické zahrady – která je poskytla se slevou
jako vlastní formu poděkování – a dále nabídne
bezplatné vstupenky do svých galerií a muzeí. Q
MAGDALENA FRAŇKOVÁ
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Skrytý problém české ekonomiky

Foto: Jakub Hněvkovský

P

„MINIMÁLNÍ MZDA BY SE MĚLA
VÝRAZNĚ PŘIBLÍŽIT ÚROVNI
16 TISÍC KORUN,“
UVEDL V NEDĚLI 14. ČERVNA PRO POŘAD UDÁLOSTI
ČT PŘEDSEDA ČESKOMORAVSKÉ KONFEDERACE
ODBOROVÝCH SVAZŮ JOSEF STŘEDULA.

PANE PŘEDSEDO, ARGUMENT,
ŽE ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY
NASTARTUJE POPTÁVKU, JE MÍRNĚ
ŘEČENO ÚSMĚVNÝ. TÝKÁ SE
ZHRUBA 150 TISÍC ZAMĚSTNANCŮ.
PŘI VŠÍ ÚCTĚ K NIM, TI BY ČESKOU
EKONOMIKU I PŘI MINIMÁLNÍ MZDĚ
NA 20 TISÍCÍCH OVLIVNILI POZITIVNĚ
JEN MINIMÁLNĚ. NAPROTI TOMU VLIV
NA TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST
A INFLACI BUDE ZŘEJMÝ. A URČITĚ NE
POZITIVNÍ. OPRAVDU TO CHCEME?
PETR KARBAN
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ři porovnání dvou krizí – v roce 2009
a 2020 – se mi jeví jako zásadní a dramatický rozdíl fakt, že v roce 2009 krize nabíhala
v jednotlivých odvětvích průmyslu během osmi až
deseti měsíců, zatímco v roce 2020 vznikla během
dvou měsíců ve všech odvětvích ekonomiky. To
znamená, že i dopady budou mnohem silnější.
A mnohem více se dotknou firem, které nemají
diverzifikaci, ať již ve své činnosti, či ve své geografické působnosti. Toto je zásadní rozdíl. Firmy,
které si zásadním způsobem nesáhnou do úspory
vlastních nákladů v mnoha různých podobách,
nemají šanci dále pokračovat ve své činnosti.
Podpora státu se v první chvíli jevila velice
pozitivní, ale pokud si uvědomíme, že v současné
době, v době krize, nemůžeme sehnat zaměstnance
v podstatě na jakoukoliv činnost, je někde něco
špatně. Podpora na OSVČ měla být vyplacena, ale
podle mého názoru maximálně ve výši padesáti
procent. Forma, která byla použita, způsobila, že
se lidé zbavili svých každodenních pracovních
návyků a utvrdili se v tom, že pracovat se nemusí
a stát se o ně postará. Jedná se o nezdravou sociální politiku.
Ve svých firmách jsem začal systém úspory nákladů již v září 2018, protože byl avizován ekonomický útlum v celém světě. Ten skutečně přicházel.
K němu se přidaly problémy s pandemií a výsledek
je nám všem dobře znám. Pokud budu mluvit

za sebe, myslím, že moje firmy jsou dobře připraveny, a věřím, že naše ekonomické výsledky díky
našemu předvídání a opatřením budou uspokojující. Samozřejmě hovořím o svých firmách, jejichž
výrobky jdou z 98 % na export.
Jiné to bude doma. Česká ekonomika, pokud se
nezbaví zásadního nešvaru „nepracovat“, bude
mít obrovský problém. Je tu ještě jeden moment,
který má přímý dopad na pracovní trh. Podle
oficiálních údajů je milion občanů České republiky v insolvenci. Skutečný počet nebudu raději
domýšlet. Problém je, že většina těchto občanů
nemá sebemenší zájem pracovat ve standardním
pracovním procesu. Pokud si tato skupina lidí
neuvědomí, že jen produktivní prací vznikne přidaná hodnota, která jim zabezpečí jejich osobní
požadavky a zároveň tím vznikne příjem z jejich
činnosti do státního rozpočtu, budeme na tom
špatně. Více než půl milionu lidí chybí české ekoficit se prohlubuje. Q
nomice už dnes. A defi

LUBOMÍR STOKLÁSEK,
majitel společnosti Agrostroj
Foto: archiv Agrostroj

Výrok...

Promarněná šance

P

andemie zasáhla celý svět a drtivé většině
vlád na všech kontinentech přinesla dva
základní problémy – jak ochránit zdraví
obyvatel a jak pomoci domácí ekonomice. Zatímco
s prvním problémem se česká vláda vypořádala
i díky fungujícímu zdravotnictví skvěle, ve druhém
případě – přes veškeré proklamace a vzduchem
poletující imaginární stamiliardy – příliš neuspěla.
A navíc promarnila historickou šanci být první
zemí, která skutečně rozhodí peníze z vrtulníku.
Malý teoretický exkurz: Termín helicopter money
použil poprvé v roce 1969 v jednom publikovaném
teoretickém příkladu Milton Friedman. Výhodou
je okamžité zvýšení agregátní poptávky. Koncept
byl mezi návrhy na řešení Japonské dekády v roce
2002 a objevil se i mezi úvahami o řešení krize
v letech 2008 až 2009, využit byl v těchto letech
v určité podobě v Austrálii i v USA.
Ano, možná to je šílený nápad. Zvláště pro centralistickou vládu posedlou rozdělováním a kontrolováním, které posilují moc. Ale má velmi realistické
jádro. Počítejte se mnou. Česká vláda od března
mluví o tom, že podpora ekonomice přesáhne
bilion korun. V polovině června schválila a do parlamentu poslala k odsouhlasení schodek státního

rozpočtu na letošní rok ve výši 500 miliard korun.
Přitom pouhé dva týdny předtím oznámila, že
na podporu dva měsíce zastavené a pouze pomalu
se probouzející ekonomiky poslala pouze něco
málo přes 50 miliard korun.
A teď helicopter money. A pravidlo, že kdo rychle
dává, dvakrát dává. Kdyby vláda za ony dva měsíce
zmrazení poslala každému ekonomicky aktivnímu
občanu země dvakrát 31 000 korun, tedy medián
mzdy, každé obci jednorázovou pomoc 10 000 korun na obyvatele a každé firmě jednorázovou pomoc
10 000 korun na zaměstnance, bylo by to úhrnem
necelých 550 miliard. Tedy schodek, o němž se
mluví. Šlo by přitom o prostředky, které by byly
distribuovány snadno a rychle. A stejně rychle by
podpořily i poptávku, která je tím, co tuzemskou
ekonomiku přes její exportní orientaci stále táhne.
Ano, pomoc by s jistotou dostali i ti, kteří ji nepotřebují. Ale není lepší kopnout do vrtule a nastartovat motory, i když se pár litrů benzinu při tom
rozcmrndá po zemi? Prostě mi vychází, že to byla
promarněná šance. A že se z té pandemické agonie
budeme probouzet velmi pomalu. Q
PETR KARBAN

názory

Ekonomiku EU čeká restart s historickým rozpočtem
ekonomiky přijaly bez větších námitek, jiné se k ní
staví naopak kriticky. Cennou nápovědu, kudy
by se míč mohl v následujících měsících ubírat,
poskytne červnové zasedání politických špiček
unijních států. Při psaní těchto řádek není známo,
k čemu summit dospěl, ale i přesto si troufám
odhadnout, že nepůjde o převratný moment. A to
i proto, že vyjednávání o podobě rozpočtů EU
patří obecně k těm nejnáročnějším, a obyčejně
jedno setkání na nejvyšší politické úrovni nestačí.
Do hry navíc brzy vstoupí Evropský parlament,
a i s jeho pohledem se musí kalkulovat. S největší
pravděpodobností se už nyní dá říct, že zřejmě
největší dohady se povedou o způsobu, jakým
si jednotlivé vlády rozdělí nabízené miliardy.
Prostředky v sedmiletém rozpočtu získají členské
státy běžným postupem, tedy například klasickou
obálkovou metodou podle dosud používaných
kritérií v rámci kohezní politiky, a poputují
na dlouhodobé investiční priority EU. S klíčem
u přerozdělování přímých grantů ze záchranného
plánu to však bude jiné. Evropská komise počítá
mimo jiné s užitím víceletého intervalu hrubého domácího produktu a výší nezaměstnanosti.
Podle prvotních propočtů tak třetina celkového
objemu pomoci odejde do zemí, které pandemie
COVID-19 zasáhla zdaleka nejvíce, tedy do Itálie
a Španělska. Pro Česko je v mimořádném balíku
peněz vyhrazeno téměř 20 miliard eur, tedy téměř
550 miliard korun. Země na ně dosáhne pro-

střednictvím navýšených fondů kohezní politiky
a rozvoje venkova, nebo fondu pro uhelné regiony.
Přes polovinu objemu pak budou tvořit výhodně
úročené půjčky.
Ať už se debata o plánu obnovy EU bude ubírat
kamkoliv, všichni aktéři by měli mít na paměti
jedno: jde o společnou věc a je potřeba táhnout
za jeden provaz. Hlavním cílem je znovu nastartovat společný evropský trh, z něhož profitují
všechny země, které se na něm podílejí (včetně
ČR) a díky němuž EU může sebevědomě konkurovat ekonomikám na globálních trzích. Peníze
do unijní ekonomiky musíme dostat co nejdříve,
ale nesmíme u toho rezignovat na smysluplnost
jejich vynakládání a přidanou hodnotu projektů.
EU už několikrát v minulosti dokázala, že se umí
poučit z chyb a vyjít z krize lépe připravená. Není
důvod, proč by tomu tak nemohlo být i nyní. Bez
uzavření dohody riskujeme a obávám se, že v tomto případě rozhodně nebude platit, že risk je zisk.
Naopak. Q

Foto: archiv kanceláře Martiny Dlabajové

P

růmyslová výroba v EU se podle aktuálních
statistik v březnu propadla o více než 10 procent a ani výhledy na zbytek roku nejsou příliš růžové. Překonat ekonomické a sociální dopady
koronavirové pandemie má pomoci nový plán
na oživení evropského hospodářství, který poslední květnovou středu představila Evropská komise.
A podle všeho tím začala přepisovat historii.
Na stole je totiž kromě objemného „tradičního“
rozpočtu ve výši 1,1 bilionu eur také zcela bezprecedentní fond obnovy, který má sloužit právě
na léčbu unijních ekonomik, aby se co nejrychleji
vzpamatovaly z úderů pandemie. Počítá se se
750 miliardami eur, které budou mezi postižené státy rozděleny dvěma způsoby, a to formou
nevratných dotací (500 miliard eur) a dále pomocí
vratných půjček (250 miliard eur). Celou částku
si chce Evropská komise dosud nevídaně vypůjčit
na mezinárodních finančních trzích a hodlá při
tom ručit svým rozpočtem. Se splácením navíc
začne až po skončení příštího sedmiletého období,
tedy v roce 2028. Čistý stůl by chtěla mít do dalších 30 let. Ambiciózní návrh z dílny Evropské
komise je potřeba považovat za první výkop
s tím, že nyní je míč na straně hřiště členských
států, konkrétně jejich premiérů či prezidentů,
kteří jej musí jednomyslně schválit. O tom, že
v žádném případě nepůjde o rychlou hru, svědčily
hned jejich první reakce. Zatímco některé země
představu Evropské komise o nakopnutí unijní

MARTINA DLABAJOVÁ,
poslankyně Evropského
parlamentu

Zákon českým potravinám nepomůže
výhradně z české produkce, však způsobí více škody než užitku. Poslanecký návrh k vládní novele
zákona o potravinách a tabákových výrobcích by
znamenal deformaci tuzemského obchodního trhu
a může vést k zániku zejména malých prodejců
a nižší kvalitě potravin na trhu. Neméně závažným
problémem by byla také administrativní zátěž
obchodníků a výrobců, jejichž povinností by bylo
prokazovat původ zboží a surovin. Stát by tak
podnikatelům svojí regulací naložil na bedra další
desítky formulářů a riskuje, že řadu prodejců tím
donutí k zavření jejich byznysu. Okolní země EU
vůči nám přijmou protiopatření, které postihne
naše exportéry, třeba i ve zcela jiných sektorech
než v zemědělství a potravinářství. Nad domácími
zemědělci a potravináři vytvoří ochranný polštář,
který krátkodobě přinese vlastníkům větší zisky,
dlouhodobě však škodí produktivitě a konkurenceschopnosti. A samozřejmě, návrh povede ke zdražení potravin na domácím trhu. Nemile mě také
překvapila forma, jakou byl návrh předložen. Jde
o klasický poslanecký „přílepek“ k novele zákona
o potravinách, která se týká něčeho zcela jiného.

To je bezohlednost, neboť takový návrh by měl být
velmi podrobně nejprve prodiskutován u nás doma,
projednán s partnery v EU, pak by se mělo jasně
ukázat, jakou nepřímou škodu může způsobit jiným
odvětvím české ekonomiky, jaký bude mít dopad
na cenu potravin, a teprve potom může být případně přijat, třeba i ve formě, která by nebyla zcela
konformní s přáním ostatních zemí EU. To by měl
být správný postup, ne podstrčení zadními vrátky.
Poslanci rozhodli o vrácení normy do sněmovních
výborů k novému projednání a široké odborné
diskuzi. To je krok správným směrem, neboť to –
snad – potřebnou diskuzi umožní. Q

VLADIMÍR DLOUHÝ,
prezident HK ČR

Foto: archiv HK ČR

O

tázka potravinové soběstačnosti České
republiky je tématem politické reprezentace
v podstatě od sametové revoluce, kdy politici
nezřídka chtějí toto téma zvednout. Větší oblibu
českých potravin ale nelze lidem nařídit zákonem.
Nejdříve řeknu, že si zaděláme na velké problémy
v Evropské unii. Smlouva o fungování Evropské
unie v článku 34 totiž jasně uvádí, že množstevní
omezení dovozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem jsou mezi členskými státy
zakázány. Předložený návrh tedy jasně porušuje
pravidla jednotného trhu EU.
Velmi rozumím podpoře domácích zemědělců
a výrobců potravin. Vím, že řada zemí, které přísahají na volný trh, skrytě domácí trh s potravinami
chrání. Jsem si také vědom někdy až odsouzeníhodného chování velkých obchodních řetězců
vlastněných zahraničními matkami. Nemluvě
o rozdílné kvalitě formálně stejných výrobků
na různých trzích. Hledejme všechny cesty, jak
domácí výrobce podpořit, a to nejen u potravin.
Zákonné omezení, podle kterého by mělo být 85 %
potravin v tuzemských obchodech od roku 2027
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Aby se lidem v České spořitelně dobře
pracovalo
„Vydali jsme se na dlouhou cestu, ale věříme, že spokojený zaměstnanec je pro klienty tím nejlepším partnerem. Je pro nás
důležité, aby zaměstnanci byli nejen spokojení, ale aby je práce také bavila. K zajištění jejich spokojenosti dnes už nestačí
pouze řada benefitů, například v podobě stravenek nebo příspěvků na penzijní spoření. Neznamená to, že standardní
benefity nejsou důležité – sami jich máme téměř dvě desítky – lidé dnes ale chtějí od svého zaměstnavatele víc,“ říká
Scott Marlowe, HR ředitel České spořitelny.

V

Manažer zdraví
Jedním z velkých podnětů, které dnes od zaměstnanců manažeři získávají, je důležitost péče o jejich zdraví. V České spořitelně to vnímají tak, že
nestačí pouze poukázky do lékárny nebo dovolená
navíc. A proto na potřeby zaměstnanců reagovali
vytvořením jedinečné pozice health care managera. Tuto strategickou pozici zastává kolegyně, která
vystudovala medicínu a přináší zkušenosti z řady
odvětví – ať už z nemocniční praxe pediatra, národního koordinátora velké vědecké studie, nebo
odborného medicínského poradce farmaceutické
korporace. „Jedině ten, kdo je duševně i fyzicky
zdravý, plný energie a dobré nálady, může podávat
profesionální výkon a být tím nejlepším partnerem
pro své interní nebo externí klienty. Proto je dobré
mít odbornici na zdraví přímo ‚v domě‘, proto tu
máme Pavlu. Lépe nás pochopí a může nám cíleně
poradit, abychom byli ještě zdravější firmou,“ říká
Scott Marlowe.
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NECHCEME BÝT JEN BANKA,
CHCEME BÝT SPOLEČNOST PRO FINANČNÍ
ZDRAVÍ NAŠICH KLIENTŮ.
CHCEME KLIENTŮM POMOCI STARAT
SE O JEJICH FINANČNÍ ZDRAVÍ, JAKO
SE KAŽDÝ Z NÁS STARÁ O SVÉ ZDRAVÍ
FYZICKÉ. ABYCHOM TOHO DOSÁHLI,
MĚNÍME SE NA CENTRÁLE, V POBOČKÁCH
I V DALŠÍCH ČÁSTECH BANKY. VSADILI
JSME NA AGILNÍ ZPŮSOB PRÁCE
A VĚŘÍME, ŽE Z DLOUHODOBÉHO
HLEDISKA TO JE SPRÁVNÁ CESTA.

Příležitost z krize
Dlouhodobě v České spořitelně také pracují na zajištění dalších potřeb zaměstnanců, jako je například právní a psychologické poradenství. Všechny
tyto aktivity pomáhaly zaměstnancům zvládnout
životní situace během několika posledních týdnů.
Období pandemie je i v České spořitelně důkazem,
že dokážou rychle inovovat a reagovat na potřeby
zaměstnanců i klientů. Myšlenkové nastavení
a energie těch, kteří v České spořitelně tuto nepříjemnou situaci změnili na příležitost, jak ještě víc
pomáhat klientům a posunout banku technicky
a technologicky o pár let dál, má obdiv celého
HR oddělení.

Foto: archiv ČS

České spořitelně přistupují ke spokojenosti
velmi komplexně. Nestačí jim pouze samotná
informace, že zaměstnanci jsou spokojení.
Zajímají je detaily a faktory, které jejich spokojenost ovlivňují. Navíc při počtu téměř deset tisíc
zaměstnanců jsou míra spokojenosti a požadavky
na její naplnění velmi různorodé. Pracují proto
se spokojeností aktivně, dlouhodobě a kontinuálně. Asi jako většina zaměstnavatelů využívá
i Česká spořitelna pro práci se spokojeností sběr
zpětné vazby. Co je ale na práci se zpětnou vazbou
klíčové, je reakce na ni a včasná realizace změn,
zlepšení a ponaučení. V České spořitelně realizují
každé 3 měsíce poměrně rozsáhlý dotazník. Ten je
konstruktivní zpětnou vazbou, se kterou se začíná
pracovat hned po jejím doručení. Velký počet podnětů zapracovávají během následujícího kvartálu,
to znamená, že již při dalším průzkumu mohou
ověřit, kam se posunuli. Jak říká Scott Marlowe:
„Přístup kolegů, kteří aktivně pracují s podněty,
jichž se jim dostává, a dělají tak z České spořitelny
perfektní místo pro práci a život, je obdivuhodný.“
Úspěšnou práci potvrzuje i míra fanoušků z řad
zaměstnanců, která České spořitelně roste. Za poslední dva roky hodnota spokojenosti vyrostla
o téměř 40 nps bodu.

Během covidu se banka společně se zaměstnanci
snažila podpořit veřejnost, klienty i dodavatele.
Její podpora směřovala mimo jiné k projektům
a iniciativám jako Energii lékařům, SOS Česko,
ČISOK COVID-19, Tiskne celé Česko, Virtuální
čekárna, Člověk v tísni, UčíTelka a Máme na to.
Banka se zapojila také do kampaně Chráním tebe.
Technickým řešením pak bezúplatně přispěla
k rozvoji a rozjezdu platforem zachransvoufirmu.cz,
zachranhospodu.cz nebo podporime.cz. V neposlední řadě podpořila své dodavatele zrychlením
procesu proplácení faktur. Q
MICHAL KOSAŘ, HR specialista
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Ani v koronavirové krizi nemusíte čekat na peníze

Factoringem si zajistíte pravidelný cash flow
Potřebujete udržet zaměstnance a vyplácet jim mzdy. Zároveň se vám hromadí faktury s blížící se dobou splatnosti a možná
i po době splatnosti. Udržet likviditu a optimalizovat cash flow začíná být v současnosti palčivým tématem pro stále větší
množství firem. Potvrdila to i nedávná analýza Hospodářské komory vycházející z průzkumu mezi firmami.

Z

dá se, že nebude v silách státního rozpočtu,
aby udržel ekonomiku v kondici srovnatelné
s obdobím před covidem. Vzhlížet za této situace
pouze k státním garančním programům může být
kontraproduktivní – přinejmenším tím, že ztrácíte čas.
Analýza Hospodářské komory potvrdila, že na pomoc
státu dosáhla ke konci dubna jen menšina z celkového
počtu žadatelů.
V mimořádné době, kdy jsou problémy s cash flow
a kvalitou obchodních pohledávek aktuální pro
nebývale velké množství firem, se vyplácí neopomínat
standardní produkty, které mohou efektivně pomoci.

Stabilizace cash flow
Jedním z takových je factoring. Bez nadsázky lze
konstatovat, že čím větším tlakům na likviditu a cash
flow firmy čelí, tím aktuálnější je pro ně sáhnout právě
k factoringu. Taková situace nastává právě nyní. Právě
factoring může standardní cestou cash flow stabilizovat
a mobilizovat finanční zdroje vázané v bilanci.
Na rozdíl od dob dávno minulých je dnešní factoring
rychlý a administrativně nenáročný nástroj řízení
krátkodobé likvidity.
„Na factoring by si finanční ředitelé měli vzpomenout
vždy, když firma potřebuje více peněz, než může banka
poskytnout, když je potřeba zajistit riziko nezaplacení
odběratelů nebo když je vhodné prodloužit odloženou
splatnost na pohledávkách či závazcích. Zároveň
je to doposud stále nejdostupnější způsob transferu
obchodních pohledávek mimo bilanci společnosti. Doby,
kdy byl factoring poslední alternativou financování
firem, jsou dávno pryč. Díky své pružnosti, cenové
konkurenceschopnosti mimobilanční podobě financování
je v posledních deseti letech často vyhledávaným
nástrojem i pro velké nadnárodní společnosti,“ říká Pavel
Chlumský, člen představenstva společnosti Factoring
České spořitelny, která má na domácím faktoringovém
trhu téměř 20% podíl.

Klíčové výhody
Klíčovými výhodami využití factoringu je včasné
inkaso dodavatelských faktur, optimální řízení
pracovního kapitálu a ochrana věřitele před platební
delikvencí jeho odběratelů. „Díky factoringu se
jako dodavatelé můžete nejen financovat až do výše
90 procent þástky faktury, ale také monetizovat své
pohledávky v termínu, kdy likviditu potřebujete.

V neposlední řadě můžete optimalizovat svoje
požadavky na bankovní úvěrové financování,“
vypočítává možné přínosy factoringu Pavel
Chlumský.

Factoring mohou iniciovat i odběratelé
V klasickém pojetí představuje factoring službu
dodavateli, který díky němu získá rychle likviditu.
Pokročilejší verzí factoringu je reverzní factoring.
Ten představuje službu odběrateli a umožní
mu zajistit větší objem financování od jeho
dodavatelů. Reverzní factoring je výhodný
zejména pro velké odběratele, kteří jsou obvykle
z pozice velké korporace nejsilnějším článkem
ve svém dodavatelsko-odběratelském řetězci.
Velký koncový odběratel tak může pro celý řetězec
vyjednat výhodnější financování, než jaké by byli
schopni dojednat jednotliví dodavatelé se svými
bankami.

NA FACTORING BY SI
FINANČNÍ ŘEDITELÉ MĚLI
VZPOMENOUT VŽDY, KDYŽ:
Q

jejich firma potřebuje více
peněz, než jim může banka
poskytnout;

Q

potřebují zajistit pohledávky
proti nezaplacení;

Q

chtějí nebo musí prodloužit
odloženou splatnost
na pohledávkách či závazcích;

Q

chtějí mít zdravou
a strukturálně vyváženou
rozvahu aktiv.

Dluhy zmizí z účetní rozvahy
Kombinace klasického factoringu a reverzního
factoringu umožňuje vytvořit komplexní
platformu financování v dodavatelsko-odběratelských vztazích označovanou jako Supply
Chain Financing (SCF). Služba SCF navíc na rozdíl
od klasického úvěru nezvyšuje zadlužení firmy
v její účetní rozvaze.
„To je právě největší krása SCF. V účetnictví firem
jej vlastně nenajdete. Jsem-li odběratel a používám
k financování dodávek zboží reverzní factoring, můj
obchodní závazek zůstává stále stejný. Pouze nyní
nedlužím dodavateli, ale factoringové společnosti,“
vysvětluje Pavel Chlumský. „Jsem-li naopak
dodavatelem a používám klasický factoring, svou
pohledávku vůči odběrateli vyvedu ze své účetní
bilance v okamžiku, kdy ji postoupím factoringové
společnosti. Díky novému nástroji vyvinutému
Českou spořitelnou, Factoringem České spořitelny
a poradenskou společností Deloitte, dokážeme
analyzovat klíčové faktory firem, jejich finanční
údaje, platební bilanci i jejich dodavatelskoodběratelské okolí. V důsledku toho jsme schopni
nabízet SCF řešení firmám, kterým skutečně
pomůže,“ zdůrazňuje Pavel Chlumský. Q

JAKÉ JSOU VÝHODY
VYUŽITÍ FACTORINGU?
Q

Financování dodavatelů až
do výše 90 % částky faktury

Q

Aktivní řízení cash flow
financováním pohledávky
v termínu, kdy dodavatel
likviditu požaduje

Q

Akceptace požadavků
odběratelů na splatnosti
bez negativního dopadu
na pracovní kapitál

Q

Optimalizace požadavků
na bankovní úvěrové
financování

FRANTIŠEK BOUC
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České firmy se vymykají
bezpečnostním trendům
Každá ztráta citlivých informací může mít pro firmu dalekosáhlé finanční i strategické důsledky, proto by v dnešním online
propojeném světě měly bezpečnost a ochrana dat být pro podniky hlavní prioritou. Týká se to i tisku, a o to víc je proto
překvapující, že zaměstnanci poloviny českých firem stále mohou tisknout na centrálním multifunkčním zařízení okamžitě
po odeslání dokumentu, tedy bez ověření uživatele. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Canon, kde české firmy
překvapily i slabší úrovní zabezpečení přihlašování nebo možností stahovat data na USB bez omezení.

C

Foto: archiv Canon

elé tři čtvrtiny českých firem tisknou na
centrálních multifunkčních zařízeních
přístupných odevšad. Potíž nastává v případě,
kdy před vytištěním dokumentu není požadováno
ověření zaměstnance, nejčastěji přiložením čipu.
A to je realita 64 % českých kanceláří. Uhlídat po
zadání tisku, zda se dokument dostane pouze do
pověřených rukou, může přitom být zvláště ve
větších firmách problematické.
Třiasedmdesát procent respondentů navíc uvedlo,
že jejich firemní počítače jsou chráněny pouze
jedním heslem. „To nemusí být v době rozmachu
tzv. internetu věcí (IoT), který propojuje fyzická
zařízení včetně těch kancelářských a umožňuje jim
vzájemně si vyměňovat data, zdaleka dostačující.
Všichni jsme si uvykli na dvojí stupeň kontroly
třeba u internetového bankovnictví, tak proč není
standardem vyšší úroveň bezpečnosti i při manipulaci s firemními dokumenty, které mají často pro
podnik nedozírnou hodnotu?“ říká Eva Kučmášová, šéfka korporátní a marketingové komunikace
společnosti Canon.

Lehkomyslnost při tisku dokumentů
České firmy svou bezpečnost stále podceňují,
o čemž kromě nedostatečně zabezpečeného
centralizovaného tisku a přihlašování do počítače
svědčí i další data z průzkumu společnosti Canon
provedeného na reprezentativním vzorku 111 českých podniků. Například pouze jedna třetina
respondentů omezuje pro svoje zaměstnance
stahování dokumentů na přenosný USB disk.
O vlažném přístupu k bezpečnosti tiskových
procesů v českých firmách hovoří i to, že celých
20 % z nich nechává všechny své zaměstnance bez
primární i sekundární identifikace přistupovat ke
všem firemním dokumentům a zařízením. Přitom
současní výrobci kancelářské techniky se při vývoji
bezpečnostních opatření čím dál více zaměřují
právě na to, aby se citlivá data a dokumenty dostaly opravdu jen k těm, kteří je mohou číst.
Jedná se například o zabezpečovací softwarové
řešení uniFLOW od společnosti Canon, které
přímo na lokálním serveru nebo v cloudu pomocí
řady funkcí minimalizuje riziko úniku citlivých
dat včetně toho, že umožní přístup k firemní multifunkci právě pouze oprávněným zaměstnancům
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a šifruje data při přenosu informací sítěmi.
„V nejsilnější variantě náš software dokáže poskytnout přehled o obsahu všech dokumentů, které
projdou zařízením – je tedy možnost prohledat
i provedené kopie nebo odeslané faxy a v textu
zachytit klíčová slova, která si firma dopředu vytipuje a nastaví,“ upřesňuje přednosti tohoto řešení
Roman Dvořák, Solutions Business Consultant
společnosti Canon.
Z výsledků průzkumu překvapí i to, že pětina dotázaných využívá při tisku klíčových dokumentů externí dodavatele, třeba veřejná copy centra. U těchto
institucí pak firmy často hledají pomoc i v případě
náročnějších tiskových úloh, na něž nejsou technologicky vybaveny. „Bezpečnost firemních procesů je
při tomto postupu opět diskutabilní. Zaměstnanec si
zkrátka jakýkoliv dokument stáhne na jakýkoliv USB
disk a nechá jej ‚napospas‘ cizím lidem ve veřejném
copy centru,“ říká Eva Kučmášová.
Pikantností, která už jen dokresluje nedokonalou
bezpečnostní kulturu při nakládání s tiskem v českých kancelářích, je i to, že rovných pětadvacet
procent respondentů nachází pravidelně u firemní

tiskárny dokumenty, které někdo vytiskl omylem,
nebo na ně dokonce zapomněl.

Firemní mobil jako otevřená brána
Nedostatečnou úroveň zabezpečení citlivých
firemních dat ale najdeme i v jiných oblastech.
Jen u 56 % firem oslovených v průzkumu společnosti Canon je od zaměstnavatele nastavena
vyšší úroveň zabezpečení odemknutí u mobilních
telefonů. Naopak třetina zaměstnavatelů znemožňuje pracovníkům, aby si do firemního mobilu
nainstalovali některou z dostupných aplikací.
To je z hlediska bezpečnosti možná v pořádku,
na druhou stranu to však může celkem podstatně
omezovat zaměstnancův pracovní život.
„V přístupu k mobilním aplikacím jsou české firmy
zase až přehnaně striktní. Kdo nikdy během pracovní doby nevyužil aplikaci k rychlému naskenování
dokumentu, online mapy při hledání místa, kde
má schůzku s obchodním partnerem, nebo mobilní
překladač při korespondenci s kolegou ze zahraničí?“
dodává Kučmášová. Q
PETR SIMON
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Foxconn slaví 20 let v České republice
Pardubice a Kutná Hora. Dvě města, tři výrobní divize a logistické centrum – to je Foxconn v České republice. Během
posledních dvaceti let se stal klíčovou provozní centrálou v Evropě a nyní je díky svému výkonu jednou z pěti nejlepších
poboček Foxconnu na světě.

V

Česku si společnost drží místo druhého
největšího exportéra a patří mezi 10 největších firem Česka podle Czech Top 100.
Zaměstnává bezmála 5 000 zaměstnanců a vyrábí
široké spektrum špičkových produktů pro globální
zákazníky zvučných jmen.

datová úložiště. Portfolio výrobků společnosti se
v Pardubicích rozšířilo o výrobu a servisní centrum technologických zdravotnických pomůcek.

Když technologie vládnou
V roce 2000 Foxconn započal svoji éru v Pardubicích, kdy v nově postavené hale zahájil výrobu
desktopových počítačů, ke kterým se v průběhu
let přidala výroba pracovních stanic, notebooků,
počítačů All-in-One a monitorů.
V roce 2008 byl dostavěn a zprovozněn závod
v Kutné Hoře, kde o pár let později vzniklo také
servisní centrum základních desek a logistický
sklad. V roce 2015 se spustilo datové centrum
SafeDX, které produkuje rychlá velkokapacitní

V obou závodech pokračují investice do nových
technologií, jako jsou automatizace hardwaru
a softwaru, business intelligence, analýz dat a umělé inteligence.

Dobrý soused i rodina
V regionu si společnost Foxconn vybudovala
významné postavení. Nejen proto, že se řadí
mezi nejvýznamnější zaměstnavatele Pardubicka
a Kutnohorska, ale hlavně kvůli četným aktivitám, kterými podporuje své dva domovské regiony. Například v boji proti COVID-19 Foxconn
věnoval více než 1 milion korun.
Top akcí v oblasti CSR je pak X-DAY. Den, ve
kterém Foxconn rozdělí mezi několik regionálních organizací, včetně těch neziskových, zhruba
400 tisíc korun. Svým zaměstnancům poskytuje
stabilní zázemí i jistotu, stejně jako řadu benefitů
a zajímavé zaměstnanecké akce. Q
FOXCONN

Již 20 let

s vámi vyrážíme po
modré, žluté i červené
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najednou tisíce zaměstnanců. To samozřejmě
znamenalo v řádu hodin připravit řešení: zajistit
notebooky pro ty, kteří je standardně nemají přiděleny v rámci firemních benefitů, posílit technické
řešení vzdálených přístupů, aby zvládlo řádové navýšení uživatelů, urychleně elektronizovat některé
procesy schvalování, plošně zajistit prostředky pro
videokonference při zachování co nejvyšší úrovně
kybernetické bezpečnosti a podobně. Zaměstnance jsme k maximálnímu využití režimu home
office opakovaně vyzývali, samozřejmě s ohledem
na charakter jejich práce. V jednu chvíli pracovalo
z domova přes šedesát procent našich zaměstnanců v Česku.

Od března do června čelilo Česko pandemii nového typu koronaviru, která
poznamenala život domácností, úřadů i firem. Obraz toho, jak jsme se
s bezprecedentní krizí vyrovnávali, přináší i Ing. Josef Lejček, ředitel Útvaru
personalistiky Skupiny ČEZ.

J

ak moc poznamenala pandemie
koronaviru, která udeřila letos v únoru,
činnost vaší firmy?
ČEZ patří mezi subjekty kritické infrastruktury,
tedy do skupiny firem, které svou činnost musí
i během nouzového stavu za všech okolností
zachovat v odpovídající kvalitě. V našem případě
se jednalo především o zajištění hladkého chodu
výroby a distribuce elektřiny i tepla. Situaci kolem
koronaviru jsme sledovali již od okamžiku, kdy
překročil čínské hranice, a jakmile se objevil v Evropě, aktivovali jsme naše krizové řízení. Některá
naše opatření jsme proto implementovali už na začátku března a v řadě případů jsme byli přísnější,
než vyžadovala nařízení vlády.
K jakým opatřením jste se uchýlili?
Ve výrobě, distribuci i v obchodování, tedy
v těch klíčových oblastech, jsme přeorganizovali
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směny a zajistili jsme jejich vzájemnou izolaci.
V elektrárnách jsme zavedli měření teploty při
vstupu do zaměstnání, zákaznická centra jsme
uzavřeli pro veřejnost a zaměstnanci všechny
požadavky vyřizovali online nebo telefonicky.
Zaměstnancům jsme opatřili dezinfekční prostředky a ochranné pomůcky. Upravili jsme režim ve vnitřních společných prostorách, zejména
v jídelnách. Omezili jsme maximálně osobní
porady a přešli na digitální formu komunikace.
Těch opatření zkrátka byla celá řada.

Mnoho firem zavedlo během pandemie práci
z domova. Jak jste na tom byli v ČEZ?
Práci z domova jsme samozřejmě zaměstnancům umožňovali již předtím, v rámci programu
slaďování profesního a osobního života. Jednalo se
ovšem o nižší stovky zaměstnanců. Letos v březnu
jsme ale museli do režimu home office přesunout

Foto: archiv ČEZ

Pandemii jsme zvládli se ctí

Jak zaměstnanci na zaváděné změny
reagovali?
Musím říct, že fantasticky. Bylo to extrémně
náročné období pro všechny, ale opět se ukázalo,
že ČEZáci jsou srdcaři. Nezaznamenali jsme, že by
lidé opatření záměrně nerespektovali nebo bojkotovali. Naopak, nejenže byli extrémně disciplinovaní, ale sami iniciativně přicházeli s nápady, jak to
celé zvládnout. Díky tomu jsme například zavedli
během pár dní systém evidence zaměstnanců, kteří
se nám vraceli z dovolených nebo služebních cest
ze zemí, kde byla epidemie mnohem horší.
Byli to naši lidé, kdo přišel s nápadem vyrábět
si vlastní dezinfekci v našich elektrárenských
laboratořích. Prvotní nedostatek roušek pro lidi
z provozu nám pomohli překlenout zaměstnanci
tím, že ušili stovky ústenek pro své kolegy.
Reflektovali jste epidemii i v oblasti
zaměstnaneckých benefitů?
Ano, těm zaměstnancům, kteří byli nuceni nastoupit do karantény, jsme po dobu jejího trvání dorovnávali příspěvek do 100 procent mzdy, zatímco
zákon zajišťuje pouze 60 procent. Spustili jsme
také pomocné infolinky, které mohli zaměstnanci
i jejich rodinní příslušníci v případě potřeby využít
pro konzultace s lékaři nebo psychology. V rámci
zaměstnaneckého programu Cafeterie jsme zajistili
zaměstnancům slevy na vitaminy a doplňky stravy
na posílení imunity.
ČEZ působí i v dalších evropských zemích,
jak jste pandemii zvládali tam?
Přijatá opatření byla ve všech zemích, kde
Skupina ČEZ působí, podobná. Doporučení
krizové pracovní skupiny v Praze bylo možné –
samozřejmě s přihlédnutím k místní situaci – bez
zbytečných průtahů aplikovat i v našich zahraničních dcerách a společných podnicích. Díky tomu
Skupina ČEZ zaznamenala v šesti zemích jen
několik málo zaměstnanců s pozitivním testem
na přítomnost viru COVID-19. Ti byli okamžitě
izolováni v rámci karantény, aby nedošlo k nakažení dalších kolegů. Q
PETR SIMON
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Více informací na:

Foto: archiv SATUM

www.satum.cz

Pojištění kybernetických rizik
Riziko se stává běžnou součástí našeho života. Nebezpečí hrozí nejen ve fyzickém prostoru, jak nám opět připomněly
minulé měsíce, ale i v tom virtuálním. Tam hrozí především potíže s přístupem k interním systémům, zašifrování dat
a následné vydírání, přímá ztráta dat, neoprávněné zásahy do systémů či přerušení webových a cloudových služeb.

N

ásledky mohou být fatální. Nejde jen o to,
že firmám hrozí sankce uložené dozorovým
orgánem v souvislosti s porušením předpisů
o GDPR. Horší je ztráta zisku i důvěry. A v konečném důsledku může taková situace vést až k přerušení, či dokonce ukončení činnosti firem. Proto
vznikají na pojistném trhu nové produkty, které
nabízejí pro tyto případy efektivní ochranu.

Když doma nejste v bezpečí
Práci z domova po vypuknutí pandemie COVID-19 vyhlásila většina společností, u kterých
to bylo možné. Teď, když se situace pomalu
uklidňuje, plánují některé firmy u home office
zůstat. Na místě je zvýšená opatrnost, a to i jen při
občasné práci z domova. Hackeři začali využívat
možností, které jim otevřela nařízená karanténa. Rozšířil se sociální inženýring, metoda, jíž
podvodníci manipulují s lidmi za účelem získání
informací. Podle zkušeností expertů na kyberbezpečnost v poslední době také výrazně přibylo
podvodů s firemními e-maily, v rámci kterých se
hackeři vydávají za nadřízené a posílají falešné
faktury s pokyny k proplacení.

POJIŠTĚNÍ PROTI
KYBERNETICKÝM HROZBÁM
Vztahuje se na zjevné i skryté následky
kybernetických útoků, a poskytuje
tak ochranu před řadou rizik, která
nejsou kryta běžným odpovědnostním
pojištěním. Výhodou je, že sjednání
pojištění předchází audit renomovaných
odborníků na informační rizika, PR a právní
problematiku.

Rizika na všech frontách
Relativně novým zjištěním je fakt, že k šíření
závadného obsahu dochází doslova na všech
frontách, tedy nejen v počítačových sítích, ale také
formou SMS zpráv či zpráv odesílaných přes Messenger a WhatsApp či další sociální sítě. Metody
podvodníků jsou také stále sofistikovanější – řada
zachycených falešných e-mailů obsahovala hlasové
zprávy relativně věrně imitující hlas nadřízeného
s cílem zvýšit v očích zaměstnanců důvěryhodnost

tohoto e-mailu. Nový problém představují také
videohovory přes online komunikační platformy,
ani ty nejsou proti zneužití imunní.

Zajistit i pojistit
Všechny zmíněné kyberútoky, jejichž počet roste,
varují. Bude stále důležitější efektivně zabezpečit
firemní sítě a zařízení a vytvořit interní standardy
bezpečné komunikace i správného a bezpečného
využití všech informačních a komunikačních technologií a prostředků. A také detailně poučit všechny zaměstnance, jak se při práci v online prostoru
chovat, v kanceláři, na cestách i doma. Zvládnutí
datové bezpečnosti a ochrany soukromí je totiž nezbytné nejen pro efektivní home office, ale vůbec
pro současnost, kdy stále více procesů a transakcí
probíhá ve virtuálním prostoru. Důkladná edukace
zaměstnanců a otevřená firemní kultura může úsilí
kyberpodvodníků zmařit. Druhým krokem je pak
pojištění proti kybernetickým hrozbám (viz box),
které pomůže v případě výskytu takové události
minimalizovat dopady. Q
PETR SIMON
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Generali Česká pojišťovna
představuje své poradce v letní kampani

Foto: archiv Generali České pojišťovny

Největší česká pojišťovna ve své letní kampani dává prostor poradcům, jde přitom o reálné odborníky z vlastní obchodní
sítě. Pod heslem Každý z nás je jeden z vás kampaň ukazuje, že obrátit se na kteréhokoliv z šesti tisíc poradců pojišťovny
je stejně jednoduché jako zavolat na souseda.

S

oučasný marketing objevuje autenticitu.
Právě ta totiž posiluje důvěryhodnost, která
je na současném přesyceném trhu velmi
uznávanou hodnotou. Příkladem může být nová
komunikační kampaň jedničky na českém trhu
s pojištěním – Generali České pojišťovny, která
dává důraz na svou dostupnost. Do marketingové
kampaně tentokrát vedle herců obsadila i vlastní,
a především reálné poradce. Ve spotech, online
vizuálech i venkovní reklamě jich dohromady
účinkuje dvacet pět.

V hlavní roli dostupnost a důvěra
Největší česká pojišťovna vsadila na autentické
lidské tváře i příběhy. V kampani Každý z nás
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je jeden z vás pomáhají lidem s jejich problémy
skuteční poradci. Cílem kampaně je ukázat, že pojišťovna je spolehlivým partnerem, který dokáže
v každé situaci a za všech okolností nabídnout
vhodné řešení, a že najít poradce Generali České
pojišťovny není o mnoho těžší, než prostě zavolat
na souseda. Díky tomu se klienti mohou kdykoliv
na svého poradce s důvěrou obrátit, protože on je
nablízku, zná je a rozumí jejich situaci i potřebám.
„Jedním z našich klíčových strategických cílů je být
spolehlivým partnerem pro život našich klientů,“
popisuje Tomáš Marek, ředitel interní distribuce
Generali České pojišťovny, a dodává: „V praxi to
znamená poskytovat našim klientům oporu, aby se
na nás mohli kdykoliv obrátit v jakýchkoliv život-

ních situacích. A to právě i díky široké síti našich
profesionálních a zkušených poradců.“
S novou kampaní jste se mohli poprvé setkat
na televizních stanicích Nova a Prima, a to již
4. června. Televizní spoty doplňuje komunikace v online médiích a venkovní reklama. V ní
je sousedský rozměr kampaně ještě posílený,
v každém kraji se totiž na venkovních reklamních nosičích bude možné setkat s obchodníky
Generali České pojišťovny, kteří v lokalitě
skutečně působí. Vše pak zastřešuje ještě specializovaný portál s mapou a intuitivním vyhledáváním nejbližšího poradce. Q
PETR SIMON

událost

Časy se mění
Úplně všechno kolem nás se mění. Vždy to tak samozřejmě bylo, ale to dnešní tempo? A pak samozřejmě letošní jaro
a změna našich životů doslova ze dne na den. Na začátku března jsme mnoho věcí považovali za naprosto jisté, teď už je
nepovažujeme. Možná o tom všem někdy přemýšlíte. Co bude v příštích letech s vaší rodinou, prací, firmou, s vámi.
Na co se bude možné spolehnout a na co už ne.

Z

měny k životu patří. Není na nich nic špatného, mnoho z nich je pozitivních, změny jsou
motorem pro každého z nás i pro celé lidstvo.
A přesto se jich často obáváme. Paradoxně je pro
nás mnohdy snazší zůstávat u něčeho, co známe,
i když nám to vlastně nevyhovuje, například náš
malý byt, práce, životní styl…
Změna může být začátek, chceme třeba začít cvičit,
číst knížky, chodit na procházky, ale… pořád jen
chceme.
Pak jsou změny, kterým se nemůžeme vyhýbat, ani
kdybychom chtěli. Třeba když přijde nemoc, ať už
čistě osobní, nebo jako nyní ta globální. A pak jsou
tu ty velké změny, které nemůžeme vůbec ovlivnit,
můžeme se na ně jen připravit, když včas postřehneme, že nastávají, jako byl třeba příchod chytrých
mobilních telefonů (dnes už víme, že většina
tehdejších gigantů na poli mobilních technologií se
na změnu připravit nedokázala).

Nová krev
Když se řekne, že je někde třeba nová krev, bývá
tam velice často dáváno rovnítko s výrazem mladá
krev. Jenže to je nesmysl. To, že je krev mladá,
ještě vůbec nemusí znamenat, že to má v hlavě
srovnané. Naopak. Právě ti starší jsou často schop-

ni udělat si svoji „inventuru“ a rozhodnout se,
co je pro ně důležité, jak chtějí žít, čeho se nechtějí
bát, na co chtějí být připraveni a co chtějí dál
dělat. Přijďte si na Životní inventuru vlít tu novou
krev do žil.

Životní inventura
Té chvíli, kdy se připravujeme na změnu, můžeme
říkat životní inventura. Je nutné rekapitulovat,
udělat rozhodnutí a začít. Kdyby to ovšem bylo
takhle jednoduché, tak bychom se se změnami
vypořádávali jak na běžícím pásu. Jenže ono není.
Právě proto jsme na čtvrtek 1. října sezvali do Plzně několik odborníků i známých osobností, aby
nám přinesli svůj vlastní pohled na životní změnu,
ať už z perspektivy zkušeností osobních, nebo
profesních. Pod záštitou pana senátora Karpíška
ten den pořádáme konferenci Životní inventura.
Našimi partnery jsou Hospodářská komora, pivovar Plzeňský Prazdroj, Plzeňská teplárenská, Unie
rodinných advokátů a reklamní agentura DELEX.
Hosté konference budou sdílet své inspirativní
příběhy a prozradí, jak se bránit stresu, předcházet
a řešit vyhoření, vyrovnat se s nemocí, vypořádat
se s rozvodem. A také budeme mluvit o tom, kam
tento svět míří, co nás všechny čeká.

Kdo o změnách promluví
Bývalý vysoký manažer firmy Microsoft Jan Mühlfeit
se zaměří na syndrom vyhoření a odemknutí
vlastního potenciálu. Vnitřní motivaci člověka se
bude věnovat hokejový trenér a kouč vrcholových
sportovců Marian Jelínek se svým hostem, bývalým
československým hokejovým útočníkem Jaroslavem
Pouzarem. Právnička, spisovatelka, ředitelka Justiční
akademie a bývalá ministryně spravedlnosti České
republiky Daniela Kovářová vystoupí s tématem
změn v partnerských vztazích. Lektor a kouč osobní
produktivity Daniel Gamrot poradí, jak se soustředit
na priority a dělat na tom, co je důležité. Naprosto
unikátní bude přednáška s názvem Z miliardáře
šamanem bývalého topmanažera Antonia Koláčka.
Jan Mühlfeit se zamyslí nad tím, jaké technologie
budou v následujících letech rozhodující a čeho má
smysl si všímat a věnovat se tomu už nyní.
V programu se samozřejmě musí odrazit to, co
právě řeší celý svět, tedy pandemie, karantény,
nouzové stavy, zavřené hranice, ztráta našich jistot
přes noc. Protože stejně jako svět řešíme tato témata i my všichni. Protože určitým druhem inventury
nyní chtě nechtě prochází každý z nás. Q
VÁCLAV BROUSEK a PETR LERCH, Vzdělávací agentura BALIDO
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příležitost

Ten správný obor podnikání
Hledáte nové uplatnění pro sebe nebo svou investici do podnikání? Zamyslete se, v jakém oboru je dobré své plány realizovat.
Jsou obory, které první závan poklesu ekonomiky může zásadně poškodit. A pak jsou obory, které budou prosperovat
za jakékoli ekonomické situace. Jak je to možné? Protože některé oblasti lidské činnosti budou potřeba v jakékoliv době.

U

važujete o své další podnikatelské budoucnosti? Strach z neúspěchu v podnikání znají
všichni, kteří někdy podnikání zkusili. I když
jsou obory, které nabízejí větší příležitost než jiné.
I neúspěch se dá do jisté míry eliminovat, pokud
se rozhodnete následovat odzkoušený model. Právě takto funguje franšíza. Zásadním rozhodnutím
je najít si správnou příležitost.

Stabilní obor v turbulentní době
Objevit segment, který by nebyl obsazen konkurencí a kde by bariéry vstupu byly minimální, je
dnes prakticky nemožné. Proto se řada podnikatelů místo toho zaměřuje na segmenty, které mají
budoucnost a ve kterých leží potenciál. Jenže který
obor je takový, že se ho nedotknou výkyvy ekonomiky a další vlivy? Jedním z takových dlouhodobě
stabilních oborů jsou reality. Zajímavé jsou proto,
že nabízejí příležitost v jakémkoliv ekonomickém
období. Ať se ceny nemovitostí pohybují jakýmkoli
směrem, trh se nikdy nezastaví. Může krátkodobě dojít k ochlazení, k menšímu počtu transakcí
na trhu, ale tyto výkyvy jsou v dlouhém rámci jen
krátkou epizodou. Jednoduše jde o trh, který nikdy
nezmizí. Naopak, jak se na příkladech ze zahraničí
ukazuje, jeho význam neustále roste. Také dnes,
v době, kdy se mluví o ekonomických dopadech
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zdravotní krize, jsou reality oborem, který si
zachovává svou hodnotu.

Kombinace oborů
Velkou výhodu mají podnikatelé, kteří pracují
například v oblasti pojištění, finančních služeb
nebo ve stavebnictví. Rozšíření portfolia o další
služby se v takovém případě přímo nabízí. Jde
totiž o obory, které jsou úzce provázané a které se
vzájemně vhodně doplňují. Ale ani pokud nemáte
s podnikáním předchozí zkušenost, nemusíte se
vůbec obávat. Je jedno, zda jste nováček, nebo zkušený podnikatel, který hledá nový obor realizace
a rád by si otevřel vlastní realitní kancelář. Koncept
RE/MAX je připravený pro všechny šikovné podnikatele. Vycházíme z opakování léty vyzkoušeného, celosvětově prověřeného modelu. Ten zaručuje
úspěch všem, kteří ho budou následovat. Není
náhodou, že v dobách krize, kdy jsou postiženy
různé obory od gastronomie přes služby v zábavě
až po maloobchod, realitní trh pracuje dál. Pod
křídly celosvětové jedničky v realitním byznysu
můžete vy, jako majitel kanceláře, být dalším
úspěšným podnikatelem. Získáte oporu v zavedené
a zkušené značce, provedeme vás začátky, budeme
stát při vašem boku v rámci každého důležitého
rozhodnutí.

Inovace ze zahraničí
Současně s pomocí s budováním byznysu je
zajímavé spojení se silným hráčem i proto, že vám
pomůže orientovat se v technologiích. Díky tomu,
že je RE/MAX největší světová realitní síť, můžeme
do republiky přinášet řešení, která jsou na tuzemském trhu naprosto ojedinělá. Proto jsme byli
jednou z první realitních sítí, která začala ve velkém množství vytvářet virtuální prohlídky. V době
karantény se ukázalo, jak dobře zvolená strategie
to byla. Potenciální zájemci měli možnost projít si
nemovitost bez toho, aby ji vůbec osobně navštívili. Dalším příkladem může být homestaging, který
jsme zavedli již před lety a postupně se stal celooborovým standardem u lepších realitních sítí. Bez
kvalitní přípravy nemovitosti není možné prodávat
za nejlepší možnou cenu. Podobných příkladů
je celá řada. Velká síť nabízí mnoho příležitostí.
Nejenže umíme přinést na trh řešení, které je
ojedinělé, ale také umíme těžit ze síly celé skupiny.
Díky společnému zapojení všech kanceláří umíme
získat zajímavé podmínky od dodavatelů, máme
integrované řešení, které vám pomůže elimininovat spoustu starostí a věcí, na které by zůstal jinak
podnikatel sám. Q
TOMÁŠ HEJDA

Foto: archiv RE/MAX

RE/MAX PRO ZÁJEMCE
Pokud vás zajímá, jaké další výhody nabízí
náš podnikatelský koncept, zastavte se
za námi na kávu, nebo nám napište váš
dotaz na info@re-max.cz, a kolegové vám
představí možnosti spolupráce. Už se
nemusíte obávat, že vám podnikání zničí
nečekaná situace. Společně to zvládneme!

ČLEN SKUPINY

PRACOVNÍ ODĚVY PRO VŠECHNY PROFESE

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

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

ODĚVY PRO ZDRAVOTNICTVÍ A WELLNESS

o

ODĚVY PRO HOTELY A RESTAURACE

o

ODĚVY PRO PRŮMYSL

o

OCHRANNÉ CERTIFIKOVANÉ ODĚVY

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

Altreva spol. s r. o. | Brněnská 331 | 674 01 Třebíč | www.altreva.cz | +420 568 839 111

pohled

Být za každé situace pozitivní

úvěr v rámci podpory COVID II, což považuji
za úspěch a důležitý faktor pro finanční stabilitu
firmy v následujícím období. Silně ale pociťujeme
pokles poptávek i nervozitu na trhu, ta je značná.

Pandemie, která dokonale ochromila nejen Česko, ale celý svět, přinesla mnohá
poznání. Pokud bych chtěl být trochu patetický, tak utvrzení v tom, jak hmotný
svět je pomíjivý. Pokud bych chtěl být pragmatický, pak připomenutí, jak jsme
v globalizovaném světě zranitelní.

Transfer pomoci selhává
Pokud jde o pomoc státu postižené ekonomice,
nemohu ji hodnotit jinak než jednoznačně jako
nedostatečnou. Nejde ale o výši proklamovaných
částek. Problémem je jejich reálný transfer do hospodářství. A tady si dovolím říci, že česká cesta
selhala. Jsem přesvědčen, že v době, kdy rychlost
pomoci rozhoduje o přežití, měl stát firmám
peníze zaslat na základě jednoduché žádosti a až
následně kontrolovat oprávněnost čerpání. Většina
českých podnikatelů podniká poctivě. A kdo chce
podvádět, uskuteční to tak jako tak. V první etapě
nebylo nutno řešit situaci s výhledem na půl roku,
ale bylo potřeba účinně pomoci hned.

Podnikání se nemění
Můj pohled na podnikání se současnou situací
nemění, vnímám ji skutečně jako kombinaci hospodářské krize, která by přišla tak jako tak, a pandemie,
s níž nikdo nepočítal. Jen realita ukazuje, že bychom
s podobnými hrozbami počítat měli. I v čase
postcovidovém ale bude podnikání o příležitostech
a svobodném rozhodování. Na tom se nic nezmění.
Co se změní, je trh a jeho struktura. To platí pro náš
segment stejně jako pro většinu ostatních. Krize je
výzva a šance pro nové příležitosti. Na některých již
aktivně pracujeme, důležité je totiž být za každé situace pozitivní. To je zkušenost, kterou jsem si pořídil
právě v krizových letech 2008–2009.

Foto: archiv COT media

Být součástí regionu

Jednatel společnosti WTC Písečná Josef Ťulpík věnoval dva koncentrátory kyslíku do Centra sociálních služeb Jeseník a DIAKONIE ČCE –
středisko Sobotín. Na fotografii Josef Ťulpík, starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová a ředitel centra Jan Rotter.

A

v neposlední řadě jsem si osobně opravdu
užil naší národní vlastnosti, že když je zle,
dokážeme se rychle semknout a postarat se
sami o sebe i o ty potřebné. Atmosféra pomoci, akce
s rouškami a vše okolo, to bylo jedním slovem fantastické. Jako obvykle, bohužel, to trvalo jen chvíli.

Není krize jako krize
Jednu vážnou krizi, tu v letech 2008–2009, jsem již,
podobně jako řada podnikatelů, zakusil. Myslím,
že ta současná je úplně jiná. Minulá byla finanční,
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s přímými důsledky na hospodářství. Nyní se zde
prolínají dva faktory. Hospodářská krize, která
přicházela bez ohledu na pandemii, a krize celého
systému, vyvolaná pandemií. Stále nás většina žije
v přesvědčení, že se až tak moc nestalo, ale bude to
bolestné. Dle mého názoru mnohem bolestnější než
při minulé krizi. To není strašení. Jen chci, abychom
všichni svět kolem nás vnímali v realitě. To nám totiž
pomůže daleko lépe překonávat problémy. Zatím pro
nás současná krize neměla fatální důsledky. Podařilo
se nám ve spolupráci s naší financující bankou získat

Druhá zkušenost, která mne v souvislosti s pandemií
napadá, je důležitost vazby mezi firmami a regionem. Podobně jako jiné regionální firmy velmi úzce
spolupracujeme s místními obcemi a dovolím si
vyjádřit názor, že je to k oboustrannému prospěchu
a spokojenosti. Někdy se setkávám s otázkou, proč to
děláme? Odpověď je jednoduchá – prostě si myslím,
že to tak má být. Nelze v rámci regionu zaměstnávat
lidi, znát jejich osudy, a nedbat na ně. Firmy nevyřeší
péči o potřebné ani o regionální kulturu a sport.
Ale výrazně přispívají k tomu, že regiony žijí. Proto
jsme se podíleli na pomoci v regionu, proto jsme se
zapojili ve spolupráci s COT media a s Hudebním
divadlem Karlín do pomoci seniorům. Byli jsme
pověřeni organizací nákupu koncentrátorů kyslíku,
na dva přístroje jsme jako firma poskytli i prostředky. Jeden jsme již předali Centru sociálních služeb
v jesenickém okrese, druhý do Diakonie Sobotín
v šumperském okrese. A musím říci, že to předávání
bylo neskutečně silným, pozitivním zážitkem.
Původní představa byla, že jich dokážeme v rámci
pomoci nakoupit dvacet, nakonec se sešly dary v takové výši, že jsme jich mohli pořídit třicet. To jsou
okamžiky, kdy krizi nevnímáte. Q
JOSEF ŤULPÍK, majitel společnosti WTC Písečná

Pomůžeme
Vám najít
zaměstnance.
Vytvořili jsme multikanálový nástroj pro
inzerci pracovních míst Oslovíme.cz.
Vyplňte inzerát jen jednou a my ho za Vás
pošleme do celého internetu.
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Vítá Vás Clarion Grandhotel Zlatý Lev
Objevte kouzlo a pohostinnost secesního hotelu vٶsrdci Liberce

Hotel nabízí ubytování ve 117 pokojích, konferenƩní sály pro poȴádání
školení, spoleƩenských akcí, svateb a plesɥ.
Nechte se rozmazlovat vٶhotelovém wellness a veƩer pȴijưte posedƸt
do tradiƩní hospɥdky Na Rɥžku.

Gutenbergova 3, Liberec / www.clariongrandhotelzlatylev.com
http:hospodanaruzku.cz / sales.ghzl@clarion-hotels.cz

