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ážení podnikatelé,
puštěni v průběhu pandemie, ještě
srdečně vás zdravím u přízpravidla dobíhají výpovědní lhůty
ležitosti vydání zářijového
nebo jsou na překážkách v práci.
čísla našeho časopisu – prvního
Ve statistikách úřadů práce se tak
po volebním sněmu, který jsme
zatím neobjevují. Přesto věřím, že
museli kvůli pandemii koronavise poměr lidí bez práce nedostane
ru posunout na léto. Předně bych
výrazně přes pět procent.
vám všem chtěl velmi poděkovat
Klíčové pro ekonomiku je i to, aby
za důvěru, kterou jste mi prostředstát podpořil soukromé investice
nictvím delegátů vyslovili a zvolili
firem. Ty jsou totiž pro obnovu
VLADIMÍR DLOUHÝ
mě na další tři roky prezidentem
hospodářství stěžejní, mnohem
prezident
Hospodářské komory. Nečekají nás
více než investice státu. I proto
Hospodářské komory ČR
lehké časy zejména proto, že se naše
s ministryní financí intenzivně jedekonomika bude nějaký čas vzpanáme o formě zrychlených odpisů
matovávat z koronavirové pandemie a z preventiv- majetku, aby se oslabené firmy nebály vynaložit
ních opatření proti šíření nemoci.
peníze do technologií nebo digitalizace.
Důvěry vás podnikatelů si vážím o to více, že jste
Právě ty budou hrát v příštích měsících ještě
mi ji vyslovili v době, která není pro nikoho z nás
významnější roli, než doposud – svědčí o tom
jednoduchá. Mnohé obory začínají sčítat ztráty,
i rozhovor s Willim Songem, šéfem tuzemské
propady likvidity a hledat řešení svého restartu.
pobočky Huawei, firmy celosvětově jistě politicky
Ze svých zkušeností zejména z cest po krajích,
kontroverzní, ale byznysově bezesporu úspěšné
kterých jsem za dosavadního působení v Koa především technologicky inovační.
moře absolvoval desítky, vím, že naše firmy jsou
Komora se hraničním tématům nevyhýbala
zodpovědné a jejich podnikání stojí na zdravých
a vyhýbat nebude ani v následujícím období. Chci
finančních základech.
vás proto ubezpečit, že jsme v jednáních se státem
To ostatně dokazují i čísla z posledního šetření
nepolevili a budeme v něm pokračovat. Kondice
Hospodářské komory. Podle jeho výsledků skoro
firem v České republice pro mě zůstává prioritou.
60 % firem zvládlo výpadky cash flow díky vlastA stejně tak i pro nově zvolené prezidium, kam
ním rezervám. To, myslím, hovoří za vše a svědčí
přibyla trojice nových osobností nebo obměněné
o tom, že firmy v tuzemsku myslí na zadní vrátka.
představenstvo. Přehled všech změn ve vedení
To je bezpochyby důvod k optimismu.
Komory vám představujeme v tomto vydání.
Na druhou stranu je ale jasné, že reálné dopady
Závěrem mi dovolte popřát vám hodně sil a vykoronakrize zřejmě pocítíme až s příchodem
trvalosti v dalších měsících. Spolu to zvládneme.
podzimu, kdy se ukáže skutečný dopad pandemie
Stojíme za vámi.
na nezaměstnanost. Mnohým z těch, kteří byli pro- Ještě jednou velké díky!
Foto: archiv HK ČR
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členům HK ČR (sdružuje více než 16 000 živnostníků a firem a 124 asociací, svazů, cechů a klastrů)
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jednotlivým kancelářím Hospodářské komory v regionech a začleněným živnostenským společenstvům

Předplatné a aktualizace členské základny:

Q

VIP osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života

Odbor vnitřní komunikace

Q

ministrům, hejtmanům a primátorům, senátorům a poslancům, státním organizacím a ambasádám v ČR

Tel.: 266 721 604

Cílem časopisu Komora je hájit zájmy podnikatelů, přinášet stanoviska Hospodářské komory České
republiky a podnikatelů k legislativě a přispívat ke zlepšení podnikatelského prostředí v Česku.

E-mail: vnitrnikomunikace@komora.cz

www.komora.cz
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Co dělá vaše budova pro
příští generace?
Díky EPC projektům snížíte emise CO2 vašich budov
a spoříte energie.

nákladů na vytápění či
chlazení se uspoří díky
tepelným výměníkům.

Až 75 %

USPORNEBUDOVY.CZ

Až 95 %

Až 15 %

spotřeby energií se sníží
zavedením energetického
managementu.

Až 50 %

energií se uspoří formou
EPC – energetických služeb
s garantovaným výsledkem.

spotřeby elektřiny
se ušetří pomocí
LED technologie.
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Krátce z Komory

Foto: archiv HK ČR

„NA RYCHLEJŠÍCH ODPISECH PRACUJEME
S HOSPODÁŘSKOU KOMOROU I S KOMOROU
DAŇOVÝCH PORADCŮ,“ POTVRDILA
V DISKUZI NA PŮDĚ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
MINISTRYNĚ FINANCÍ ALENA SCHILLEROVÁ.

HK ČR zastřešila další
4 000 živnostníků a firem
Téměř o třetinu se rozrostl počet
živnostníků a firem v Hospodářské
komoře za poslední dvě tříletá funkční období pod vedením Vladimíra
Dlouhého. Komora dnes sdružuje
16 139 živnostníků, malých, středních i pro tuzemskou ekonomiku
strategicky důležitých velkých podniků. Do Komory tak nově vstoupilo
4 000 fyzických a právnických osob.
Podnikatelé v Hospodářské komoře
vytváří 60 % HDP ČR a zaměstnávají
3,3 milionu lidí.
Rekordní je i počet nově Hospodářskou komorou zastřešených
svazů, asociací, klastrů a řemeslných
cechů. Z 81 v roce 2014 jich Komora
dnes sdružuje 124. Po započtení
členů těchto společenstev zastupuje
Hospodářská komora zájmy 25 tisíc
podniků. Komora nově zastřešila
např. Svaz chemického průmyslu,
Asociaci nanotechnologického
průmyslu, Asociaci českých herních
vývojářů, Unii filmových distributorů, Sdružení železničních nákladních
dopravců ŽESNAD CZ a také třeba
Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů nebo Cech parketářů.
Působí v 73 městech a ve spolupráci s partnery provozuje pro české
podnikatele také už čtyři asistenční
kanceláře v zahraničí – na Ukrajině,
v Moldavsku, Bělorusku a v Srbsku.
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ČÍSLO MĚSÍCE

1 719

TOLIK POVINNOSTÍ
MAJÍ PODNIKATELÉ
PODLE 21 ZÁKLADNÍCH
PODNIKATELSKÝCH ZÁKONŮ.
VYPLÝVÁ TO Z AKTUALIZACÍ
PRÁVNÍHO ELEKTRONICKÉHO
SYSTÉMU.

Zrušení karenční doby
zaměstnavatele stálo
nejméně 5 miliard korun
Podle nové analýzy Hospodářské komory zaměstnavatelé kvůli
vloni zrušené karenční době dodnes
dodatečně zaplatili zaměstnancům
jako náhradu mzdy za krátkodobou nemoc 4,9 mld. Kč. A to jen
za první 3 dny nemoci, přičemž
zaměstnavatelé hradí na pracovišti nepřítomným zaměstnancům
prvních 14 dní nemoci. Naplnily
se tak obavy Hospodářské komory,
která loni odhadovala, že po zrušení
třídenní karenční doby vzrostou
zaměstnavatelům mzdové náklady
jenom v důsledku zvýšení náhrad
za pracovní neschopnost o 5 miliard
korun ročně.

Výrazné úspory na daních se tak
pravděpodobně již v příštím roce dočkají
firmy i živnostníci, kteří nebudou odkládat
investice. Ministryně v daňovém balíčku na
příští rok navrhne zrychlené odpisy a zvýšení
limitu, do kterého spadá takzvaný drobný
majetek. Podnikatelům to v nejbližších letech
umožní více snižovat jejich daňové základy,
ze kterých se vypočítavá jejich daň z příjmů.

Hospodářská komora dlouhodobě
upozorňovala, že systém nemocenského pojištění byl zřejmě ze všech
sociálních systémů zavedených od počátku 90. let v ČR po léta nejvíce nejenom nadužívaným, ale i zneužívaným
systémem v rámci všech sociálních
dávkových systémů v ČR. Karenční
doba pomáhala omezit zneužívání
systému nemocenského pojištění. Po
zrušení třídenní karence se tak opět
vrací nápadně vysoká krátkodobá
nemocnost, v některých krajích ještě
před koronavirem vzrostla až o 36 %.
Více na www.komora.cz.

PES: Většina podnikatelů
musí plnit 1 719 povinností
Živnostníci a firmy v současnosti
musí vůči státu plnit 1 719 povinností podle 21 základních podnikatelských zákonů. Z dalších 13 právních
předpisů týkajících se kupř. ochrany
spotřebitele, obchodní inspekce nebo
rozhlasových a televizních poplatků
jim přibude navíc 428 povinností,
celkem tak musí plnit 2 147 povinností. Vyplývá to z aktualizací Právního elektronického systému (PES)
po novelizacích zákonů, jako jsou
např. zákon o zaměstnanosti nebo
zákon o inspekci práce, které nabyly
částečné účinnosti od 30. července.
Hospodářská komora PES postupně
rozšiřuje o další zákony. Nově jej
rozšířila také o mobilní aplikaci

a tzv. oborové nastavení. To podnikatelům umožňuje zobrazovat ty
povinnosti a termíny jejich plnění,
které jsou specifické pro určitý
konkrétní obor podnikání, např. pro
oblast provozování fitness centra.
Více na www.pespropodnikatele.cz.

HK ČR doporučila rozdílné
životní náklady zaměstnanců
promítat mimo vlastní mzdu
Hospodářská komora na základě
analýzy rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu nerovnosti odměňování
zaměstnanců České pošty v regionech doporučuje zaměstnavatelům,
kteří působí na území celé ČR a mají
mezi jednotlivými regiony mzdové
disproporce na stejných pracovních
pozicích, aby pečlivě prověřili, zda
pro takové rozdíly existují objektivní
důvody, které umožňuje regulace
stanovená zákoníkem práce. Pokud
má zaměstnavatel zájem zohledňovat u svých zaměstnanců životní
náklady, jimž jsou tito zaměstnanci
vystaveni, měl by využívat jiné
nástroje realizované mimo vlastní
mzdu, jak kompenzovat zvýšené
životní náklady v určitých regionech,
aniž by docházelo k neodůvodněným
rozdílům ve mzdách – například
ve formě příspěvku na bydlení. Q
MIROSLAV DIRO,
Odbor vnější komunikace HK ČR

MÍSTO PRO VAŠÍ

DOVOLENOU
V ČESKÉ KANADĚ
Golfresort Monachus spojují dvě golfová hřiště uprostřed krásné přírody České Kanady.
Obě naše hřiště jsou dokonale přizpůsobené místní krajině.
V pohodě a bez stresu si u nás užijete skvělý relax.

GOLFOVÉ POBYTY
RESTAURACE S TERASOU
UBYTOVÁNÍ V PROSTORNÝCH VILÁCH

www.golfmonachus.cz

aktuálně

Regiony a společenstva
Česká republika
AAAO opět zastoupeno
v představenstvu HK ČR
Viceprezident Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
a statutární ředitel Technického
a zkušebního ústavu stavebního
Praha Alexander Šafařík-Pštrosz
obhájil ve volbách na 32. sněmu
HK ČR pozici člena představenstva
Hospodářské komory za profesní
unii Průmysl a doprava na další tříleté funkční období. AAAO zároveň
naplňuje memorandum o spolupráci
se Správou státních hmotných rezerv v oblasti stanovování technických specifikací pro výběrová
řízení a pro zkoušky a certifikace
ochranných prostředků v souvislosti
s covidem-19.

Předseda představenstva KHK Karlovarského kraje Tomáš Linda na setkání v karlovarském hotelu Pupp německým partnerům popsal aktuální situaci
v Karlovarském kraji po koronakrizi. Kromě problémů kraje vyzdvihl i úspěšné projekty, mj. stavbu polygonu BMW na Sokolovsku.

Online vzdělávání v oboru
praní a čištění

podat úřadům příslušné dokumenty.
První seminář se uskuteční 22. září
v Mělníku, po němž budou následovat
další středočeská města. Více informací
a přihlášení na sizlingova@komora.cz
nebo tel. 702 020 489.

Konkrétní ukázky své práce a možné
inovativní postupy mohou prezentovat firmy z oboru praní a čištění
v online kampani Asociace prádelen
a čistíren. Videa pracovních postupů
slouží jako vzdělávací materiál pro
další členské firmy z oboru. Pro více
informací pište na info@apac.cz.

Pardubický kraj
Mezinárodní soutěž učňů
ve Vysokém Mýtě

Cech klempířů, pokrývačů
a tesařů chystá knihu
Vydání nové publikace s názvem
Pravidla pro navrhování a provádění
klempířských konstrukcí připravuje
na podzim Cech klempířů,
pokrývačů a tesařů, který novou
knihou symbolicky oslaví 25 let
od svého založení. Na polovinu
listopadu pak cech připravuje
podzimní konferenci v pražském
hotelu Olšanka, kde kromě
přednášek proběhne i večerní
program, na kterém se nová kniha
dočká slavnostního křtu.

Výsledky textilního
a oděvního průmyslu
V prvním pololetí dosáhly tržby
v běžných cenách v textilním
a oděvním průmyslu 25,1 mld. Kč.
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Z toho 21,1 mld. Kč v textilním
odvětví a 4 mld. Kč v oděvním
sektoru. Toto znamená celkový
meziroční pokles o 12,5 %.
Aktuální data zveřejnila Asociace
textilního-oděvního-kožedělného
průmyslu, podle níž horší čísla
souvisí s koronavirovou pandemií
a preventivními opatřeními. Vývoz
textilního a oděvního zboží za první
pololetí klesl oproti stejnému
období předchozího roku o 5,8 %.

Středočeský kraj
KHK střední Čechy poradí
s novou vlnou EET
Jak se připravit na lednovou novou
vlnu EET pro řemeslníky, drobné živnostníky nebo advokáty, poradí série
seminářů pořádaných KHK střední
Čechy. Podnikatelé získají aktuální
informace od daňových i právních
specialistů, dozvědí se, kde se k evidenci přihlásit a v jakých lhůtách

Cech suché výstavby zve na 10. ročník soutěže Řemeslo / Skill 2020,
která proběhne od 15. do 17. září
na náměstí Přemysla Otakara II.
ve Vysokém Mýtě. Několik desítek učňů z více než 20 škol z ČR,
Slovenska a Maďarska změří své
síly ve stavebních profesích montér
suchých staveb, zedník, obkladač, instalatér a truhlář. Součástí akce bude
prezentace škol z Vysokého Mýta,
Žamberku, Pardubic, Moravské Třebové nebo České Třebové s nabídkou
učebních oborů a s praktickými
ukázkami řemesel.

Fashion Day Pardubice
V Machoňově paláci v Pardubicích
pořádá 11. září KHK Pardubického
kraje druhý ročník akce zaměřené

aktuálně

Jihomoravský
kraj

Foto: 3x archiv HK ČR

Nastartujte svůj byznys
s projektem Kont(r)akt
RHK Brno představuje podnikatelům
platformu Kont(r)akt, která umožňuje cílené vyhledávání kontaktů
a potenciálních obchodních partnerů.
Zájemci se mohou zdarma registrovat do online katalogu (na webu
www.rhkbrno.cz/kont-r-akt) a spojit
síly s ostatními podniky z celé České
republiky. Cílem projektu za podpory
statutárního města Brna je vytvořit
prostor s virtuálním tržištěm, kde
firmy naleznou nové příležitosti,
zajímavé nápady i obchodní partnery
a nastartují svůj byznys po covidu.

Během loňského premiérového ročníku Fashion Day Pardubice si roli modelky vyzkoušela také pardubická rodačka a moderátorka Jolana Voldánová.

Den učňovských oborů
ve Vyškově
Představení řemeslných a technických učňovských oborů připravuje
OHK Vyškov během Dne učňovských oborů, které uspořádá 15. září
na vyškovském Masarykově náměstí.
Akci podpořili kromě města Vyškova a místního úřadu práce také
regionální zaměstnavatelé, kteří se
s nedostatkem technických profesí
dlouhodobě potýkají.

na módu Fashion Day Pardubice.
Na módní přehlídce se představí
modely návrhářek Gianni di Leo,
Alex Mynářové a také kolekce
dívčích modelů české značky Amore
di Bimbo. V prostorách přehlídky
proběhne rovněž výstava obrazů Lucie Gelemové. Více informací najdete
na www.khkpce.cz.

Karlovarský kraj

Moravskoslezský
kraj

Česká a německá
hospodářská komora hledají
cestu, jak pomoci regionu
Odliv lidí z regionu, problémy
průmyslových firem i strukturální
změny spojené s útlumem těžby uhlí
na Sokolovsku byly hlavními tématy
jednání mezi KHK Karlovarského
kraje, tří německých hospodářských
komor a zástupců Česko-německé
obchodní a průmyslové komory. Spolu s německými kolegy se
zástupci KHK domluvili na možné
spolupráci. Jde mj. o podporu projektu Západočeské univerzity Plzeň,
Vysoké školy Hof a OTH Amberg-Weiden, v rámci kterého by měl
vzniknout studijní obor Průmyslový
inženýring.

Součástí Dne učňovských oborů ve Vyškově bude i tzv. Živá knihovna povolání, která přiblíží náplň
práce jednotlivých oborů a poskytne personální poradenství žákům i jejich rodičům.

Ústecký kraj
Pomoc s exekucemi s OHK
Louny
OHK Louny představuje nový projekt proti exekucím v regionu místní
akční skupiny západního Krušnohoří, který bude do konce února
2021 pomáhat osobám, které jsou
v exekuci, nebo těm, kterým reálně
hrozí. Projekt lidem bezplatně nabízí
podporu finančních poradců, vzdě-

lávání v oblasti finanční gramotnosti
i psychologickou odbornou podporu.
Více informací na www.ohkln.cz.

Krušnohorský Byznys Day 2020
Na tradiční setkání krušnohorských
firem z obou stran státní hranice
zve podnikatele OHK Chomutov.
Akce v chomutovském zoo koutku
proběhne 17. září v zálesáckém stylu
a bude doplněná doprovodnými
aktivitami. Více informací na
www.hkcv.cz.

Firmy vzdělávají své
zaměstnance
Téměř pět desítek firem už využilo
nabídky KHK Moravskoslezského
kraje a zapojilo se do nového projektu
s názvem Vzdělávání zaměstnanců.
Díky němu mohou od září zdarma
školit své zaměstnance v kurzech zaměřených na informační technologie,
jazyky, manažerské dovednosti nebo
právo. Vybírat mohou zaměstnavatelé
z více než stovky kurzů a přihlašovat
se mohou stále na www.khkmsk.cz. Q
MIROSLAV BENEŠ,
Odbor vnější komunikace HK ČR

www.komora.cz
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32. sněm
Hospodářské komory
České republiky

Hned zkraje třetího mandátu se chci zaměřit hlavně na pomoc podnikatelům po koronakrizi, uvedl na 32. sněmu
Hospodářské komory v pražském konferenčním centru O2 universum prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý,
kterého delegáti znovu zvolili do funkce. Dosavadní prezident ve volbách získal 171 hlasů, pro Bořivoje Mináře jako druhého
kandidáta hlasovalo 80 delegátů.

T

ématem volebního sněmu byla zejména
situace okolo následků pandemie koronaviru
a možnosti pomoci podnikatelům, které preventivní opatření nejvíce zasáhla. Právě i kvůli nim
se letošní sněm o dva měsíce posunul.
„Jasnější data o tom, jak na tom ekonomika po covidu je, dostaneme na podzim. Většina firem se
nicméně s poklesem cash flow dokázala vypořádat
díky vlastním rezervám, brzy jim ale dojdou vlastní
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zdroje. Větší počet podniků se ocitne v problémech, kvůli čemuž dojde k růstu nezaměstnanosti.
Od státu ale už nemůžeme čekat další plošnou
pomoc a musíme se zaměřit na soukromé investice
a selektivní podporu firem,“ sdělil Vladimír Dlouhý
během svého projevu k delegátům sněmu.
Určující bude podle jeho slov také další epidemiologický vývoj, ekonomická situace v hlavních
partnerských zemích, vládní hospodářská politika

i schopnost podnikatelů se v nastalé situaci dobře
zorientovat.
Pro soukromou investiční aktivitu bude důležitá také konkrétní podpora startupů a malých,
mladých firem. „Podporujeme kapitálovou podporu
startupů v první fázi jejich vývoje tak, jak to připravuje NERV. Významnou roli bude hrát i spolupráce
těchto fondů, soukromého kapitálu a univerzit. Stejně tak považujeme za důležité aktivně postupovat

událost

PREZIDIUM DOPLNILA TŘI NOVÁ JMÉNA
Vladimír Dlouhý
pokračuje
v prezidentské funkci,
prezidium doplnila
tři nová jména

Hlasy delegátů 32. sněmu Hospodářské komory obměnily také složení
prezidia, které doplnily tři nové tváře. Ke stávajícím viceprezidentům Romanu
Pommerovi a Michalu Šteflovi přibyli také Tomáš Prouza, Radek Jakubský
a Zdeněk Zajíček.
Radek Jakubský (224 hlasů delegátů)
Podílí se na vedení
rodinné firmy PROMA
REHA, která 30 let vyrábí
zdravotnický nábytek
a vybavení vyvážené
do více než 60 zemí světa.
V posledních letech byl
aktivním členem představenstva Komory a předsedou představenstva KHK Královéhradeckého
kraje. Jako nově zvolený viceprezident se chce
Radek Jakubský věnovat zahraničním trhům
a pomoci českým firmám proniknout se svým
zbožím či službami do ciziny. „Své zvolení beru
jako obrovský závazek pro další práci v Komoře.
Chci se zaměřit na podporu malého a středního
podnikání a také tuzemského průmyslu,“ říká.

Foto: 6x archiv HK ČR

Tomáš Prouza (222 hlasů delegátů)

při zřízení Národní rozvojové banky, která by překonala dosavadní roztříštěnost státních finančních
institucí. Pozitivních příkladů máme v okolních
zemích víc než dost,“ zmínil.
Dlouhý pro menší firmy mj. požaduje zavést také
režim placení DPH z uhrazených faktur. „Právě
tyto firmy se dostávají do finančních problémů, když
mají uhradit daň z poskytnutého zboží nebo služby,
aniž by za ně dostaly zaplaceno. Alternativou je
zavedení tzv. plošného reverse charge, podmínkou
ale je, aby takové přenesení daňové povinnosti
fungovalo v ČR dlouhodobě, nikoliv jen do poloviny
roku 2022,“ dodal. Q

Od roku 2018 je prezidentem Svazu obchodu
a cestovního ruchu, který
je začleněným společenstvem Hospodářské komory. V letech 2014–2017
byl státním tajemníkem
pro evropské záležitosti
při Úřadu vlády a zároveň
v letech 2016–2017 koordinátorem digitální agendy ČR. „Svaz obchodu a Komora dokázaly, že umí
společně velmi dobře fungovat. Dokázali jsme spolu
u vlády vyjednat řadu důležitých opatření, bez
kterých by situace podnikatelů byla výrazně horší,
než je dnes. Kromě obchodu a cestovního ruchu se
chci věnovat zdravotnictví, protože se ukázalo, že
právě postup zdravotnictví a hygieniků může být
stěžejní pro to, jak rychle se zotaví naše ekonomika
po covidu,“ uvedl po svém zvolení.

Zdeněk Zajíček (182 hlasů delegátů)
Od roku 2016 je prezidentem ICT Unie,
která je začleněným
společenstvem Hospodářské komory. Během
své kariéry se věnoval
digitalizaci státní správy
a je mj. spoluautorem

konceptu datových schránek, systému Czech
POINT a duchovní otec Právního elektronického systému. Ve funkci viceprezidenta se
chce nadále věnovat digitalizaci i omezování
byrokracie: „Koronakrize jasně ukázala potřebu
digitalizace a my musíme být připraveni. Dále
nás stále trápí oblast legislativy a byrokracie, kde
skutečně potřebujeme změnit náš právní řád tak,
aby byl srozumitelný a přehledný pro podnikatele
i běžného občana. Doufám, že se s vládou podaří
dotáhnout spolupráci na projektu PES.“

Michal Štefl (162 hlasů delegátů)
Svoji funkci viceprezidenta Komory obhájil
dosavadní člen prezidia
Michal Štefl, který má
dlouhodobě v gesci obory
stavebnictví a dopravu.
Těmto odvětvím se věnoval i během své profesní
kariéry, kdy dlouhé roky
vedl jednoho z lídrů tuzemského stavebnictví –
firmu OHL ŽS. „Rád bych z pozice viceprezidenta
pomohl prosadit účast českých firem u takových
projektů, jako jsou vysokorychlostní tratě nebo
výstavba jaderných bloků. V neposlední řadě se
chci věnovat klíčovým oblastem vědy, výzkumu
a inovací,“ sdělil.

Roman Pommer (158 hlasů delegátů)
Dosavadní viceprezident
a zároveň prezident
Cechu obkladačů Roman
Pommer se v dalším působení v prezidiu Komory
hodlá věnovat zejména
řemeslu a pozvednutí
jeho prestiže v očích dětí,
jejich rodičů i veřejnosti.
S tím se pojí velké téma nedostatku technicky
zručných zaměstnanců, který tuzemské firmy
trápí dlouhodobě. „Vždy bylo a bude mou snahou
pozvednout řemeslo, aby se u nás nepoužívalo jako
sprosté slovo. Mým hlavním cílem je dotáhnout
koncept mistrovské zkoušky a také chci pomoci postavit tým, který bude reprezentovat ČR
na soutěži řemeslných talentů Euro Skills,“ řekl
ke svému zvolení.

MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR
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NOVÉ SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA
Změnami prošlo také složení představenstva Hospodářské komory.
Jeho nové složení přinášíme níže.
VŠEOBECNÁ SNĚMOVNA
Martin Bauer

Krajská hospodářská komora Libereckého kraje

Filip Dvořák

Hospodářská komora Praha 1

Miroslav Dvořák

Jihočeská hospodářská komora

Ivana Chottová

Krajská hospodářská komora střední Čechy

František Jochman

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

René Kolek

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Jan Matějíček

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Jan Mraček

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

Vítězslav Paděra

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

Martin Plachý

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Luděk Rychtar

Krajská hospodářská komora jižní Moravy

Bohuslav Švamberk

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje

Robert Zatloukal

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Zdeněk Židek

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji

SNĚMOVNA SPOLEČENSTEV
Asociace českých herních vývojářů

Pavel Březina

Svaz českých a moravských spotřebních družstev

Jana Havrdová

Česká komora fitness

Zuzana Krejčiříková

Teplárenské sdružení ČR

Martin Mikl

SČS – Unie nezávislých petrolejářů

Václav Nepraš

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm

Zdeněk Petzl

Sdružení automobilového průmyslu

Radek Roušar

Elektrotechnický svaz český

Tereza Rychtaříková

Výbor nezávislého ICT průmyslu

Stanislav Sedláček

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

Jaroslav Schön

Společenstvo kominíků ČR

Václav Stárek

Asociace hotelů a restaurací ČR

Alexander Šafařík-Pštrosz

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací

Pavel Žatečka

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

HLAVNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

www.komora.cz

Sedmičlenná dozorčí rada je kontrolním
orgánem Hospodářské komory České
republiky. Za svou činnost odpovídá
sněmu Hospodářské komory a podává mu
zprávy o své činnosti. Kontroluje mimo jiné
hospodaření a činnost Komory.
David Abraham
Ivo Barteček
Bohuslav Hamrozi
Stanislav Holemý
Miloš Koděra
Jozef Koprivňanský

Pavel Barák
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DOZORČÍ RADA HK ČR

Miroslav Mühlböck

SMÍRČÍ KOMISE HK ČR
Petr Bašík
František Blažek
Jakub Dohnal
Igor Gerek
Hana Huntová
František Kočí
Richard Motyčka
Libor Soukup
Karel Vaverka

PARTNEŘI

Multifunkční kongresové a kulturní centrum v Praze

Unikátní místo pro vaše akce







největší sál s kapacitou více než 4 500 osob
další dva sály s kapacitou více než 1 000 osob
13 000 m² komerčního prostoru
14 – 36 sálů celkem (dle konﬁgurace)
celková kapacita 10 000 osob
od roku 2021 lifestylový hotel s 300 pokoji
v těsné blízkosti

Streamingové studio






hodinové sazby pronájmu
kompletní produkční a technické
zajištění akce
privátní uzavřený prostor
široké možnosti multimediální
prezentace na LED stěně
in-house catering

Ještě více koncertů
Ještě více sportu
Konference a kongresy
www.o2universum.cz
o2universum@bestsport.cz
Českomoravská 2345/17b, 190 00 Praha 9
tel. +420 266 771 039

k věci

Podnikatelé
vystavovali vládě účet
Kdo firmám pomohl
v koronavirové krizi?
Po konci mimořádných opatření začíná pomalu čas na zhodnocení toho, čím si podnikatelé museli během několika
dlouhých týdnů koronavirové krize projít, přičemž s jejími důsledky se budou zřejmě potýkat ještě dlouho.

K

do či která z institucí byla během koronavirové krize nejvíce nápomocna podnikatelům
při překonávání problémů? Přispějí vládní
protikrizové programy a opatření k udržení podnikání? Hospodářská komora v červencovém šetření
vyzvala podnikatele k bilancování.

Komora ceněná za informační podporu
Největší podíl respondentů (44 %) uvedl, že během
koronavirové krize jim byla nejvíce nápomocna
svými službami Hospodářská komora ČR. Zajímavé
je zjištění, že toto hodnocení se v podstatě neliší
v závislosti na velikosti firmy nebo oboru podnikání. Je to mimo jiné znamení toho, jak mimořádně
nepřehledná a chaotická byla komunikace vlády
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během mimořádných opatření. Podnikatelé i proto
ocenili především informační podporu Komory, a to
formou denního direct mailingu, zvláštního prostoru
na webových stránkách včetně chatbota nebo prostřednictvím speciální poradny ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi. Jelikož byli
dotazováni pouze členové Komory, je výsledek tímto
faktem samozřejmě zkreslen, protože nebyli osloveni
všichni podnikatelé v ČR. Dotazník slouží především
jako zpětná vazba pro práci Úřadu HK ČR.

Zásadní role zákazníků
Z výsledků vyplynulo, že významný přínos pro
překonání mimořádného stavu měli podle podnikatelů rovněž vlastní zákazníci a občané – více

než třetina, konkrétně 36 % respondentů, zvolilo
tuto odpověď. Především menším podnikatelům
a firmám podnikajícím ve službách a ve stavebnictví pomohlo, že část zákazníků zachovala jejich
firmě přízeň a i přes složitou situaci nezrušila své
zakázky, někteří zákazníci přesunuli své nákupy
na internet nebo využili předprodejů a dalších
variant pomoci. Vedle zákazníků sehráli pozitivní
roli i občané, a to jako spotřebitelé i zaměstnanci
převážně zodpovědným chováním nebo například
výrobou a dodáváním ochranných prostředků.

Regionální politici nebyli oporou
Téměř čtvrtina respondentů (23 %) uvedla, že jim byly hlavní pomocnou rukou jiné

k věci
POMOC BĚHEM KRIZE
KORONAVIRUS:
VYSTAVTE ÚČET VLÁDĚ
Hospodářská komora ČR vedla začátkem
července 2020 anketu mezi svými členy
s názvem Koronavirus: vystavte účet
vládě. Cílem bylo zjistit, jak členové HK ČR
hodnotí práci jednotlivých členů vlády
a dalších institucí během koronavirové
krize, jaký mají názor na protikrizové
programy a jak vidí vývoj své firmy
v příštích měsících. Celkem na anketu
odpovědělo 790 respondentů – členů
HK ČR, zástupců všech hlavních odvětví
ze všech krajů České republiky. Na anketu
odpovídaly mikro, malé, střední, ale
i velké podniky.

Kdo či která z institucí byla během koronavirové krize nejvíce nápomocna při překonávání problémů vašeho podnikání?
(maximum 3 odpovědi)

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR

44 %

OBČANÉ ČI ZÁKAZNÍCI

36 %

JINÉ FIRMY (NAPŘ. DODAVATELÉ)
VLÁDA, PARLAMENT ČR

23 %
21 %

ÚŘADY, MINISTERSTVA

17%

BANKY, POJIŠŤOVNY

16 %

10 % VEDENÍ KRAJE ČI OBCE, RESP. POLITICI NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI
9%
3%

PRONAJÍMATELÉ (NAPŘ. PROSTOR URČENÝCH K PODNIKÁNÍ, STROJŮ)

NEZISKOVÉ ORGANIZACE

JINÉ

14 %

Zdroj: Hospodářská komora ČR, šetření Koronavirus: Vystavte účet vládě, červenec 2020, 790 respondentů

EFEKTIVITA VLÁDNÍCH PROGRAMŮ
Přispějí vládní protikrizové programy a opatření k udržení
podnikání? (přepočítáno na velikostní strukturu členské
základny HK ČR)

25 % ANO

46 % NEVÍM,
ZHODNOTÍM
NA PODZIM
29 %

NE

Zdroj dat: Hospodářská komora ČR, šetření Koronavirus: Vystavte účet vládě,
červenec 2020, 790 respondentů

firmy – například dodavatelé, kteří posečkali
se splácením dodávek, případně vyšli vstříc se
storny a podobně. Pětina respondentů (21 %)
pochválila vládu, respektive Parlament ČR či
obecně politiky za protikrizová opatření. Tato
možnost byla častěji volena zástupci velkých
firem a významných zaměstnavatelů a firem ze
zpracovatelského průmyslu, který je pro českou
ekonomiku zásadní.
Užitečnost role úředníků na ministerstvech
a dalších úřadech byla hodnocena jako srovnatelná s přístupem bank či pojišťoven (17 %, resp.
16 %). Přístup úřadů pomohl především mikro
firmám, zatímco banky zase těm velkým. Jen každému desátému respondentovi výrazně pomohli
politici na regionální úrovni, mezi firmami s více
než 250 zaměstnanci si ale přístup krajů či obcí
pochvaluje 22 % respondentů.

Pomůže COVID nájemné?
Přes setrvalý apel HK ČR bohužel pronajímatelé
nevycházeli nájemcům vstříc tak často, jak se očekávalo. Jen 9 % firem si přístup pronajímatelů chválí,
přičemž se to týká především těch nejmenších firem
a nejpostiženějších oborů, tedy cestovního ruchu
a restauračních služeb. Je zde tedy značný prostor
pro uplatnění programu COVID nájemné. Zajímavým zjištěním také je, že neziskové organizace byly
během koronavirové krize v podstatě neviditelné.
V rámci otevřené odpovědi podnikatelé často zmiňovali, že v koronavirové krizi si pomohli především
sami, důležitá pro ně byla i podpora rodin nebo
vlastních zaměstnanců. Firmy z nejpostiženějších
odvětví často zdůrazňovaly podporu ze strany
Asociace hotelů a restaurací ČR, oborového společenstva HK ČR. Nebyla opomenuta ani důležitá role
krajských hygienických stanic.

Podnikání a protikrizové programy
Od poloviny července je již možné s jistým odstupem pomalu bilancovat dopady kroků vlády. Ptali
jsme se proto také podnikatelů, zda vládní protikrizové programy, jako je Antivirus, COVID III,
COVID nájemné nebo prominutí povinností
a administrativy, přispějí k udržení podnikání.
Podle čtvrtiny (25 %) respondentů vládní protikrizové programy a opatření jednoznačně přispěly
k udržení podnikání. Tento výsledek roste s velikostí firmy, mezi firmami s více než 250 zaměstnanci je jich plná třetina (34 %) přesvědčena o pozitivním vlivu opatření na jejich vlastní byznys.
Výrazně optimističtější, co se týká vlivu vládních
programů a úlev, jsou firmy podnikající v nejvíc ohrožených oborech, tj. v cestovním ruchu
a restauračních službách, kde je podíl takových
respondentů největší (38 %, resp. 47 %).

Podzim rozhodne
Celkem 29 % firem nicméně stále není přesvědčeno o přínosu opatření vlády k udržení podnikání.
Tento názor je významný zejména mezi podnikateli ve stavebnictví (36 %). Stavebnictví ale nepatří
mezi ty obory, které byly koronavirovou krizí
významně postiženy, a vládní programy ani na něj
nebyly primárně cíleny.
Nejvíce respondentů (46 %) odpovědělo, že nemůže zatím hodnotit vliv vládních kroků na udržení
podnikání. U velké části firem se totiž rozhodne
o jejich přežití až na podzim letošního roku.
Ve velké nejistotě jsou především menší podniky,
a to bez ohledu na obor podnikání. Q

KARINA KUBELKOVÁ, hlavní analytička HK ČR
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Platy, platy, platy…
Zásadní debaty podzimu se budou týkat mezd, respektive daní ze mzdy. Odbory žádají pro příští rok další
významný růst platů, vláda i parlament v zásadě souhlasí se zrušením superhrubé mzdy. A obě změny
se přímo dotýkají rozpočtu. Ten letošní plánuje po úpravách deficit půl bilionu korun. A příští rozhodně
vyrovnaný nebude.

O

dbory požadují pro pracovníky veřejného
sektoru pro příští rok růst platových tarifů
podle profesí o 7 až 15 %. Patnáctiprocentní navýšení od ledna prosazují pro zdravotníky,
desetiprocentní pro učitele a sedmiprocentní pro
hasiče, policisty, úředníky a ostatní. Ve volebním
a předvolebním roce lze očekávat tendenci vlády
rozdávat. Josef Středula to dobře ví, a tak bez
ohledu na propad ekonomiky jde za svým cílem,
který mu přihraje body mezi odboráři: „Jestliže si
stát přeje restartovat ekonomiku, je potřeba, aby lidé
měli peníze. Bez spotřeby obyvatel restart možný
není.“ Je pravda, že průměrný plat ve státní správě
přesahuje 37 000 korun, a je tedy pro privátní
sektor, kde se platy odvíjejí od produktivity a zisku,
už značně konkurenční.
„Fiskální impulz by měl být zaměřen především
na nabídkovou stranu, nikoliv na poptávkovou. Tím
samozřejmě nevylučujeme přirozené vzlínání mezd
dané produktivitou práce, resp. dalšími tržními
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faktory. Další zvyšování příjmů domácností, bez
jakéhokoliv ohledu na vývoj produktivity, by totiž
znamenalo další proinflační tlak. Nemělo by docházet k dramatické valorizaci penzí nebo k rozšiřování
zaměstnanosti ve veřejném sektoru, a tedy k růstu
objemu platů. Zdrženlivá by měla být vláda, i co se
týká vývoje průměrných platů ve veřejném sektoru –
v tomto ohledu je nutná solidarita se soukromým
sektorem. Nůžky mezi mzdami v soukromém
sektoru a platy ve veřejném sektoru by se měly
spíše přivírat. Minimální mzda a s ní i minimální
mzdové tarify by neměly být indexovány automaticky, a tím méně na základě populistických tlaků,“
kritizuje odborářský požadavek hlavní analytička
Hospodářské komory Karina Kubelková.

Hrubá, nebo superhrubá?
Předseda vlády, koaliční ČSSD, tolerující KSČM
i opozice se v současné době – zdá se – shodnou
na záměru zrušit superhrubou mzdu. Hospodářská

komora se v pohledu na problematiku mzdy a zdanění práce liší od vlády a parlamentu. „Superhrubá
mzda je dnes to, co by se ve skutečnosti mělo nazývat mzdou hrubou. Je to peněžní vyjádření toho, co
bezprostředně stojí každý zaměstnanec svého zaměstnavatele. Jde o celkové peníze, které zaměstnavatel platí zaměstnanci, ale jejich výrazná část končí
přímo ve veřejných rozpočtech. V tuto chvíli nemá
smysl institut superhrubé mzdy rušit. Nejde jen o to,
že umožňuje zaměstnancům, aby na své výplatní
pásce viděli informaci o tom, kolik peněz si stát
z jejich výplaty ukousne. Díky tomu zaměstnanci
mohou snadno vidět, kolik z jejich vlastních příjmů
(zaměstnavatelovo pojistné je faktickým benefitem
samotného zaměstnance) musí zaměstnavatel odvést
státu. Nezanedbatelné je i to, že případné opuštění
principu superhrubé mzdy vyvolá nemalé náklady
zaměstnavatelů (zejména těch menších) kvůli změnám v jimi provozovaných informačních systémech,
v nichž se zpracovává mzdová a personální agenda.

k věci
NÁVRHY HK ČR, KTERÉ MOHOU OŽIVIT NEFUNKČNÍ TRH PRÁCE
Q

zavést výpovědi bez udání důvodu (právo

Q

vypovědět pracovní poměr bez udání
důvodu má dnes jen zaměstnanec, nikoliv
Q

zaměstnavatel);
Q

zrušit 8 sazeb minimálních mezd (zaručené

Q

mzdy);
Q

nastavit pravidla pro předvídatelnost růstu
minimální mzdy;

Q

Okolnost, že povědomí o rozsahu daňového zatížení
se za léta uplatňování superhrubé mzdy nijak
dramaticky nezvýšilo, i když jsou její výše i výsledná
čistá mzda uváděny na výplatní pásce, sama o sobě
myšlenku superhrubé mzdy nezpochybňuje. Stát
i zaměstnavatelé měli koncept veřejnosti efektivněji prezentovat. Fakt, že konstrukce působí určité
potíže při mezinárodních srovnáních, vypovídá spíše
o pohodlném, zakořeněném zastírání skutečného
daňového zatížení vládami jiných zemí než o domnělé zbytečné nestandardnosti a nepřehlednosti
institutu zavedeného v þeském právním Ĝádu. Je
pravda, že původní ambicí, kterou se nepodařilo
zákonem dotáhnout do konce, bylo zcela redefinovat mzdu, aby i v pracovně právních smlouvách
figurovala superhrubá mzda jako mzda hrubá, z níž
se zaměstnavatelem coby zprostředkujícím plátcem
sráží jen ‚zaměstnancovo‘ pojistné a zaměstnancova
daň z příjmů s tím, že žádný ‚vlastní‘ zaměstnavatelský odvod nebude. Pokud by nakonec přece jen byla

snížit odvodovou zátěž zaměstnavatelů;

superhrubá mzda zrušena, jak nastiňuje pan předseda vlády, ocenili bychom, kdyby byla provázena
snížením celkové daňové a pojistné zátěže. Detailní
vládní legislativní návrh na zrušení superhrubé mzdy
na stole v této chvíli není. Z mediálních vyjádření vyplývá, že se uvažuje o takovém souběžném nastavení
sazby daně z příjmů fyzických osob, v jehož důsledku
vzroste čistý příjem zaměstnanců. To znamená, že
se v ekonomice ceteris paribus sníží celková daňová
zátěž. Efekt takového snížení bezprostředně pocítí
na 5 milionů voličů. Výslednou změnu daňového
zatížení určitě nelze hodnotit negativně. Nicméně
Hospodářská komora ČR by s ohledem na stávající
strukturu daňového břemene a jeho vlivu na ekonomiku jako celek upřednostnila spíše snížení odvodového zatížení zaměstnavatelů, tedy pojistných odvodů,“
reaguje na současné aktivity politické reprezentace
ředitel Odboru legislativy, práva a analýz HK ČR
Ladislav Minčič.
Nejvyšší soud v případu nerovnosti odměňování
zaměstnanců České pošty v regionech posuzoval,
zda zákoník práce umožňuje zaměstnavateli s celostátní působností promítnout do jeho systému
mzdového odměňování skutečnost různých hladin
životních nákladů v různých regionech, tedy zda
fakticky může zohlednit reálnou hodnotu mzdy.
Legislativa je v tomto ohledu totiž formulačně
slabá. „Pokud má zaměstnavatel zájem zohledňovat
u svých zaměstnanců životní náklady, měl by využívat jiné nástroje realizované mimo vlastní mzdu, jak
kompenzovat zvýšené životní náklady v urþitých
regionech, aniž by docházelo k neodĤvodnČným
diferenciacím ve mzdách – tĜeba ve formČ
pĜíspČvku na bydlení,“ komentoval výrok Nejvyššího soudu, který se postavil za rovnou mzdu,
prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
„Rozsudek v žádném případě netvrdí, že by všichni
zaměstnanci měli pobírat stejnou mzdu a že by
firmy při odměňování neměly právo zohledňovat
výkonnost zaměstnanců, jejich spolehlivost a další
kritéria,“ dodává viceprezident HK ČR a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš
Prouza. Ačkoliv Hospodářská komora ustanovení
zákoníku práce, které stanoví, že za stejnou práci
přísluší stejná odměna, nezpochybňuje, na druhou
stranu zdůrazňuje, že regionální diferenciace mezd
je v tržním prostředí realitou. Česká republika by

Q

zvýšit účast zaměstnanců na pojistném systému
(zejména nemocenské pojištění, zaměstnanci
dnes hradí jen zdravotní pojištění);
zvýšit nemocenskou u dlouhodobé pracovní
neschopnosti;
zrušit či aspoň snížit povinnosti zaměstnavatelů
u exekucí zaměstnanců;
zjednodušit a zlevnit stávající ukončování
krátkodobých pracovních poměrů a naopak
zajistit vyšší kompenzaci při propouštění
dlouhodobě zaměstnaných pracovníků.

v reakci na předmětný rozsudek neměla křečovitě
směřovat k praxi rovnosti žaludků. „Fakticky totiž
není žádná práce stejná. Uvedu hypotetický příklad:
pokud budou mít stejnou pracovní pozici například
ve stěhovací firmě zaměstnanec-vzpČraþ (výška
190 cm a váha 120 kg) a nějaký drobný zaměstnanec (165 cm a 65 kg), neměl by mít vzpěrač nižší
mzdu, protože se v práci míň nadře než drobný zaměstnanec, respektive neměl by mít drobný zaměstnanec mzdu vyšší, protože musí vynakládat větší
úsilí na srovnatelný pracovní výkon? Pokud tedy
se budou zohledňovat všechny faktory související
s výkonem práce,“ poukazuje na problematičnost
legislativy právní expert Hospodářské komory Stanislav Sádovský záměrně provokujícím dotazem.

Pomoc není restart
Daně řeší příjmovou stránku rozpočtu. Otazníky
se ovšem objevují, i pokud jde o výdaje. Investice
jsou jistě cestou, která vede k restartu ekonomiky. Jen není vždy zřejmé, zda vláda pod pojem
investice nezahrnuje i jiné výdaje. Jak podpořit
ekonomiku, aby nevznikl pocit, že podnikatelé dostávají nezasloužené dary? „Co se týká příslibů, jaké
procento HDP má zamířit do ekonomiky, nejedná
se v případě České republiky o vybočení od průměru
ostatních evropských zemí s výjimkou Německa.
Když se podíváme na druhy opatření, tak naše vláda
také nedělala koncepčně nic jiného než ostatní země.
Nicméně vzniká zde pocit podporovaný vládou, že
podnikatelé dostali bilion korun podpory a mají napěchované kapsy. Realita je jiná, jako podpora podnikání skončila maximálně desetina ze zmiňované
částky. Přímá podpora podnikatelů je navíc sociálně
motivovaná – nejedná se o peníze na udržení a rozvoj podnikání, je to v podstatě podpora v nezaměstnanosti. Byly to peníze na přežití, aby živnostníci
‚měli co jíst‘ – to s vlastním podnikáním nesouvisí.
Vládní programy a opatření měly jistě zásadní
charakter, pomohly mnoha OSVČ, ale také malým
a středním podnikům. Veřejné prostředky ale byly
určené na prosté přežití ekonomicky aktivních osob
(zaměstnanců, OSVČ, společníků malých s. r. o.),
a nelze je proto považovat za peníze na restart ekonomiky,“ upozorňuje Karina Kubelková. Q
PETR KARBAN
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Novela zákoníku práce. Na co se připravit?
Velká novela zákoníku práce nabyla částečně účinnosti letos v červenci a obsahuje řadu změn. Co se tedy od prázdnin
změnilo? Na co nezapomenout a na co si dát pozor?

P

řipravili jsme pro vás stručný přehled toho,
co by vám nemělo uniknout – podrobnosti
najdete jak v příručce na webu Hospodářské
komory, tak na semináři, který pro vás připravujeme na 7. října.

Vysílání pracovníků za účelem
poskytování služeb
Zapracování pravidel ze směrnice o vysílání
pracovníků míří na zaměstnance vyslané do ČR
z jiného členského státu. To znamená, že se jedná
o pravidla, která budou muset dodržovat zahraniční zaměstnavatelé (ze zemí EU, resp. EHSV), kteří
vysílají své zaměstnance do ČR. Pokud se jedná
o českého zaměstnavatele, který vyšle agenturní
zaměstnance do některé ze zemí EU, musí kromě
dodržování pravidel dané země informovat o vyslání i agenturu práce.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
V příštím čísle přineseme více
informací o dalších novinkách.
Podrobnosti můžete najít
v naší příručce na webu
Hospodářské komory ČR,
případně se můžete zúčastnit
komorového semináře, který se
bude konat 7. října 2020.

Dlouhodobé vysílání
Jednou ze zásadních změn je, že k vyslání
zaměstnance může dojít maximálně na 12, resp.
v odůvodněných případech a prostřednictvím
Úřadu práce na 18 měsíců. Pokud se na stejném
pracovním místě střídají různí zaměstnanci, doba,
po kterou pracují, se pro účely posouzení, zda se
jedná o vyslání, sčítá.

Odměňování
Zahraniční zaměstnavatelé jsou povinni dodržovat české právní předpisy v oblasti odměňování
za práci, tzn. že musí dodržovat pravidla týkající se
minimální a zaručené mzdy a všech dalších složek
výdělku. Dosud platilo, že musí poskytovat jen
příplatek za práci přesčas, podle nových pravidel
však musí poskytovat i příplatky za práci v noci,
ve svátek, o sobotách a nedělích a za ztížených
pracovních podmínek plus např. platový tarif,
příplatek za vedení a zvláštní příplatek. Konkrétní
podmínky jsou uvedeny na stránkách Státního
úřadu inspekce práce.

Podmínky ubytování
Pokud zaměstnavatelé poskytují ubytování českým
zaměstnancům, mají vyslaní pracovníci ze zahraničí
nárok na stejné podmínky jako čeští (standard důstojného ubytování). Stejně tak by měli dostat náhradu cestovních výdajů, pokud by v rámci vyslání byli
posláni na služební cestu. Za pravidelné pracoviště se
přitom považuje místo výkonu práce v ČR.

Změny v doručování písemností
Důležitou změnou je i úprava doručování
písemností, které musí být ze zákona zaměstnanci dodány do vlastních rukou. Zaměstnavatel
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má i nadále přednostně zaměstnanci doručovat
dokumenty na pracovišti. Není-li to možné, může
doručit kdekoli, ale může na základě písemného
souhlasu zaměstnance zaslat písemnosti i do jeho
datové schránky. Zaměstnanec je zároveň od konce července plně zodpovědný za to, že se na adrese,
kterou sdělil zaměstnavateli, zdržuje a na tuto adresu mu zaměstnavatel má doručovat písemnosti.
Zásilka nepřevzatá zaměstnancem (nedoručitelná)
a uložená u poskytovatele poštovních služeb se
považuje za doručenou 15. dnem od uložení (dosud platilo, že dnem doručení je v případě uložení
10. pracovní den od uložení).
V případě doručování do datové schránky se
považuje zásilka za doručenou 10. dnem od dodání
do datové schránky. Pravidlo souhlasu s doručováním do datové schránky platí i recipročně. Pokud
zaměstnanec potřebuje důležitý dokument doručit
zaměstnavateli a chce doručovat do datové schránky
zaměstnavatele, potřebuje k tomu také jeho souhlas.
Na druhou stranu i zaměstnanci je nově poskytnuta
ochrana při odmítnutí součinnosti zaměstnavatele
při doručování. Pokud zaměstnavatel odmítne
nebo zmaří doručení dokumentu, který mu zasílá
zaměstnanec, považuje se za den doručení ten den,
kdy k odmítnutí, resp. zmaření došlo.

b) činnost nespočívá převážně v dodávání zboží
c) bezprostředně před převodem existuje skupina
zaměstnanců, která byla záměrně vytvořena
zaměstnavatelem za účelem výhradního nebo
převážného vykonávání činnosti
d) činnost není zamýšlena jako krátkodobá nebo
nemá spočívat v jednorázovém úkolu
e) je převáděn majetek, popřípadě právo jeho
užívání. Nejsou-li současně splněny všechny výše
uvedené podmínky, přechod nenastane. Převod
činnosti zaměstnavatele tak v řadě případů již
nepovede k přechodu.
Splnění těchto podmínek se nebude vyžadovat
v případech např. koupě obchodního závodu, fúze
společností. V těchto případech tedy bude bez
ohledu na (ne)splnění výše uvedených podmínek
k přechodu nadále docházet. Zaměstnanec, který
je dotčen přechodem práv a povinností, může dát
výpověď do 15 dnů ode dne, kdy byl o přechodu
informován, nejpozději však do 30 dnů před dnem
přechodu. Pracovní poměr skončí nejpozději v den
přechodu. Pokud zaměstnanec nebyl řádně o přechodu informován, může výpověď s výpovědní
lhůtou 15 dnů dát ještě 2 měsíce poté, co k přechodu práv a povinností došlo.

Běh lhůt
Převod firmy
U převodu firmy nebo její části může dojít i k převodu zaměstnanců. Nově je přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu
činnosti zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli
podmíněn splněním následujících podmínek:
a) činnost je po převodu vykonávána stejným nebo
obdobným způsobem a rozsahem

Novela zákoníku práce zajišťuje, že pokud dojde
k přerušení běhu lhůty, dojde k jejímu prodloužení jen výjimečně, a to pokud by do jejího konce
zbývalo méně než 5 dnů. V takovém případě se
prodlouží zbytek lhůty na 10 dnů. Q
LUCIE PLACHÁ, Odbor legislativy, práva a analýz HK ČR,
a MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR
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Zákon o bezpečnostních službách
potřebujeme
„Chceme-li bezpečnostní služby povýšit na obdobnou úroveň, jako je tomu v jiných zemích EU, chceme-li, aby tyto firmy byly
spolehlivé a pro společnost přínosné, chceme-li alespoň výrazně omezit šedou zónu, měli bychom zákon, pokud se naše
návrhy přijmou, podpořit,“ říká předseda Bezpečnostní sekce a člen představenstva Hospodářské komory Václav Nepraš.

Foto: archiv HK ČR

D

VÁCLAV NEPRAŠ
V oboru komerční bezpečnosti
pracuje od roku 1991.
Je prezidentem Asociace
technických bezpečnostních
služeb Grémium Alarm,
která sdružuje více než
100 podnikatelských subjektů
oboru. Aktivně působí
v Hospodářské komoře ČR
a od roku 2005 je členem jejího
představenstva, kde má v gesci
soukromé bezpečnostní služby,
a je předsedou Bezpečnostní
sekce HK ČR. Působí jako
předseda Sektorové rady pro
bezpečnost a ochranu osob
a majetku a bezpečnost práce. Je
členem Poradního sboru MV ČR
pro situační prevenci kriminality.

louhodobým tématem diskuzí v oboru
bezpečnostních služeb, často i vášnivých, je
příprava zákona o soukromé bezpečnostní
činnosti, jak to vidíte vy?
Současná vláda má, a podobně i ty předcházející,
ve svém prohlášení: „Zpřísníme podmínky pro soukromé bezpečnostní služby a prosadíme přijetí zákona
o soukromých bezpečnostních službách, aby byly pod
přísnější kontrolou státu.“ Na návrhu tohoto zákona
se od samého počátku podílejí i podnikatelé z oboru
bezpečnostních služeb, a to především prostřednictvím
živnostenských společenstev a Hospodářské komory.
Odborná veřejnost i seriózní podnikatelé se shodují,
že chtějí právní rámec oboru řešit. Chtějí zlepšit pověst
a vztah k veřejnosti a odstranit současný stav obcházení koncesovaných živností jinými živnostenskými
oprávněními – takzvanou šedou zónu, která má negativní dopad na jakost a spolehlivost poskytovaných
služeb. Chtějí oddělit profesionální a eticky naladěné
firmy od těch druhých.
Jak konkrétně se Hospodářská komora
do přípravy návrhu zákona zapojila?
Hospodářská komora se zapojila již do přípravy tezí
posledního návrhu, a zejména do mezirezortního
připomínkového řízení. Zde byla většina našich
připomínek, zpracovaných z návrhů členů Bezpečnostní sekce, ale i dalších členů komory, vypořádána.
Další připomínky řešilo vedení Bezpečnostní sekce se
zpracovatelem a dalšími subjekty. Některé z nich pak
byly zahrnuty do vládního návrhu zákona, který je
v současné době v Poslanecké sněmovně. Cílem našeho
působení bylo, aby zákon nebyl jen administrativně
represivním nástrojem státu, ale aby řešil i současné
problémy podnikání v oboru. A to se alespoň zčásti
podařilo. Bezpečnostní sekce jako poradní orgán
Hospodářské komory proto doporučila souhlasit
s dalším legislativním procesem s tím, že ve sněmovně
se odstraní další nedostatky návrhu.
Jak vidíte současný stav návrhu zákona?
Do prvního čtení má návrh jít v září, ne všichni se však
dívají na přijetí zákona pozitivně. Také z řad některých
subjektů bezpečnostních služeb, kterým pravděpodobně
současný stav vyhovuje, se ozývají negativní hlasy. Chceme-li bezpečnostní služby povýšit na obdobnou úroveň,
jako je tomu v jiných zemích EU, chceme-li, aby tyto
firmy byly spolehlivé a pro společnost přínosné, chceme-li alespoň výrazně omezit šedou zónu, měli bychom
zákon, pokud se naše návrhy přijmou, podpořit.
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Hovořil jste o Bezpečnostní sekci, jaké je její
postavení v rámci Hospodářské komory ČR?
Odborné sekce zřídila Hospodářská komora ČR jako
poradní orgány svého představenstva. Členy sekcí jsou
zejména členové komory, volených orgánů, zaměstnanců regionálních úřadů, živnostenských společenstev
a také odborníků z vědeckých, akademických, odborných a jiných institucí. To se týká i naší Bezpečnostní
sekce. V současnosti máme 40 členů, ale jejich aktivita
a zapojení do činnosti sekce je velmi rozdílná.
V červenci jste na 32. sněmu HK ČR byl
znovuzvolen do jejího představenstva.
Jak je důležitá pro váš obor účast ve vedení
Komory?
Za kandidáta do představenstva mě navrhlo autorizované
živnostenské společenstvo HK ČR Asociace technických
bezpečnostních služeb Grémium Alarm. Podporu jsem
získal i od Profesní unie služby pro podnikání a ostatní.
Děkuji delegátům za zvolení. Je samozřejmě dobře, že
obor bezpečnostních služeb má v představenstvu svého
zástupce, který může prosazovat klíčová opatření pro
tento obor. Ten se navíc dotýká mnohem širšího okruhu
podnikatelů.
Koho Asociace Grémium Alarm reprezentuje
a jaké je její poslání?
AGA je profesní sdružení firem vyvíjejících podnikatelskou, pracovní nebo jinou činnost v oblasti bezpečnostních technických služeb a zařízení sloužících
k ochraně osob, majetku a informací. AGA má cca sto
řádných členů z celé republiky, a to jak nadnárodní
koncerny, tak i malé právnické či fyzické subjekty,
má i tři kolektivní členy s více než sto padesáti členy.
Asociace se za osmadvacet let svého působení na českém trhu stala silnou, respektovanou a nezávislou
organizací, devatenáct let je členem evropské asociace
EURALARM.
Součástí asociace je Centrum technické normalizace
pro bezpečnostní služby AGA, které zpracovává české,
evropské a mezinárodní normy z oblasti bezpečnosti,
včetně elektrické požární signalizace.
Pro odbornou činnost má AGA od roku 2001 zřízen
Inspekční orgán AGA, s. r. o., který posuzuje shodu
projektů a montáží bezpečnostní techniky s normami
a normativními dokumenty a provádí technické poradenství pro zájemce o kvalitní zabezpečení a pomoc
při výběrových řízeních. Q
MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR

20% sleva pro členy HK ČR

Interaktivní vzory právních dokumentů,
které si snadno upravíte na míru

20% sleva pro členy HK ČR
Využijte dárkový kupón na roční předplatné balíčků
vzorů z různých oblastí práva a životních situací
Podnikání
Zaměstnání
Ochrana osobních údajů (GDPR)
Nemovitosti
Rodinné a majetkové záležitosti

Díky předplatnému
latn
balíčku
ušetříte čas i peníze
pracujete s právní jistotou
neomezeně vytváříte své
dokumenty
máte je vždy k dispozici online

Dárkový kupón na 20% slevu pro
členy HK ČR lze používat opakovaně

neomezeně si je stahujete
rychle si je duplikujete

Speciální slevový kód: VPHKCR202007 zadejte na www.vzornepravo.cz.
Platnost kódu je do 30. 9. 2020.
Vzory připravuje a aktualizuje při legislativních změnách tým právníků advokátní kanceláře PRK Partners
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Technologie jsou cestou
k inteligentnímu světu
Společnost Huawei se během relativně krátkého života stala jednou
z nejvýznamnějších společností světa. Je největší světovou společností
v segmentu ICT, v prodeji chytrých telefonů pak světovou dvojkou a produkty
Huawei používá více než třetina světové populace. O jejím úspěchu jsme si
povídali s Willim Songem, generálním ředitelem Huawei pro Českou republiku,
Slovensko a Rakousko.

J

e podle vás růst společnosti Huawei
čistě byznysový úspěch, nebo
i politická ambice ovládnout svět?
Jak říká zakladatel Huawei Žen Čeng-fej, zaměřujeme se na to, co umíme nejlépe. Naším cílem
bylo vždy spojovat – ať už se jedná o jednotlivce,
společnosti, či celé komunity. Naší soustavnou vizí je zpřístupnit digitalizaci každému
jednotlivci, každé domácnosti i společnosti. Jen
tak vybudujeme plně propojený, inteligentní
svět. Misí Huawei je rozšířit výhody přinášené
technologiemi na všechny po celém světě. Před
dvaceti lety jsme s tím, co umíme, přišli do Evropy a založili své první evropské středisko pro
vývoj a výzkum ve Švédsku. To byl jen první
krok z mnoha, které nakonec stály za zrodem
pevné a trvalé spolupráce. Dnes v Evropě
zaměstnáváme více než 13 300 lidí, provozujeme
dvě regionální kanceláře a 23 pracovišť pro vývoj a výzkum. Sdílená historie, hodnoty i zájmy
nám umožňují v tomto partnerství pokračovat
i v následujících dekádách a společně budovat
digitálně suverénní evropské vedení i lepší
budoucnost pro všechny.
Má na rozvoji a úspěchu firmy nějaký
podíl to, že je to společnost většinově
vlastněná zaměstnanci?
Skutečnost, že je společnost ve stoprocentním
vlastnictví zaměstnanců, je zcela jistě nástrojem
našeho rychlého růstu. Vidina vlastnictví podílu
ve společnosti je zdrojem motivace našich zaměstnanců a zamlouvá se i mladým talentům, což
se nám za ta léta potvrdilo, a také velmi osvědčilo.
Na rozdíl od mnoha společností ve veřejném
vlastnictví nejsou rozhodnutí společnosti Huawei
založena na potřebě vytváření čtvrtletních výnosů
a ročních dividend. U nás aplikujeme systém
akcionářů z řad zaměstnanců, kterých je přesně
104 572. A do tohoto systému se mohou zapojit
pouze zaměstnanci Huawei. Žádná vládní agentura nebo instituce ani jiná organizace nevlastní
podíly v naší společnosti.
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Jaký význam v aktivitách společnosti má
Česká republika, kde působíte již patnáct
let? Pro firmu s příjmy v desítkách miliard
dolarů je tuzemský trh zcela neparný…
Záleží nám na každém trhu. V srdci našich aktivit
vždy stáli zákazníci a nám od samého vzniku
společnosti jde především o jejich spokojenost.
S českými zákazníky jsme si za posledních 15 let
vybudovali díky našim produktům velmi pozitivní
vztah. Každoročně zde prodáme kolem 800 tisíc
přístrojů a spolupracujeme se všemi hlavními
operátory. Česká vláda zároveň patří mezi přední
tvůrce politik v oblasti kyberbezpečnosti. A já
jsem za to velmi rád. Huawei má totiž bezpečnost
zakořeněnou ve své DNA a přísné bezpečnostní
požadavky jsou neoddělitelnou součástí procesu
designu, výroby i konečného dodání produktu.
Bezpečnost našich produktů je pro nás přirozeně
klíčová, a proto vítáme jasně stanovená pravidla či
kritéria, v rámci kterých budeme moci dokázat, že
jsou naše produkty maximálně zabezpečené.
Je jedním z faktorů, který má pro Huawei
svou přitažlivost, potenciál českých ICT
expertů? Jak významný podíl na vašich
aktivitách v Česku má dnes věda, vývoj
a inovace?
Jsem vždy mile překvapen nadšením Čechů pro
nové technologie a inovace, a i proto jsme v roce
2016 zahrnuli Českou republiku do programu
Seeds for the Future. Ten je zaměřen na talentované studenty vysokých škol, kteří se pak v čínské
centrále naší společnosti učí o průlomových
trendech i nových příležitostech v oboru. V České
republice zaměstnáváme v současné době okolo
tří set zaměstnanců a na výzkumu a inovacích se
podílí desítky z nich. Samotná země má obrovský
zájem o růst v oblasti technologií, která je klíčová
pro český průmysl, což potvrdil již před pěti lety
tehdejší premiér Sobotka během své návštěvy v našem vývojovém centru v Šanghaji. Je proto naší
prioritou, abychom byli České republice spolehlivým a bezpečným partnerem.

Počítáte do budoucna s rozvojem této
spolupráce?
Určitě ano. Česká republika má obrovský průmyslový potenciál a včasná digitalizace jí může přinést
velký ekonomický pokrok. V současné době máme
již více než 150 českých partnerů v oblasti ICT,
podíleli jsme se na implementaci prvních 5G sítí
na českém území a vzhledem ke své vedoucí pozici
můžeme významně pomoci v naplnění vládních
plánů na digitalizaci Česka.
Vaše strategické segmenty jsou tradičně
telekomunikační sítě, informační
technologie, chytrá zařízení a cloudové
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služby, nově také – po restrikcích – i vlastní
operační systém a vlastní obchodní
platforma. Ve které z těchto oblastí vidíte
největší potenciál pro budoucnost?
V Česku jsme nedávno navázali partnerství se
společností Seznam, která jako významný tvůrce
mnoha mobilních aplikací v Česku podporuje
Huawei v budování vlastního obchodu s aplikacemi. Toto partnerství pocítí zejména vlastníci nově
představené řady telefonů P40, v rámci které jsou
oblíbené aplikace integrovanou součástí Huawei
AppGallery. Ta je v současné době třetím největším obchodem s aplikacemi na světě a měsíčně ji
využívá přes 400 milionů uživatelů.

Jste velmi aktivní na poli chytrých zařízení –
jak dalece využíváte technologie umělé
inteligence?
V rámci zákaznických produktů využívají naše
chytrá zařízení umělou inteligenci k zajištění
bezpečnosti a soukromí našich uživatelů a také
na ní stojí hlasoví asistenti. Umělá inteligence
je ovšem stěžejním pilířem zejména velkých
průmyslových projektů, jako je například
získávání sluneční energie. V loňském roce naše
společnost představila první solární invertor
využívající potenciál umělé inteligence a letos
bychom chtěli dosáhnout plné integrace AI,
5G technologií a cloudu tak, abychom na základě

získaných dat mohli v reálném čase optimalizovat
produkci energie.

Proč považujete za strategický sektor právě
5G sítě? Experti v nich sice vidí potenciál, ale
je pravděpodobné, že v dohledné době přijde
technologie jiná, nová, výkonnější. Kde je
jejich skutečná síla? I dnešní technologie
umožňují stálé, kvalitní, robustní a extrémně
rychlé připojení…
Máte pravdu, vedle soustavných investic do výzkumu a vývoje na poli 5G se i my již připravujeme
na příchod 6G. Právě to je ale součástí naší inovační
strategie. Přechod na 5G není pro koncového zákaz-
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níka takovým průlomem, až na to, že přináší větší
pohodlí. Pro průmysl ovšem představuje digitální
revoluci, která povede ke změnám v dopravě, výrobě, zemědělství či zdravotnictví. Technologie, které
byly doposud limitovány nízkou přenosovou rychlostí a nedostatečnou odezvou, čeká díky rapidnímu
navýšení přenosové rychlosti dat a téměř nulové
latenci obrovský rozvoj. Díky 5G se sny o autonomních vozidlech, vyšší bezpečnosti práce díky dálkově
ovládaným mechanismům, či lékařské diagnostice
a péči na dálku mohou stát skutečností.

Není tajemstvím, že Huawei je společnost
úspěšná, ale také kontroverzní – vlády
mnoha států světa se ke spolupráci s ní staví
obezřetně, mnohé vysloveně negativně, když
obavy budí především možná spolupráce
s čínským komunistickým režimem a slabá
bezpečnostní architektura vašich produktů.
Jsou to tedy reálné obavy, nebo jen maskují
obavu z vašeho ekonomického úspěchu?
Huawei je celosvětově nejvíce auditovaná společnost a za celou její historii nedošlo k jedinému
úniku dat. Od doby založení společnosti v roce
1987 se neudál žádný významný kyberbezpečnostní incident. V Anglii, Německu i Belgii jsme
postupně vybudovali vlastní centra kybernetické
bezpečnosti, která slouží pro technické ověřování
i jako evaluační platforma. Bezpečnost je naším
absolutním závazkem v každém odvětví a nařčení
proti naší společnosti nikdy nebyla podložena
důkazy. Obecně by každý stát měl svobodně
rozhodnout, které dodavatele technologií vpustí
do své infrastruktury. Mělo by to však být na základě rovně nastavených pravidel, která nebudou
vylučovat potenciální partnery s ohledem na zemi
původu. Těší nás proto například přístup sousedního Německa, které bude technologie dodavatelů
hodnotit na základě bezpečnostního katalogu
s jasně specifikovanými kritérii. Všichni mají tedy
šanci ucházet se o post dodavatele a objektivně
doložit bezpečnost svých technologií.
Sektor ICT se současným tlakem
na digitalizaci a cloudy nastoluje mnohé
nové otázky, především právě problematiku
kyberbezpečnosti. Jak se na tuto
problematiku dívá Huawei?
Naše společnost prošla mnohem přísnějšími testy
zaměřenými na kyberbezpečnost než kterýkoliv jiný dodavatel komunikačních technologií
na světě. Kybernetická bezpečnost je pro nás tou
největší prioritou a bereme ji velmi vážně. Sítě páté
generace jsou technologicky mnohem bezpečnější
než předchozí generace i vzhledem k pokročilejšímu šifrování. Pokud si má ale lidská společnost
vybudovat digitální důvěru, je naší povinností
poskytnout jí efektivní záruku v podobě maximálně vyspělé kyberbezpečnosti. Jen tak budou moci
zákazníci používat vyspělé technologie bez obav.
Jak už jsem zmínil, v současné době je Huawei
nejvíce prověřovanou společností na celém světě
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a soustavně přijímá opatření k zajištění bezpečnosti svých produktů. Náš výzkum a vývoj je
na bezpečnost vysoce zaměřen v průběhu celého
životního cyklu každého produktu. Za účelem
nezávislého testování našich zařízení jsme vytvořili
testovací centra ve Velké Británii, v Bruselu a Kanadě a naše společnost investuje miliardy dolarů
na posílení našich opatření v oblasti kybernetické
bezpečnosti.

POKUD SI MÁ LIDSKÁ
SPOLEČNOST VYBUDOVAT
DIGITÁLNÍ DŮVĚRU, JE NAŠÍ
POVINNOSTÍ POSKYTNOUT JÍ
EFEKTIVNÍ ZÁRUKU V PODOBĚ
MAXIMÁLNĚ VYSPĚLÉ
KYBERBEZPEČNOSTI.

Jak hodnotíte EU Toolbox, který se snaží
právě otázku bezpečnosti budoucích
digitálních systémů řešit koordinovaně?
A existují nějaké snahy sjednotit evropská
pravidla s asijskými a americkými? Nebylo by
to nakonec nejlepší řešení?
Úsilí a kroky EU a členských států vedoucí k zajištění bezpečných sítí páté generace plně podporujeme. Řada doporučení obsažených v souboru opatření pro kybernetickou bezpečnost 5G sítí (tzv. EU
Toolbox on 5G Cybersecurity) bude mít pozitivní
dopad na bezpečnost infrastruktury. Nicméně
některá opatření s sebou mohou nést vážné právní
i obchodní následky. Namísto adekvátního posuzování bezpečnostní problematiky u konkrétních
typů technologií či produktů je veřejné označování
konkrétních dodavatelů jako rizikových diskriminačním jednáním namířeným proti jednotlivým společnostem. Takový přístup může vést
k falešnému pocitu bezpečí a paralelně vytvářet
technické překážky pro přeshraniční obchod
a porušovat základní zásadu unijního práva pro
volný pohyb zboží. S kriminalitou v kyberprostoru
se budeme setkávat i nadále, a to nezávisle na tom,
jaká zařízení dodavatel použije. Proto vyloučení
konkrétních dodavatelů není řešením. Opatření
pro kybernetickou bezpečnost by se měla zaměřit
spíše na zmírnění rizik než na omezení hospodářské soutěže.
Průlomem v zabezpečení 5G sítí by mohl být
NESAS, což je certifikační schéma pro produkty
a zařízení určené pro sítě 4. a 5. generace. Toto
schéma je společné pro všechny výrobce, kteří by
chtěli do sítě integrovat svá řešení. NESAS může
být důležitým při hodnocení dodavatelů – jinými

slovy, posuzujte nás podle toho, co děláme,
jaké výrobky přinášíme, jak je vyrábíme, a ne
odkud pocházíme. Poprvé v historii telekomunikací bude všem výrobcům a provozovatelům
k dispozici jediná certifikace bez nutnosti dalších nákladů.

Není sporu o tom, že chytrá zařízení, cloudy
a sítě generují byznysový rozvoj, umožňují
vzdálený a často automatizovaný přístup
ke správě a řízení byznysových procesů,
vznikají nové obchodní modely, vznikají
také zcela nové služby. V čem vidíte největší
potenciál všech těchto technologií pro byznys?
Důležitý je zejména fakt, že se každý byznys už
jen pro zachování budoucí životnosti bude muset
spřátelit s digitalizací. Nicméně hlavní potenciál
technologií spočívá ve všeobecné inkluzi a zlepšení
životního standardu lidí po celém světě. 5G sítě
jsou vylepšením předchozích generací, tedy
4G a LTE, které již dobře známe, a proto není třeba
se jich obávat. Díky všudypřítomnému připojení
se rozšíří dostupnost vzdělání i lékařské péče
v odlehlých či izolovaných oblastech. V případě
světové pandemie či konfliktu budou lidé moci
dále udržovat sociální kontakty, ale i vykonávat
svá povolání. Vzhledem k efektivitě technologií
bude do ovzduší vypouštěno méně emisí a zároveň
nám technologie pomohou ušetřit čas, který pak
lze vynaložit jinak a kvalitněji. Je to cesta ke zcela
propojenému, inteligentnímu světu.
Se vším tímto vědomím, odvážíte se
předpovědět, jak bude vypadat svět 2050?
Bude mít značku Huawei? A jak bude
fungovat náš běžný život?
To je celkem těžká otázka. Obecně si myslím,
že stejně jako automatizační systémy zvyšují
efektivitu výroby, tak tímto způsobem technologie přinesou zefektivnění do odvětví služeb. To
umožní, aby životní úroveň nadále rostla. Přístup
k internetu se stane právem každého občana.
Připojení prakticky každého člověka ke globálnímu informačnímu a komunikačnímu systému
zrychlilo tempo vědeckého výzkumu i zavádění
a šíření nových technologií.
Kyberprostor se stal hlavním sdělovacím prostředkem civilizace a vytváří neustále rostoucí ekonomiku s nenulovým součtem. Toto změnilo každodenní
život stejně jako před dvěma sty lety průmyslová
revoluce. Vzhledem k rychlosti a všudypřítomnosti komunikačních systémů si politické subjekty
i široká veřejnost stále více uvědomují důsledky
svých rozhodnutí, a to téměř v okamžiku, kdy tato
rozhodnutí udělají. Jakýsi feedback a nápravné
rozhodnutí tak bude v reálném čase. To jsou některé
z mých předpovědí, které by mohly být reálné
v příštích 30 letech. A co se týče Huawei – naše
značka tu určitě bude. A já doufám, že zůstane i nadále silná a bude patřit mezi světové lídry. Q
MARTIN KOCOUREK

INFORMACE PRO
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nový retail

Trendy, které retail vracejí ke kořenům

Hypermarkety
ztrácejí sílu
Jakkoliv se oblast retailu může na první pohled zdát poměrně konzervativní, opak je pravdou. Detailnější pohled odhalí,
že především maloobchod, ale i služby dnes mění svou podobu poměrně rychle, dokonce tak rychle, že experti hovoří
o disrupci, o dynamice, která předčí i dynamiku změn v průmyslu. Na druhou stranu je zřejmé, že retail se jen vrací
ke kořenům.

U

rčujících trendů je několik. Pomiňme pro
tuto chvíli takzvaný Nový retail, kterému
se věnujeme v tomto čísle v samostatném
článku na straně 34. Zásadní vliv na současnou podobu obchodu a služeb mají preference
zákazníků, což zní jako fráze z teorie marketingu,
takové modernější „Náš zákazník, náš pán“, ale je
to hluboká pravda.

Lokální znamená unikátní
Svět se globalizoval a zákazníci se v něm začali
ztrácet. Problémem globalizace na zákaznické
straně je unifikace, nejviditelnější u jakýchkoliv
řetězcových formátů. Pro pár procent zákazníků
je možná fajn mít ve všech městech světa stejné
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karbanátky a stejnou kávu a stejné košile, drtivá
většina zákazníků se však chce odlišovat a také
chce odlišnost zažívat. Přičtěme k tomuto rysu
podvědomý patriotismus a vazby k regionu, které
většina z nás má, a výsledkem je jednoznačná
preference lokálních výrobků. Statistiky uvádějí, že
více než dvě třetiny zákazníků dnes upřednostní
lokální produkci, pokud tato nabídne srovnatelnou
kvalitu a jen trochu akceptovatelnou cenu. Jednota
těchto tří faktorů sice není zdaleka samozřejmostí,
ale zlepšuje se to a kvalitní, cenově dostupná lokální produkce je jednoznačným trendem, který nelze
opomenout. Dříve jsme zkrátka chtěli být světoví,
což byl logický důsledek desetiletí produktové
izolace. Ostatně fakt, že jsme se v Evropě stali jed-

ničkou, pokud se jedná o řetězcovou konkurenci,
mluví sám za sebe. Dnes se však karta obrací a pochopili to malí i velcí, výrobci i obchodníci.

Čerstvé, zdravé, ekologické
Důraz na lokální původ má ještě podporu v dalším
požadavku zákazníků, který je stále viditelnější.
Tím je snaha kupovat výrobky čerstvé, zdravé
a ekologické. Byť se pohled na to, co do této kategorie spadá, u jednotlivých zákaznických skupin
může výrazně lišit, příklady hovoří jednoznačně.
Podíl čerstvých potravin na tržbách maloobchodu
dlouhodobě stoupá a dnes se již takřka blíží 50 %.
Největší český online supermarket nabízí již řadu
potravin – od rýže až po jogurty – ve vratných

nový retail

Omnichannel je základ
Není pochyb o tom, že zásadní vliv na transformaci retailu má e-commerce. Expertní studie
předpokládají, že v průběhu pouhých pěti let
vzroste jen online prodej potravin na pětinásobek.
Dnes ukrajuje z půlbilionového ročního objemu
tržeb pouhá 2 %, v roce 2025 to má být již 10 %.
Jestliže ještě před několika lety mnozí futurologové
předpovídali kamenným prodejnám zánik, dnes
zpravidla berou zpátečku – ze souboje online obchodů s kamennými prodejnami vzešel totiž jednoznačný vítěz. Omnichannel. S dříve narozeným
Multichannelem ho pojí jen příjmení, podstata je
diametrálně odlišná. Zatímco Multi pracoval s více
kanály a počítal s tím, že zákazník si vybere ten,
který mu bude vyhovovat, Omni s ničím nepočítá.
Jeho zbraní je totiž schopnost obsloužit zákazníka
na úrovni, v odpovídající atmosféře a s požadovanou kvalitou s využitím všech dostupných kanálů.

Retail není jen obchod
nádobách. Není samozřejmě jediný, s podobným
ekologicky orientovaným přístupem už se lze setkat
v mnoha menších a specializovaných obchodech,
dokonce i některé super a hypermarkety už přicházejí s obaly na vícenásobné použití, například v oddělení ovoce a zeleniny. Příznačné je, že podobné
trendy se nejčastěji objevují u sortimentu, který se
pyšní nálepkou bio či přírodní produkt.

Hrátky s Gaussem
Reálný pohled na současný retail bourá další
neochvějnou jistotu – totiž že zákazník chce mít
všechno na jednom místě, od žvýkačky po pračku. Hypermarkety sice díky své velikosti ještě
stále představují takřka 40 % maloobchodního
trhu, jednoznačně ale ztrácejí svou pozici, kterou
postupně přebírají supermarkety a diskontní prodejny. Rychlost a příjemnější atmosféra menších
formátů prostě zákazníkům vyhovuje více než
produktová hyperšíře. Svůj podíl na tom mají opět
online supermarkety, které mění nákupní zvyklos-

Zmíněné trendy, které v současnosti formují podobu retailu, se zdaleka neomezují pouze na obchod
s potravinami, ba dokonce ani na maloobchod,
týkají se – s jistými specifiky – celého širokého segmentu obchodu a služeb. Typicky by o tom mohly
z vlastní zkušenosti vyprávět banky, pojišťovny,
cestovní kanceláře… Také v jejich současné praxi
se projevuje sílící vazba obchodu na region, důraz
na ekologii a co nejnižší uhlíkovou stopu, stále častější je využití online platforem a aplikací, mění se
interiér, funkce i atmosféra kamenných poboček,
nabídka se od portfolia katalogových produktů
stále více přesouvá k personalizované nabídce.
Celého širokého spektra služeb se zatím tyto
trendy dotýkají v menší míře než maloobchodu
a finančních služeb, ale rozhodně se mu nevyhnou
ani kadeřnice ani instalatéři.
Mohlo by se zdát, že retail třetího tisíciletí má zcela
novou podobu. S výjimkou digitálních technologií
se však pouze pokorně vrací ke kořenům, z nichž
po staletí vyrůstal. Q

POHLED ODBORNÍKA

To nejtěžší
je možná ještě
před námi
Předběžná inventura za druhé čtvrtletí, kdy
na ekonomiku plnou vahou dolehl nabídkový
šok a začal se stále více projevovat i ten poptávkový, nedopadla nejhůře. Desetiprocentní propad HDP je sice historicky výjimečný,
ale v daném kontextu a ve srovnání se západní Evropou se vlastně jedná ještě o dobrý výsledek. Tedy alespoň z pohledu velkých čísel,
za nimiž se ovšem nachází spousta řekněme
menších, která vypadají podstatně hůře.
Nejde přitom jen o tolik sledovanou produkci
osobních automobilů, jež se v tomto období
meziročně propadla o více než 50 procent, ale
o celou řadu služeb, kde se rovněž výpadky
tržeb počítají v desítkách procent, a v některých případech překonávají dokonce hranici
80 procent.
Údaje za druhé čtvrtletí sice budou ještě
nějaký čas plnit prostor v médiích s tím, jak
se budou dál upřesňovat, nicméně mnohem
podstatnější než tato vzdalující se minulost je,
jak se ekonomice vede v současné době. Zda
se po odstranění restrikcí podařilo nastolit
trend návratu do předkoronové kondice,
nebo zda pouze firmy zažívají pozitivní šok
odložených zakázek a nerealizované poptávky. Jasné to v tuto chvíli příliš není, i když
podnikatelský optimismus založený na očekávání dalších měsíců roste. Aby ne, po takové
depresi. Nicméně k úplnosti ještě chybí dostatečná zásoba nových zakázek. Takže to s tím
návratem na předkrizovou úroveň nemusí
být až tak žhavé. Ať už kvůli tomu, že firmy
napříč Evropou škrtají investice (mj. omezují
nákupy aut), nebo kvůli tomu, že srážku s realitou zatím odkládá všeobecně uplatňovaný
kurzarbeit a moratorium na splátky úvěrů. Q

PETR DUFEK,
Foto: Jiří Coufal

ti. Týdenní či čtrnáctidenní nákup, kterému právě
hypermarkety šly naproti, už zkrátka není odkázán
pouze na fyzické prodejny. Na opačném pólu
ovšem ztrácejí i malé formáty. Pokud jde o plochu,
trh respektuje Gaussovu křivku a největší potenciál
pro moderní obchod vidí někde uprostřed – ani
velký ani malý, s dostatečným prostorem pro odpovídající nabídku, ale současně umožňující rychlý
nákup v příjemné atmosféře.
Přesně naopak se však trh chová, pokud jde o cílovou skupinu, tam platí Gauss naruby. Retail, který
cílil na středové kategorie, to má těžké a bude to
mít ještě těžší. Což dokazuje jak růst v segmentu
diskontů, které svou klientelu oslovují cenou, tak
rostoucí podíl privátních značek. Na druhé straně
znatelně sílí poptávka takzvané afluentní klientely
po nadstandardních produktech i službách.

analytik, Finanční
trhy ČSOB

PETR KARBAN
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M.C.TRITON SONDA: Připraveni na digitální éru?

Služby a obchod stojí před výzvou
Je Nový retail trend, kterému se ani Česko a české firmy nevyhnou? Jsme připraveni? Kam se budeme posouvat
v následujícím období v oblasti digitálních finančních služeb nebo digitálního obchodu? Půjdeme spíše po již známé cestě,
nebo budeme i nadále hledat nové možnosti?

V

našem seriálu zjišťujeme připravenost českých společností v jednotlivých segmentech
na digitální transformaci, kterou letošní pandemická zkušenost ještě urychluje. Dnes na naše
tři obvyklé otázky odpovídali Tomáš Vaníčka, člen
představenstva pojišťovny Kooperativa, Miroslav
Tesař, CEO společnosti Astratex, a Julius Ferianc,
CIO společnosti Renomia Digital Services.

Jak se podle vás firmy ve vašem oboru
připravují na digitální éru?
Tomáš Vaníčka z pojišťovny Kooperativa říká,
že digitální doba se promítá jak do vnitřního
fungování, tak i do oblasti vztahu a komunikace
s obchodními partnery a klienty. Nové technologie mění způsob a organizaci práce. Už nyní
pracují pojišťovny běžně na dálku, například při
sjednávání smluv, při servisu klientům, včetně
likvidace pojistných událostí. Proces digitalizace
celého životního cyklu pojišťovacích produktů
a služeb klientům je nekončící, nové technologie –
IOT, telematika, chatboty, RPA – se už dnes stávají
součástí standardního uvažování pojišťoven.
Julius Ferianc z Renomia vnímá, že na digitální
éru se již připravují firmy v několika úrovních.
V technologické rovině se snaží transformovat „legacy“ systémy spojené často s manuálními procesy
na systémy, které dokážou tyto procesy automatizovat, jsou více propojené s poskytovateli a také
jsou otevřenější směrem k zákazníkům. V rovině
personální se snaží připravit na digitální éru své
stávající zaměstnance a u nových náborů kladou
mnohem větší důraz na to, aby noví zaměstnanci
již měli digitál ve své DNA.
V Astratexu se aktuálně intenzivně věnují implementacím BI a CRM řešení s důrazem na segmentaci a personalizaci. Hlavní úkolem je tyto
informace správně poskládat, propojit, vyhodnotit a promítnout do byznysu. Z dlouhodobého
hlediska velmi pečlivě sledují rozvoj a možnosti
rozšířené reality, virtuální reality a různých
digitálních asistentů, které v budoucnu přenesou
obchodní dům k zákazníkovi domů do obýváku.
Podle Miroslava Tesaře v rámci online nakupování
stojíme teprve na začátku velké revoluce.

Jak digitalizace mění váš byznys model
a co považujete za největší výzvu?
„V Renomia Digital Services k původnímu tradičnímu ‚IT oddělení‘ jsme postavili úplně nový tým di-
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gitálních služeb, který nyní prostupuje celou organizací a digitálně ji transformuje. Kladou velký důraz
na udržitelnost a škálovatelnost digitální infrastruktury. Vyvíjet se snažíme pouze to, co je spojeno s naším core byznysem a interním know-how. Tam, kde
je to možné, zapojujeme do infrastruktury hotová
řešení. Největší výzvu vidím v zadávacím procesu,
kde je nezbytné, aby zaměstnanci byli ‚digitálně
osvícení‘ zadavatelé a dokázali jasně a smysluplně
formulovat své potřeby, které se poté přetaví v nové
digitální nástroje a řešení,“ říká Julius Ferianc.
V pojišťovně Kooperativa vyhledávají, zkoumají,
testují, nasazují a škálují celou řadu řešení pokrývající řetězec od front endů (nové komunikační
kanály typu AI chatbot, nová klientská zóna, digitální prodejní nástroje) přes back office (robotizace
(RPA) a automatizace procesů (správy pojistných
smluv a likvidace pojistných událostí) až po podpůrné útvary (bezpapírová personalistika, pokročilá datová analytika a podobně). Stále větší důraz
kladou na práci na dálku – nikoli jen home office,
ale kolaboraci z více lokalit bez nutnosti přejíždění, a tomu uzpůsobují také materiálně technické
vybavení a samozřejmě interní předpisy.
Miroslav Tesař zmiňuje, že na Astratex bohužel
pandemie dopadla negativně, spodní prádlo patří
mezi zbytné komodity, jejichž nákup spotřebitelé omezili prakticky okamžitě. Na začátku

krize proto firma odsunula expanzní projekty,
pokračuje ovšem beze změn ve všech rozvojových
projektech, tedy i v postupné digitalizaci, což se
nyní s odstupem času ukazuje jako velmi správné
rozhodnutí.

Kolik procent z celkového objemu
investic tvoří investice do digitalizace?
Tomáš Vaníčka konstatuje, že prakticky veškeré aktuální IT investice pojišťovny jdou nyní do oblasti
moderních technologií, online světa a digitálních
řešení. Posilují v tomto směru i v personální oblasti. Digitální transformace je součástí dlouhodobé
strategie a investice do ní tomu odpovídají.
V Astratexu jsou investice aktuálně v řádu vyšších
jednotek milionů korun ročně a do budoucna
počítají s jejich pravidelným navyšováním tak,
jak to umožní zejména interní lidské, respektive
expertní kapacity.
Julius Ferianc dodává, že investice společnosti
Renomia do digitalizace se již značnou dobu
intenzivně realizují a jejich podíl na celkovém
množství investic je významný, protože digitalizace
má plnou podporu vedení společnosti, a plány se
tak rychle stávají skutečností. Q
JAROMÍR SADLOŇ, senior konzultant pro přípravu firmy
na digitální transformaci M.C.TRITON
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Předplatné Deníku se vyplatí!
S předplatným Deníku platíte méně, získáte více a navíc vše doručíme až k vám.
hNemusíte chodit do trafiky – Deník vám doručíme zdarma až domů
h Aktuální, ověřené a užitečné informace z vašeho okolí, které jinde nenajdete
hZdarma řada příloh a magazínů – Sportovní deník, Bydlení, Hobby, Zdraví,
Ženy, Víkend, TV magazín
hV případě předplatného na celý týden navíc získáte 10% slevu
hSpousta slev a dárků pro stávající předplatitele
za věrnostní body. Vstupenky na výstavy nebo kulturní
vystoupení, knihy, elektronika, vybavení domácnosti,
dárky pro děti, pomůcky na zahradu a mnoho dalších.
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Vyberte si dárek pro předplatitele na
a moj
mojepredplatne.cz nebo telefonu 272 015 015.
www.komora.cz
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BC Index: Průzkum zákaznické spokojenosti

Kamenné obchody versus e-shopy
Další díl seriálu o zákaznické zkušenosti, tedy o tom, jak běžná populace vnímá kvalitu poskytovatelů různých služeb
a produktů, se tentokrát zaměřuje na vybrané typy obchodů, a to konkrétně tradiční kamenné obchody v porovnání
s internetovými e-shopy. Není asi překvapením, že s e-shopy jsou zákazníci spokojenější.

J

sou mezi Čechy velmi populární a není se
čemu divit – v přepočtu na obyvatele má Česko
nejvíce e-shopů v Evropě. Jejich popularitu
potvrzuje i konstantní růst e-shopů z hlediska
obratu, který meziročně vzrostl přibližně o 15 %
(zdroj: ceska-ecommerce.cz). Nabízí se tedy
otázka, zda se tento trend promítá i do zákaznické spokojenosti právě v porovnání s tradičními
kamennými obchody.
Přestože existuje nepřeberné množství e-shopů
z hlediska jejich nabídky, do hodnocení BC Index
2020 byly zařazeny pouze tři kategorie: e-shopy
s potravinami (Kosik.cz, Rohlik.cz a iTesco.cz),
e-shopy s módou (Zoot, Astratex, Bonprix,
Aboutyou) a e-shopy s bílou a černou technikou (MALL, CZC, Alza, Electro World, Datart,
Euronics a Okay).
Skupinu tradičních kamenných obchodů ve studii
reprezentují pouze dvě kategorie, a to hobbymarkety zastoupené značkami Mountfield, IKEA, OBI,
BAUHAUS, BAUMAX, Hornbach, UniHobby
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a obchody s potravinami zastoupené značkami
Tesco, Globus, Kaufland, Penny Market, Albert,
Billa, Lidl, Coop, Norma, Makro a Žabka.
Je dobré poznamenat, že uvedeny jsou pouze
značky, které získaly dostatečný počet hodnocení
v rámci daného oboru.

E-commerce generuje velmi pozitivní
zákaznickou zkušenost
BC Index jednoznačně potvrzuje dynamický růst
e-commerce v České republice a celková oblíbenost e-shopů jde ruku v ruce s velmi pozitivní
zákaznickou zkušeností a spokojeností s nabízenými službami. Nejlépe jsou zákazníky hodnoceny
e-shopy s potravinami a módou. Na opačné straně
pomyslného žebříčku spokojenosti najdeme s velikým odstupem také obchody, ale tentokrát jsou to
obchody tradiční kamenné.
Průměrná míra zákaznické spokojenosti měřená
BC Indexem je 57 napříč všemi obory (za rok
2020). V porovnání s trhem je průměrná míra spo-

kojenosti za skupinu uvedených tří typů e-shopů
o 11 bodů vyšší, tedy 68. Tradiční kamenné
obchody jsou v porovnání s trhem výrazně horší,
průměrný BC Index za skupinu těchto dvou typů
obchodů je pouze 50 bodů. Uvedené porovnání
indikuje, že existuje zásadní rozdíl v úrovni zákaznické zkušenosti, a to jednoznačně ve prospěch
e-commerce.

Konverze kontra loajalita
Obecně jsou jednotlivé typy a skupiny obchodů
odlišné – liší se v míře povědomí, podílu na trhu
a také v loajalitě. Zatímco značky reprezentující
tradiční kamenné obchody mají v průměru vysokou znalost převyšující 80 %, znalost e-shopů se
v průměru pohybuje na úrovni 70 %.
Obdobné je to i z hlediska schopnosti konvertovat
člověka, který zná značku, na reálného zákazníka,
který si koupí dané služby nebo zboží. E-shopy
mají tuto schopnost téměř o polovinu nižší
v porovnání s kamennými obchody. Tento trend
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BRAND COMPARISON INDEX
Výzkum realizovaný agenturou SC&C
je založen na online dotazování
5 000 respondentů v rámci celé ČR.
První vlna výzkumu proběhla v období
listopad–prosinec 2018, druhá vlna
v období listopad–prosinec 2019.
Pro měření úrovně zákaznické zkušenosti
využíváme jednotnou míru, kterou
nazýváme Brand Comparison Index.
Je v něm spojena zákaznická zkušenost,
spokojenost a loajalita do jednoho čísla.
Brand Comparison Index nabývá hodnot
v intervalu 0 až 100 bodů. Hodnoty blížící
se minimu vyjadřují výraznou zákaznickou
nespokojenost (většinou 35 a méně
bodů), naopak hodnoty blížící se maximu
indikují ideální zákaznickou zkušenost
(většinou 60 a více bodů). Je tedy patrné,
že rozdíly v zákaznické zkušenosti existují,
a je proto užitečné vědět, jak si stojí
průměrně jednotlivé obory a značky,
které je reprezentují. V roce 2019 byla
minimální hodnota BC Indexu naměřená
u jedné konkrétní značky 31 bodů
a naopak hodnota maximální dosáhla
u jedné značky 76 bodů. V roce 2020
se rozdíl mezi minimální a maximální
hodnotou ještě zvětšil – nejslabší značka
získala od zákazníků pouze 15 bodů, zato
ta nejlepší bodů 79. Průměrná hodnota
indexu pro celou ČR ze všech oborů
dosahuje stále 57 bodů.

poukazuje jednak na určitou roztříštěnost zákaznické základny e-shopů v důsledku jejich velikého
množství, na druhou stranu jednoznačně indikuje
značný potenciál budoucího rozvoje e-commerce,
zejména díky tomu, že přestože zaostávají v úrovni
znalosti a schopnosti konvertovat zákazníka,
dokážou generovat signifikantně vyšší zákaznickou
zkušenost a spokojenost.
Vyšší míra zákaznické zkušenosti a spokojenosti
vede k celkově vyšší loajalitě zákazníků. V tomto
ohledu jsou e-shopy opět výrazně úspěšnější. Jejich
průměrný podíl loajálních zákazníků se pohybuje
okolo 60 %, kdežto v případě tradičních kamenných
obchodů je průměrný podíl loajálních zákazníků
pouze okolo 20 %. Tento stav do značné míry
ovlivňují kamenné obchody s potravinami, kde je
průměrná loajalita velice nízká (pouze okolo 14 %).

Ti, kteří vyhrávají
V nejúspěšnější kategorii e-shopů s potravinami
byla minimální hodnota BC indexu na úrovni

minimum

průměr

maximum

e-shopy s potravinami

65

71

78

e-shopy s módou

66

71

76

e-shopy s bílou a černou technikou

52

62

72

kamenné hobbymarkety

44

59

70

kamenné obchody s potravinami

15

39

64

Srovnání zákaznické spokojenosti (body BC Indexu)
Definice BC Indexu: Index agregující zákaznickou zkušenost, spokojenost a loajalitu do jednoho čísla, nabývající hodnot v intervalu
minima 0 bodů a maximálních 100 bodů

Srovnání zákaznické loajality (% loajálních zákazníků)

minimum

průměr

maximum

e-shopy s potravinami

35

59

74

e-shopy s módou

39

49

60

e-shopy s bílou a černou technikou

15

30

47

kamenné hobbymarkety

14

33

48

3

14

36

kamenné obchody s potravinami

Srovnání zákaznické loajality (% loajálních zákazníků)
Definice loajality ve studii BCI: Zákazníci, kteří jsou velmi spokojeni s danou značkou, jsou ochotni ji pravidelně doporučovat v okolí
a vybírají si danou značku jako svou nejoblíbenější v daném oboru.

65 bodů. Naopak maximální hodnoty 78 bodů
dosáhl Rohlik.cz, a řadí se tak mezi značky, které
jsou velmi nadprůměrně hodnocené i v mezioborovém srovnání. V druhé nejúspěšnější kategorii
e-shopů s módou byla naměřena minimální
hodnota BC indexu na úrovni 64 bodů. Maximální
hodnoty (76 bodů) dosáhla v této kategorii značka
Astratex. Tyto dvě skupiny e-shopů jsou z hlediska
úrovně zákaznické zkušenosti a spokojenosti velice
konzistentní, je velmi malý rozdíl mezi nejlépe
a nejhůře hodnoceným obchodem. Poněkud
odlišnější situace je ve třetí skupině e-shopů s bílou
a černou technikou, která je z tohoto hlediska více
diferencující. Minimální hodnota BC indexu zde
byla naměřena na úrovni 52 bodů a maximální
hodnoty (72 bodů) zde dosáhl obchod CZC.
U kamenných obchodů jsou obě měřené kategorie
tradičních kamenných obchodů z hlediska úrovně
zákaznické spokojenosti výrazně diferencované. Jsou značné rozdíly mezi nejlépe a nejhůře
hodnoceným obchodem. Mezi hobbymarkety
byla naměřena minimální hodnota BC indexu
na úrovni 44 bodů, naopak maximální hodnota
byla naměřena na úrovni 70 bodů a dosáhla jí
v této kategorii IKEA. Naprosto nejnižší úroveň
spokojenosti zákazníků je charakteristická pro kamenné obchody s potravinami, kde byla naměřena
minimální hodnota BC indexu na úrovni 15 bodů.
Naopak maximální hodnoty (64 bodů) dosáhl
v této kategorii Lidl. Úrovní spokojenosti zákazníků může Lidlu částečně konkurovat pouze jediná
značka obchodu s potravinami ze všech 11 měřených obchodů, u všech ostatních je tato míra velmi
nízká. Kromě specifických faktorů charakteristických pro jednotlivé prodejny může nízkou míru
spokojenosti do značné míry ovlivňovat určitý
vliv slevových akcí, které v průměru ovlivňují až
polovinu realizovaných nákupů a v konečném dů-

sledku zásadně ovlivňují loajalitu zákazníků. Ta je
u kamenných obchodů s potravinami v porovnání
s ostatními obory extrémně nízká.

V čem tkví úspěch e-shopů
Přestože studie BC Index 2020 tyto faktory nezjišťovala (měření se provádí pouze u ad hoc projektů
pro jednotlivé klienty), lze se domnívat, že nakupování přes e-shopy je z pohledu koncového uživatele velmi výhodné. Celý proces nákupu je často
velmi rychlý, protože zákazníci mohou zadávat
objednávky v relativně krátkém časovém úseku,
aniž by museli opustit své domovy nebo zaměstnání. Navíc mohou zákazníci přehledně nakupovat
zboží různých značek, aniž by museli fyzicky
navštěvovat kamenné obchody, a navíc jim je
poskytována řada doplňujících informací o zboží,
které zrychlují a usnadňují nakupování a v konečném důsledku zlepšují celkový zákaznický servis,
včetně případné výměny zakoupeného zboží. Díky
tomu e-commerce umožňuje udržet spotřebitele
velmi spokojené, a navíc dokáže flexibilně reagovat
na poptávku, často v souladu s měnícími se hodnotami životního stylu spotřebitelů.
Samotný fakt nákupu z pohodlí domova a široká
nabídka služeb, které navyšují komfort nákupu,
přispívají k růstu online prodeje a potenciálně
zvyšují loajalitu zákazníků. Ta je u e-shopů nadprůměrně vysoká. Pro ilustraci lze uvést, že nejlépe
hodnocená značka e-shopů s potravinami Rohlik.cz
má 74 % loajálních zákazníků. Značky s nejvyšší
mírou spokojenosti ve své kategorii (Astratex
a CZC) mají poněkud nižší podíl loajálních zákazníků (na úrovni necelých 40 %), což je srovnatelná
úroveň např. s Lidlem (36 % loajálních zákazníků)
nebo IKEA (38 % loajálních zákazníků). Q
JANA HAMANOVÁ, ředitelka výzkumu SC&C
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Kde je budoucnost

platebních transakcí?
V průběhu historie hrály platební technologie rozhodující roli při vzniku
společností i ekonomik. Vývoj peněz podpořil vznik prvních světových států,
které tehdy měly výlučnou kontrolu nad vytvářením měn. Postupem času
vstupovali do platebního ekosystému noví hráči a přidávali nové prvky mezi
spotřebitele, obchodníky a banky.

M

odel peněz a plateb, který vydržel tisíce let,
může být ale brzy radikálně předefinován.
To by mělo zásadní následky pro vlády
a banky, pokud by nedokázaly reagovat na změny, jakož i na vztah mezi obchodníky a jejich
zákazníky. Začínají se objevovat alternativní měny.
Například Rakutenův věrnostní bodový program
v Japonsku vedl k tomu, že se body používaly jako
druhá místní měna a nebyly podporovány státem.
Bitcoin, měna založená na blockchainu, má jasný
cíl obejít ústřední roli bank v ekonomice.
Stablecoiny, druh kryptoměny, jsou navázány
na konkrétní měny nebo komodity a jejich cílem
je umožnit běžným uživatelům zjednodušit proces
a obejít tradiční finanční a regulační instituce při
provádění plateb.
Toto všechno umožní lidem přístup k platbám bez
ohledu na to, zda mají bankovní účet. Využívání
mobilních peněz v posledním desetiletí exponenciálně vzrostlo, což mělo například zásadní dopad
v mnoha zemích Afriky, kde se rozšířila dostupnost mobilních telefonů a umožnila milionům lidí
přístup k mobilním peněžním službám.
Mobilní peněžní účty nyní překonávají klasické
bankovní účty. Samotný koncept platby se rychle
mění. Nyní se zaměřujeme na vytváření vztahu
se zákazníkem a poskytnutí dokonalého servisu. Například služby předplatného, jako jsou
Netflix a Spotify, nastavily služby plateb sotva
zaznamenatelné.
Popularita elektronického obchodu, bezkontaktních karet, nákupů založených na aplikacích
a dalších inovacích vedly k tomu, že platby jsou
jednodušší, dokonce zábavné. Platební akt se nyní
proměnil v zážitek z nákupu. Digitální revoluce
po celém světě otevřela cestu novým hráčům jako
jsou telekomunikace, vydavatelství, doprava a pohostinnost. Google, Uber a Airbnb jsou samostatné příklady. Svět finančních transakcí se zkrátka
mění a přináší řadu příležitostí a možností zvláště
pro nový retail, který smazává rozdíl mezi fyzickým a online světem. Přináší také řadu nových
otázek. Pokusíme se na ně odpovědět.
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Proč se způsoby placení mění tak rychle?
Platby byly vždy úzce spojeny s ověřováním. Lidé
dříve například kousali do mince a i nyní pokladní
stále cítí povinnost zjistit pravost bankovek.
V bankovním prostředí zase museli kupující prokázat dostatečné prostředky na svém bankovním
účtu. Ať už platíte v hotovosti, šekem, v bankomatu, online, nebo v obchodě, platby vyžadují ověření
a souhlas kupujícího s předáním prostředků. Dnes
máme technologii, která poskytuje autentizaci
a souhlas digitálně, okamžitě a hladce.

Existuje budoucnost bez hotovosti?
Je jen otázkou času, než přejdeme k méně hotovostnímu, ne-li plně bezhotovostnímu životu. Tento trend zrychlily nové platební metody a evropské
předpisy, jako jsou SEPA a PSD2. Ve Švédsku jsou
digitální platby prostřednictvím karet nebo aplikací tak všeobecně přijímány, že mnoho Švédů u sebe
nenosí hotovost a do roku 2023 země nebude přijímat hotovost jako platební prostředek. Čína, která
má největší světový mobilní platební trh na světě
a je lídrem v platbách typu peer-to-peer, je také
na cestě stát se bezhotovostní společností.

Zaniknou platební karty?
Platební karty mají tu přednost, že jsou založeny
na globálně zavedených standardech. V současné době jsou jedinou elektronickou platební
metodou, která je na celém světě plně akceptována s osvědčeným obchodním modelem. I když
existuje stále více životaschopných alternativních
způsobů platby, například pomocí smartphonu,
bude nějakou dobu trvat, než bude jakýkoli jiný
způsob placení takto globálně schopen konkurovat
platbám kartou.

Jsou banky v ohrožení?
Banky provádějí více než jen ověřování, že uživatel
má účet. Konvenční měny mají hodnotu kvůli
důvěře, kterou uživatelé vkládají do státu, který
podporuje měnu, a bankám, které řídí měnové
toky. Zatímco digitální svět je schopen ověřit uži-

vatele v rámci svých sítí, banky disponují důvěrou
svých klientů a staví na této výhodě.

Proč počet transakcí stále roste?
A poroste dál, z mnoha důvodů. Za prvé, počet lidí
s bankovním účtem se bude zvyšovat spolu s růstem populace. Za druhé, digitalizace plateb vede
k vyšším objemům transakcí. A na závěr, rostoucí
počet prodejů a půjček plus růst spotřeby vedou
k vyššímu počtu transakcí, které bude muset
platební infrastruktura podporovat.

Má jednotný platební systém budoucnost?
Asi ne. Můžeme vidět pokusy o vytvoření zcela
samostatného systému, jako u každé vyvíjející se

Foto: archiv Worldline Czech Republic
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technologie. Z důvodů interoperability a snadnosti
použití však očekáváme, že se všechny varianty
přiblíží ke stejným standardům nebo těm, které
jsou určeny subjekty, jako je W3C, World Wide
Web Consortium.

Stačí současná bezpečnost?
Určitě ne, příchod kvantového zpracovávání dat
bude přinášet nové hrozby pro bezpečnost informací. Očekává se, že kvantové počítače snadno
prolomí bezpečnostní klíče, které dnes chrání
osobní, firemní a platební údaje světa. Není tedy
otázkou Zda, ale Kdy – a proto Worldline vede cestu ve vývoji kvantově odolné kryptografie k řešení
této výzvy.

Zvyšuje se počet podvodů?
Digitální svět nejen zvýšil rozsah nabízených
služeb a objem transakcí, ale také počet kanálů,
ke kterým mohou mít přístup hackeři. S rozmístěním systémů umělé inteligence je však větší pravděpodobnost odhalení a zabránění podvodům.
Tato data jsou plně anonymizována a sytí systémy
umělé inteligence v reálném čase, ty pak průběžně
monitorují platební toky. Vysoký počet transakcí
tedy vlastně pomáhá lépe detekovat jakékoli podezřelé nebo podvodné pokusy o platbu.

inteligenci a kontextovou analýzu můžeme nyní
autentizovat lidi rozpoznáváním jejich obličejů, očí, sítnic, otisků prstů, hlasu, dokonce i žil
a krevního tlaku, chování a gesta. Nové generace
inteligentních platebních terminálů mohou
pomoci proměnit platby v příjemný zážitek.
Platba se může brzy uskutečnit možná pouhým
stisknutím tlačítka OK, přikývnutím hlavy nebo
pouhým dotekem ruky. Q
KATEŘINA KŘIVANOVÁ a MARTINA LINHARTOVÁ,
Worldline Czech Republic

Zbavíme se někdy PIN kódů?
To bude zřejmě brzy možné. Díky novým biometrickým technologiím využívajícím umělou
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Pandemie
je katalyzátorem změn
Obchod a služby procházejí systémovou transformací
Dlouhá léta jsme slýchali, že zásadní transformací prochází průmysl, všudypřítomné byly termíny jako digitalizace,
automatizace, robotizace. Čas od času probleskla zpráva o tom, jak tyto trendy formují i retailové segmenty, ale až
na nemnohé výjimky se mohlo zdát, že jde o změny spíše kosmetické. Letošní jaro přineslo podstatné zjištění – právě
v segmentu obchodu a služeb jde o zásadní strukturální změny. Seznamte se, Nový retail přichází.

P

ojem Nový retail není novinkou roku 2020,
v odborných kruzích se o něm mluví již několik posledních let, pandemie z něj však udělala téma číslo jedna. Jeho podstata je jednoduchá –
moderní retail je komplexní symbiózou možností
fyzického i virtuálního světa. Jak překvapivé byly
před časem analýzy, které na přesných číslech
ukázaly, že i příslušníci generace Y a X chtějí nakupovat v kamenných prodejnách… Ty způsobily
první trhliny v proroctvích o zániku tradičních
obchodů. A byly impulzem k tomu, aby špička
e-commerce, jako například Amazon, expando-

34

www.komora.cz

vala do světa fyzických prodejen akvizicí řetězce
Whole Foods. A netřeba chodit do zahraničí, vždyť
i na domácím trhu se příklady najdou, třeba když
platforma Rohlík.cz pohltila koncept kamenných
prodejen Sklizeno. Brzy by se tak mohly vyplnit
předpovědi některých expertů, že fyzický prodej
a online prodej přestaneme časem rozlišovat a zase
bude existovat jen maloobchod.

Produkt přesně pro vás
Zásadní narušení konceptu, v němž online obchod
měl být jedinou formou, ovšem přineslo to, co

online svět zrodilo. Technologie. Každá jen trochu
slušná učebnice marketingu věnuje alespoň kapitolu
fenoménu zážitku. Ten totiž začíná být rozhodujícím jazýčkem na vahách, jenž rozhoduje o tom,
kde budeme nakupovat. Není problém mít špičkový
produkt, je problém jej kultivovaně a osobitě v pravý čas a správným způsobem nabídnout a prodat.
Jestliže bankovní svět už nějaký čas mluví o zásadní transformaci služeb do nabídky personalizované či customizované, jestliže tytéž termíny se
učí například medicína, není jediný důvod, aby
nepoznamenaly obchod. Nejde jen o personalizo-
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45 %

ZÁKAZNÍKŮ POUŽÍVÁ
OD VYPUKNUTÍ PANDEMIE SVŮJ
MOBILNÍ TELEFON JAKO NÁKUPNÍ
KANÁL VÝRAZNĚ ČASTĚJI

69 %

ZÁKAZNÍKŮ PŘIZNÁVÁ,
ŽE PANDEMIE ZAMĚŘILA JEJICH
POZORNOST MNOHEM VÍCE
NA FYZICKÉ ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ
POHODU

49 %

RESPONDENTŮ UTRÁCÍ
I PO ROZVOLNĚNÍ OPATŘENÍ MÉNĚ

23 %

RESPONDENTŮ POCÍTILO
PROPAD PŘÍJMŮ

vané ceny, což je fenomén, s nímž už nějaký čas
pracují virtuální obchodníci, aniž bychom si toho
všimli. Ty jsou jen třešinkou na dortu. Základem
je identifikovat, či dokonce předpovídat potřeby
zákazníka a nabídnout mu jejich uspokojení takovou formou, aby prostě jen polkl a s potěšením
platil. To – při vší úctě – virtuální svět nedokáže
zdaleka tak dobře, jako svět skutečný, zvláště když
se v něm virtuální realita promyšleně (a často
možná až záludně) využije. Jeden příklad za všechny – na internetu už pár dní obdivujete nejnovější
sportovní boty. Při cestě kolem prodejny sportovní
obuvi vám čirou náhodou oči padnou na mladíka
naproti, který zrovna má na nohou váš vysněný
model. A o pár sekund později na vás z výlohy
zaútočí dokonalá dynamická animace toho modelu, v barvách, které milujete, ve scéně, která vám
přijde úžasná. Emoce jsou nabuzeny na maximum,
chyceni vstupujete do obchodu, který spíše připo-

míná galerii, a přímo proti vchodu vaše poslední
pochyby rozdrtí holografická instalace těch vašich
botiček. Science-fiction? Nikoliv. Jen realita zítřka,
na kterou se obchod připravuje již dnes. Vítejte
ve světě Nového retailu. Ve světě, který vám dá
ochutnat netušené.

Změny uvnitř i navenek
Výše popsaná situace by se samozřejmě nemohla odehrát v obchodě současnosti. Právě proto
významní hráči mění vzhled a podobu svých prodejen k nepoznání. Ve velkém se zapojují kamery,
senzory, roboti, umělá inteligence. A dávno už neplatí, že obchod je až to místo uvnitř. A že musí být
plné zboží. Naopak, celý sortiment se – na rozdíl
od dřívější praxe – přesunuje do online prostoru,
kde se dozvíte vše nejen o produktech samotných,
ale také o jejich environmentálně odpovědné
výrobě. Výrobce i obchodník sdílejí vaše hodnoty,
protože jste jim dovolili, aby je ve virtuálním světě
poznali. Dovolili jste jim poznat váš životní rytmus
a oni vám na oplátku nabízejí předplatitelský retail,
který vám automaticky, v časových intervalech,
které si zvolíte, doručí zboží, jež kupujete opakovaně, od psích granulí přes prací prášky až po prádlo. A obchod? Ten se stává místem, které vám
zprostředkuje seznámení s unikátním produktem
a případně (ovšem ne nutně) i jeho koupi v co nejpřátelštější a osobité atmosféře. Retail objevuje, že
méně je více. Méně lákavě prezentovaného zboží
má větší efekt než přeplněné regály. Hojnost netřeba prezentovat, víme o ní. Visual merchandising je
profese, bez které se dnes neobejde žádná módní
značka, v Itálii už principy atraktivní prezentace
zboží využívají i obchody s potravinami. Některé
značky dokonce jdou tak daleko, že v kombinaci
s online prodejem nevyužívají stacionární kamenné prodejny, ale formát pop-up. Dočasná fyzická
výstavní a prodejní plocha na vás zaútočí na místech, kde byste to nečekali, dnes tu a zítra tam.
Tyto poznatky potvrdil i letošní Retail Summit,
který proběhl na začátku února. V podstatě všechna vystoupení odrážela změny, jimiž retail prochází. Aby nedošlo k omylu – základ se nemění,
mění se jen chování a priority zákazníka. A tady
stojí Nový retail před zásadním problémem. Jako
i v jiných segmentech jsou totiž v centru dění
zaměstnanci obchodů, tedy kvalifikovaný personál
schopný obstát v novém prostředí. Nejedna studie
totiž potvrzuje, že přes veškeré technologie bývá
u zákazníků často rozhodujícím faktorem kvalita
osobního kontaktu.

Zákazník je dnes jiný
Technologie, marketing, personál… Tři faktory,
které mění retail. Tím prazákladem je ovšem fakt,
že se změnil spotřebitel. A to nejen v důsledku
pandemie. Globální průzkum spotřebitelských statistik společnosti PwC však prokazuje, že pandemie změny urychlila a zvýraznila. Reprezentativní
celosvětová studie vznikala ve dvou vlnách, před
pandemií a v době uvolňování opatření, a její závě-

ry jsou přinejmenším inspirativní. Studie potvrzuje,
že na koncovém trhu pandemie extrémně urychlila
změny, které již byly avizovány, tedy především
technologické. Zároveň ovšem pandemie zásadně
změnila chování zákazníků, jejich zvyklosti, způsob,
jak pracují, jedí, komunikují, hrají si, učí se…
Způsob, jak žijí. Pro obchod, pokud chce vědomě
budovat svou existenci, je nyní zásadní tento nový
svět pochopit. Což není snadné. Často se setkáváme
s myšlenkovým vzorcem, že budoucnost je něco,
co bude. Paradoxem je, jak tvrdí popularizátor
vědy William Gibson, že budoucnost je již tady,
jen vázne její distribuce. Nezjevuje se prostě všem
rovnoměrně, stejným tempem. Retail je prostorem,
kde budoucnost přichází velmi rychle. Jedenáctý
globální PwC průzkum se orientoval zcela záměrně
na městského spotřebitele, protože 80 % globálního
HDP vzniká ve městech. V těchto ekonomicky
aktivních centrech žijí miliardy lidí v koncentraci,
která vytváří novou podobu globální spotřeby.
Prvním zásadním zjištěním studie je, že spotřebitelé jsou optimističtí. Přes bezprecedentní
pandemický propad důvěry v ekonomiku začal
ihned s uvolňováním opatření růst podíl těch, kteří
očekávají postupné a poměrně rychlé zlepšení.
Změnily se však dramaticky jejich preference. Před
zavedením restrikcí průměrný městský spotřebitel
utrácel především za jídlo, cestování, umělecké
a kulturní akce, osobní styling, zdraví a wellness,
noční život a sport. Za cestování a stravování
přitom utrácelo významné částky 44 %, respektive
41 % dotazovaných. Pandemie škrtla cestování,
lidé utrácejí ponejvíce za potraviny, místní zábavu
a domácí činnosti. Nakupují méně často ve větším
množství. Většinu nepotravinářských věcí nakupují méně často, raději online. A ty potravinářské?
Nejen v Česku online prodej potravinářských
produktů za tím nepotravinářským výrazně zaostával. Pandemie začala náskok non-food kategorií
smazávat. Čerstvé potraviny a online prodej, to je
nový standard. Dvě třetiny městských zákazníků
deklaruje příklon k online nákupům čerstvých
potravin, hlavním důvodem je snaha eliminovat
nežádoucí a rizikový fyzický kontakt. Což v zásadě
potvrzuje predikce společnosti Grand View
Research, která sleduje globální trendy světového
online obchodování a předpovídá, že online trh
s potravinami při růstu nad 22 % ročně dosáhne
během sedmi let hranice bilionu dolarů.

Důvěra jako základní podmínka
Oblast e-commerce sice podle všech indicií roste,
PwC studie nicméně prokázala nejvyšší čísla
za jedenáct let své existence, pokud jde o nákupy
v kamenných obchodech. Další důkaz, že dosavadní dva světy splývají v jeden. Před propuknutím
pandemie potvrdilo 47 % respondentů týdně
alespoň jeden nákup v kamenném obchodě. Druhé
kolo průzkumu prokázalo významný pokles tohoto čísla. Rozhodující faktor, který tento výsledek
ovlivňuje, je důvěra. Jestliže dříve to byla důvěra
ve značku, dnes je to důvěra v bezpečí a čistotu.
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50 %

RESPONDENTŮ VYUŽÍVÁ SOCIÁLNÍ
MÉDIA NYNÍ VÍCE NEŽ DŘÍVE

63 %

DOMÁCNOSTÍ KUPOVALO BĚHEM
RESTRIKCÍ POTRAVINY ONLINE
ČASTĚJI NEŽ DŘÍVE A 86 % Z NICH JE
ROZHODNUTO U TÉTO FORMY NÁKUPŮ
ZŮSTAT I PO ODSTRANĚNÍ VŠECH
OMEZENÍ

74 %

RESPONDENTŮ ALESPOŇ NĚKDY
PRACUJE DOMA

Obchod musí najít způsob, jak se postarat o zdraví
a bezpečí svých zákazníků. Ty se totiž stávají prioritou. Před vypuknutím pandemie volili respondenti
tři nejčastější důvody, které ovlivňují jejich výběr
místa pro život, takto: kvalitní zaměstnání (31 %),
bezpečí (27 %) a zdravotní péče (19 %). Pandemie
tato čísla zásadně změnila, z těchto tří důvodů vede
bezpečí (49 %), zdravotní péče a kvalitní zaměstnání se dostaly (se 45 %) na stejnou úroveň. Dva
ze tří důvodů se týkají parametrů, které se zásadně
podílejí na hodnotě či úrovni faktoru, který si svět
zvykl označovat jako well being.
Spotřebitelé se zaměřují nejen na stravu, ale
na komplexní koncept zdravého života, od stravy
přes relaxaci až po bydlení. Péče o sebe sama je
zásadním jevem, který obchod nesmí přehlédnout.
Od Číny přes Itálii až po USA platí, že významná většina městské populace dnes řeší otázky
fyzického zdraví a kondice, stravy, duševního
zdraví a zdravotních potřeb a pomůcek. A s tímto
posunem souvisí i environmentální odpovědnost,

která obecně ve vědomí spotřebitelů zabírá stále
větší prostor – až 75 % spotřebitelů váže důvěru
ke značce na schopnost firem omezit znečišťování
životního prostředí.
(Ne)důvěra v bezpečné prostředí ovlivňuje chování
zákazníků i několik měsíců po uvolnění nejtvrdších restrikcí a po opadnutí prvotní vlny strachu.
Lidé se učí zvládat drtivou většinu svých potřeb
doma, ať již jde o zábavu, relaxaci či oslavy. Dokumentují to tvrdá čísla – 36 % domácností uvádí, že
jejich výdaje za domácí zábavu a média se zvýšily,
26 % domácností potvrzuje zvýšení výdajů na domácí práce a hobby aktivity včetně zahrádkářství.

Cesta pro Nový retail
Ke splnění očekávání zákazníků, uspokojení jejich
měnících se potřeb a k udržení jejich loajality vede
jediná cesta – inovace. Ještě předtím, než propukla
pandemie, uvádělo 38 % respondentů, že jsou
ochotni zaplatit za dodání potravin, pokud by
doručení trvalo méně než dvě hodiny.

Přitom během koronavirové krize byli ochotni
akceptovat doručení i v řádech dnů. Celosvětově
objednávky potravin stouply v období pandemie
více než padesátkrát, všechny společnosti angažovaly tisíce nových doručovatelů. Poslední míle, tradiční bolest logistických služeb, se ukazuje v online
potravinovém segmentu jako klíčová. Technologie,
elektromobilita, autonomní vozidla – to jsou trendy, které nabízejí řešení. A s nimi diverzifikace dodavatelů. Jasné riziko, které pandemie odhalila, je
totiž vázána na globální řetězce a závislost na nich.
Jak ovšem poznamenal před časem odcházející
šéf WTO Roberto Azevedo, stejným rizikem jako
zmíněná závislost je zjevná tendence států a firem
posilovat soběstačnost – koncentrace produkce
v určité zemi či regionu přináší podobná rizika
šoků a výkyvů. Obchod se totiž s pandemickou
zkušeností musí jednoznačně soustředit na udržitelnost dodávek i v dobách krize.
Je těžké dnes předvídat, jakým problémům bude čelit segment zábavy, gastronomie, fitness a wellness.
Jejich budoucí prosperita závisí na celé skupině
vzájemně provázaných faktorů. Je však zcela zřejmé,
že retail, který přijme priority dnešního postcovidového spotřebitele a s kvalitními zaměstnanci dokáže
využít digitální nástroje a omnichannel model
k obsluze koncového trhu, má všechny předpoklady
k růstu. Zvláště pokud se soustředí na bezpečné prostředí a když investuje do vývoje nových,
environmentálně šetrných a udržitelných výrobků
i služeb a zapojí se aktivně do lokálních společenských aktivit, častěji ve spolupráci s nevládními
a neziskovými aktivitami. Jestli totiž trendy jedenácti let zkoumání spotřebitelských nálad a zvyků
něco ukazují zcela jednoznačně, je to rostoucí touha
občanů po transparentnosti, udržitelnosti, čistotě,
komunitním životě a sociálním vědomí. Což jsou
atributy, které pandemie ještě zvýraznila. Nejsou to
témata primárně byznysová, ale byznysovým prostředím stále více rezonují a jsou klíčem k budování
spotřebitelské důvěry a loajality. Q
VALERIE SAARA

POHLED PREZIDENTA SOCR ČR: SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA – TO JE, OČ TU BĚŽÍ

T

o, že jsme my Češi hračičkové, odhalili už
v devadesátých letech výrobci mobilních telefonů. Dlouho jsme byli laboratoriem, kam
se řada modelů dostala v předstihu, a až po „našem“ otestování se k nim dostalo i zahraničí.
Ucházet se proto o přízeň českých zákazníků
není žádný med. Takový retail o tom ví své…
Inovace jsou pro obchodníky v České republice
skutečně zásadní. Vedle náročnosti zákazníka
k tomu přispívá i obrovská konkurence. Zatímco
třeba v Německu, Británii či Rakousku ovládají
75 až 80 procent trhu s potravinami pouhé
4 řetězce, u nás se na stejné číslo dostanete až
po sečtení tržních podílů 11 největších obchodů.
Konkurenční boj je proto u nás mnohem tvrdší,

36

www.komora.cz

a proto patříme v oblasti inovací, technologického rozvoje, kvality nabídky a péče o zákazníky
v obchodě mezi špičku. Věděli jste, že investice
do rozvoje obchodní sítě se v České republice
blíží ke 20 miliardám ročně a téměř všechen zisk
obchodní řetězce reinvestují v ČR?
Většina velkých obchodů jsou dnes technologické
firmy s robustní digitální a informační základnou.
Vezměme si namátkou samoobslužné placení
u pokladen, kamery s integrovanými softwary, které
monitorují pohyb zákazníků po prodejně, systémy
sledující množství zboží na skladě nebo jeho záruční dobu. A dalo by se dlouze pokračovat. Na řadě
těchto chytrých řešení se přitom podílí české IT
firmy, takže můžeme být pyšní dvojnásobně.

Technologie v minulosti vytvořily prostor pro
vznik nových forem prodeje, včetně toho online.
Dnes stejné technologie tyto rozdíly smazávají.
Přestalo být totiž důležité, jakým způsobem
obchod zákazníka obslouží. Nutností se stalo
dokonalé poznání potřeby zákazníka a schopnost doručit mu správné zboží ve správný čas
a na správné místo. Někdo to rád online, někdo
zase osobně… V době ekonomické či společenské pohody, ale taky třeba ve vypjatých okamžicích krize, jako byla nedávno ta koronovirová,
i v té český obchod dokonale obstál. Q
TOMÁŠ PROUZA,
prezident SOCR ČR a viceprezident HK ČR

Proč to nezkusit bez stresů?
4 pohovory se zahraničními specialisty, jednání
s odběratelem, a brzy ráno odlétá s manželkou
na prodloužený víkend…nemožné!!!

Jak tohle mám všechno
dát řediteli do diáře
na jeden den?!

A mám to!

Hotel
Courtyard
na letišti!

Nebojte se šéfe, mám
pro Vás řešení! A ještě
si Vaše paní stihne
před odletem v Praze
nakoupit.
Vy jste se zbláznila, tohle se za jeden den nedá stihnout!
Firemní tryskáč ještě nemáme a jestli ráno neodletíme
do Paříže, mám rozvod na krku.
Váš pokoj je připraven a váš
konferenční salonek naleznete
ve druhém patře. Máme zcela
nové vybavení, tak věřím, že
budete spokojen. Mohu pro Vás
ještě něco udělat?
Ano, rezervaci ve vaší restauraci
na oběd i na večeři, vždy pro dva.

P
POHOVOR

LETIŠTĚ
ETIŠT
TIŠ
ŠTĚ
Š
T VÁC
VÁCLAVA

LET
TERMINÁL
TERMI
TE
MINÁL
L1
Místo našeho setkání jste vymyslel velice
prakticky a já můžu rovnou letět dál.
A jak jsi to všechno
zvládl, drahý?

Já už se tak těším!

Paříž čeká...

LETIŠTĚ VÁCLAVA
VÁCL A HAVLA
H
TERMINÁL S

Díky perfektní lokalitě a službám
hotelu naprosto v pohodě!

Courtyard Prague Airport – více než jen letištní hotel.
Courtyard by Marriott Prague Airport | Aviatická 1092/8, 161 00, Praha 6 | E-mail: prague.reservations@courtyard.com
Telefon: +420 236 077 236 | www.courtyardpragueairport.cz

názory

Populismus není restart

Výrok...

Foto: archiv MV ČR

V

„JE POTŘEBA VYUŽÍT
KRIZI, NALÍT PROSTŘEDKY
DO EKONOMIKY A INVESTOVAT
A MODERNIZOVAT ZEMI,“
ŘEKL V NEDĚLI 16. SRPNA V POŘADU ČT24 OTÁZKY
VÁCLAVA MORAVCE PRVNÍ MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY
A MINISTR VNITRA JAN HAMÁČEK.

DOCELA MNE PŘEKVAPILO, ŽE TAHLE
VAŠE VĚTA, PANE VICEPREMIÉRE,
PROŠLA ÉTEREM BEZ POVŠIMNUTÍ.
TO JSTE S TÍMHLE ZJIŠTĚNÍM MUSELI
ČEKAT NA KRIZI, ABYSTE JI MOHLI
VYUŽÍT? POKUD ANO, TAK DÍKYBOHU,
ŽE PŘIŠLA… ALE JINAK, VĚTŠINA
TUZEMSKÝCH PODNIKATELŮ TOHLE
CHCE PO VLÁDĚ UŽ DLOUHÁ LÉTA.
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láda si nechala schválit půlbilionové manko
letošního rozpočtu – ekonomiku je třeba podpořit a restartovat, je třeba investovat. Z krize
se proinvestujeme, zní unisono z vládních lavic.
Realita je však zcela jiná, jak píše Karina Kubelková
na straně 17: „Veřejnost vidí obraz, podporovaný
vládou, že podnikatelé dostali bilion korun podpory a mají napěchované kapsy. Podporu podnikání
však představuje maximálně desetina ze zmiňované
částky. Přímá podpora je navíc výrazně menší a navíc
sociálně motivovaná – nejedná se o peníze na udržení
a rozvoj podnikání, je to v podstatě podpora v nezaměstnanosti, byly to peníze na přežití, aby živnostníci
,měli co jíst‘. S vlastním podnikáním, jeho podporou
a restartem to vůbec nesouvisí.“
Vládní podpora a programy měly jistě v době
nejtvrdších dopadů krize zásadní smysl, pomohly na mnoha místech. Nejsou to ale prostředky
na restart. O tom vláda sice mluví, ale skutečné
činy představují spíše tak populistická předvolební gesta, jakými je jednorázový příspěvek seniorům jako kompenzace za dopady pandemie,
snaha o dramatické zvýšení minimální mzdy

či plošný příspěvek každému jednomu ze zdravotnického personálu, který poměrně razantně
prosadily odbory a jemuž ani zdravotničtí
manažeři úplně nerozumí. Přijdou podobně mířené prostředky i jiným profesním a sociálním
skupinám? Učitelům, prodavačům, řidičům,
rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám?
Bohužel hrozí, že peníze určené na restart ekonomiky společně s chutí projíme. Signalizují to
i snahy protáhnout programy Antivirus v krajním
případě až do konce roku. Umělá zaměstnanost je
ale to poslední, co český trh práce a česká ekonomika potřebují. Že se podobné aktivity setkávají
s plným pochopením a souhlasem odborů není
nijak překvapující, že s nimi souhlasí i mnozí
zaměstnavatelé je však s podivem. Jsou totiž de
facto sami proti sobě. Právě oni by přece měli
požadovat skutečné investiční programy, fungující
pružný trh práce, programy podpory rekvalifikací.
Česká verze kurzarbeitu katalyzátorem tuzemské
ekonomiky nebude, není to ani jejím smyslem. Q
PETR KARBAN

Jak je důležité míti oddělenou

státní správu od samosprávy

D

ůsledné oddělení státní správy a samosprávy v oblasti stavebního práva se stále více
ukazuje jako základní stavební prvek jakékoli
skutečné a faktické změny. Pokud bude změna
realizována, dojde v jejím důsledku k řešení ne-li
většiny, pak mnoha současných problémů v oblasti stavebního práva, a to téměř „automaticky“,
genericky. Naopak pokud tato zásadně potřebná
změna prosazena nebude, budou všechny změny
tu horším tu lepším záplatováním současného
katastrofálního stavu. Dobrým příkladem může
být digitalizace. Právě elektronický vstup, výstup
a přístup k procesu stavebního řízení má být
jedním ze zásadních pilířů v současné době probíhající rekodifikace stavebního práva. Celý proces
zjednoduší, zrychlí, učiní jej transparentním
a přístupným. V případě, kdy dojde k oddělení
státní správy a místní samosprávy a vznikne jeden
úřad, lze si takové řešení představit poměrně rychle – vybavení kanceláří hardwarem a softwarem,
znalostní vybavení úředníků, jednotná metodika
a implementace. Díky hromadným nákupům lze
přitom očekávat jak cenovou úsporu (která může
být zásadní), kompatibilitu a také časovou harmonizaci při zavádění digitalizace.
Co se ale stane, pokud stavební agenda zůstane
tak, jak je dnes, přenesenou působností státní
správy pod samosprávou? Jak zaznívá i z legisla-

tivní rady vlády – obci nelze v žádném případě
nařídit ani po ní vymáhat, aby používala jednotný
hardware a software. Tedy již samotný základní
předpoklad – a totiž sladit hardwarové a softwarové vybavení atomizovaných autonomních úřadů –
bude velmi komplikované, ne-li nemožné splnit.
Každá obec či město bude vybírat dodavatele
na základě vlastních veřejných zakázek. Podle
vlastních kritérií, která sice v obecné rovině mohou vzbuzovat zdání naplnění měřítek společných
pro všechny, jak ale ukazuje i současná praxe,
nese takové řešení jen problémy. Stejně tak lze
předpokládat zásadní zdržení v čase – sjednotit
se v nákupu tak, aby vše proběhlo, pokud možno
jednotně, je v kategorii spíše utopií. Jenže od toho
se odvíjí zvyšování kvalifikace úředníků na stavebních úřadech – rozdrobenost systémů povede k jejich neefektivnímu vzdělávání. Konečně tedy nelze
vždy spoléhat ani na dobré zajištění smluvního
servisu nakoupeného hardwaru, softwaru, správy
a údržby a každá aktualizace v takovém pestrém
softwaru prostředí bude znamenat riziko problémů
v provozu systému. Nemluvě o tom, jak na to celé
nakonec doplatí stavebník.
Oddělení státní správy od samosprávy v oblasti
stavebního práva není jen věcí politického rozhodnutí. Je věcí zdravého rozumu. Možná je to krok
odvážný, ale také nezbytný, pokud má ke skutečné

názory
diné kontaktní místo občana s digitálním státem“.
Je tedy nasnadě, že by v případě digitální technické
mapy a digitalizace stavebního řízení mohlo dojít
k automatizaci a k propojení některých dalších
správních řízení a občanům i podnikatelům by se
měl znovu zásadně zjednodušit život. Není to fikce. Podívejme se například na již funkční komunikaci matrik s obchodním rejstříkem či s rejstříkem
trestů a další již propojené systémy státní správy.
Věříme, že cesta k odstranění této administrativní
bariéry nebude trvat ani 20 let ani 10 let, ale že se
jí dočkáme už do pěti let a s každým dalším rokem
nám přinese další modul odlehčující od administrativního břemene. Členové Hospodářské komory
České republiky jsou ochotni podle svých možností přispět významnou měrou k rychlému pokroku
v digitalizaci technických map a povolování staveb.
Bylo by ovšem zřejmě neúnosné, kdyby jim hrozilo
riziko, že každý úřad bude pro svoji potřebu používat trochu jiný software a požadovat samozřejmě
flexibilitu stavebníka, vlastníka, správce či provozovatele sítí v souvislosti s poskytováním údajů.
Velice důležité pro úspěšné, efektivní a rychlé
zvládnutí digitalizace je nejen vytvoření legislativního a hardwarového a softwarového základu, ale
i jasné a přehledné nastavení priorit, harmonogramu a součinnosti veřejného a soukromého sektoru.
Koordinace nejen vlastních staveb, ale i různých

dalších klíčových údajů o území tak, aby byly
transparentní a předvídatelné, srozumitelné, jasné
a zřejmé všem zúčastněným subjektům v nezbytném rozlišení a v nezbytném rozsahu, je přece
ve 21. století nezbytným předpokladem našeho
dalšího a řekněme i odpovědně udržitelného rozvoje. Efektivní využívání zdrojů, jejich distribuce,
hospodárné nakládání s územím i s prostředky
nejen finančního charakteru je cílem každého
odpovědného podnikatele, občana a politika. Měli
bychom našim potomkům předat věci a informace
v pořádku. Ještě stále se potýkáme s dozvuky minulosti více či méně dávné a mnohdy při výkopu
narazíme na vedení, o kterém nikdo netušil, ať už
proto, že dokumentaci někdo ztratil, zašantročil,
zničil, nebo ji prostě odnesla povodeň. To vše je
prostor pro úspory a efektivní rozvoj. Q

HANA LANDOVÁ,
předsedkyně Sekce
územního a regionálního
rozvoje HK ČR

Foto: archiv HK ČR

změně dojít. A to nejen kvůli digitalizaci. O jak
složitou, rozsáhlou a dlouhodobou agendu se jedná, je možné si dobře představit, zrekapitulujeme-li
si digitalizaci katastru nemovitostí. Ta byla v devadesátých letech zahájena, spadá do gesce Českého
úřadu zeměměřičského a katastrálního a v současné době je hotovo cca 99 % území. Dále probíhají
takzvané obnovy katastrálního operátu. To v praxi
znamená, že se zpřesňují údaje v katastru o vedení
parcelních hranic. Moderní technologie umožňují
evidovat údaje o pozemcích a o jejich prostorových parametrech mnohem detailněji a přesněji.
V katastru jsou evidovány nejen parcelní hranice,
ale i údaje o rozsahu služebností, věcných břemen
a údaje o dalších věcných právech k nemovitostem
(jako jsou práva zástavní, práva stavby nebo např.
právo nájemní) a v neposlední řadě o budovách,
jednotkách, zpevněných plochách atd.
Zde právě poměrně jednoznačně navazuje účel
a smysl digitální technické mapy a údajů evidovaných o stavbách v rámci stavebního řízení na katastrální evidenci. V současném stavu je potřeba, aby
vlastník nemovitosti podal návrh na zápis nové
nemovitosti nebo služebnosti sítě zcela odděleně
od kolaudačního procesu a naprosto nezávisle
na něm do katastru nemovitostí. Přitom dlouhodobým sloganem dokonce řady politických stran je
v různých modifikacích heslo, které „usiluje o je-

www.komora.cz

39

expertní pohled

Personalistika 5.0: Řízení lidských zdrojů
nabralo s covidem nový směr

Personální DNA
předurčuje vlastnosti podniku
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expertní pohled

MAPOVÁNÍ KLÍČOVÝCH FAKTORŮ
Q

PERSONÁLNÍ VZTAHY
Kdo je leader, kdo neformální tahoun…

Q

ZASTUPITELNOST V POZICÍCH
Kdo se pozice ujme, aby se nezastavily
procesy, když vypadne konkrétní člověk
z důvodů nemoci, nehody, výpovědi…

Q

ODOLNOST PROTI ZMĚNÁM PROCESŮ
Kdo ve změněných podmínkách zajistí
procesy a jejich průběh…

Q

INTERNÍ LOGISTIKA
Znalost toku materiálů, stavu zásob,
pohybu lidí po pracovišti – právě tato
znalost byla rychle využitelná pro
plánování střídání směn, kdy se lidé
neměli kvůli prevenci nákazy potkávat.

Většinu firem během letošního jara rozkolísala řada personálních otazníků,
pojetí firemní komunikace a kompletně nový směr řízení lidských zdrojů. Řada
aktuálních trendů v personalistice má jasnější obrysy, řada relevantních čísel
a výzkumů, jaké důsledky čerstvé personální tendence mají a budou mít,
naopak stále chybí.

S

ilně začaly rezonovat pojmy „odolná firma“
a také „personální DNA“ firem a podniků.
Jde o přirozený instinkt pečovat o vlastní
kořeny a vnitřní síly. Ti, kdo již dříve věnovali
personální DNA čas a pozornost, mohli právě
letos velmi rychle, s menším rizikem i s menšími
náklady reagovat na překotné změny ekonomicko-společenských podmínek a s větší jistotou
vpluli do nových vod.

Strategie na papíře nestačí
„Z pohledu odolné a funkční firmy představuje
péče o personální DNA přístup, kdy společnosti
mají stanovené interní procesy rozvoje a udržitelnosti. Umí je zaměstnancům vysvětlit tak, aby
pracovali v souladu s firemní strategií přirozeně,
obdobně jako funguje zdravý organismus podle
biologické DNA. Zdánlivě jde o jasnou věc, ale
ve firmách tyto strategie často zůstávají jen deklarací,“ uvádí Lubomír Urbánek, CEO společnosti
proHR Leaders. Podle zkušeností odborníka
na personální rozvojové strategie a firemní DNA
je v zahraničí rozhodně častější, že podniky mají
personální DNA ukotvenou, detailně ji znají
a pěstují, a především ji cíleně v rámci strategií
využívají. České firmy zpravidla mají stanovenou
personální strategii jako takovou, ale rezervy
jsou v převodu těchto strategií do praktických
a srozumitelných kroků a v nízké důvěře v sílu
personální DNA.
Právě nedostatečná péče o personální DNA
umocnila, že firmy problematičtěji přecházely
na home office modely, neznaly jejich výhody
ani úskalí, učily se komunikovat a řídit na dálku,
teprve vytvářely krizové plány pro směnný provoz
s důrazem na prevenci, testovaly, které pracovníky prostě potřebují udržet fyzicky v podniku
i při snížení poptávky a v některých segmentech
i při jejím zvýšení. Firmy hledaly nejen klíč, jak
se ve zcela neznámé situaci efektivně zachovat,
hledaly indicie samotné.
Každá firma by si proto měla stanovit, jaké je
vlastně její personální jádro. Jádro, o které nesmí
v žádném případě přijít, ať se jedná o pandemickou krizi, regulatorní zásahy či jiné dopady
způsobené vyšší mocí. Právě tomuto jádru se
musí věnovat zvýšená péče, například v podobě
mapování klíčových faktorů – detailně v boxu.
Shromážděným poznatkům je pak třeba věnovat
péči, aby firmy mohly průběžně revidovat analýzy rizik, disaster a recovery plány.

Moje srdce bije pro…
Pozitivní efekty personální DNA jsou znatelné
ve fungujících každodenních procesech, její

základy ale leží o pomyslné patro výš. „Šroubovice personální DNA se začíná stáčet u prvotního
souladu firemních hodnot a propojení hodnot
zaměstnavatele a zaměstnanců. Strůjcem těchto
hodnot je v prvé řadě majitel společnosti, je také
jejím hlavním nositelem a reprezentantem,“
vyzdvihuje výsostné právo a povinnost lídra
Urbánek s tím, že lídra v tomto úkolu následují
lidé s nejvyšší delegovanou pravomocí a dále
navazující exekutiva obvykle v rámci personálních oddělení.
Příkladem zde budiž americké společnosti
a americký trh, kde je obvyklé, že nepostradatelné či alespoň těžko nahraditelné jádro společnosti mívá minimálně na 80 procent sladěné
firemní hodnoty. Důsledkem je „dýchání pro
firmu“, loajálnost a přirozený engagement. „Čeština má pro tento stav hezké slovo, podle jejího
slovníku jde o ‚srdcaře‘. Bývá obvyklé, že ‚srdcaři‘
pevného jádra vtahují na firemní palubu i nové
klíčové zaměstnance, protože se věří, že citlivě rozpoznají zaujetí pro stejné hodnoty. Zaměstnanci,
kteří jsou na stejné vlně s hodnotami zaměstnavatele, se v krizích chovají přirozeně tvárněji, jsou
přizpůsobivější, neodcházejí za lepším, neodcházejí z důvodů, že jim práce nevyhovuje. Jsou
mnohem odolnější i vůči náročnějším změnám,“
upozorňuje Jana Hanychová ze společnosti Stylenap. Tady, ve sdílených hodnotách a v zaujetí
pro ně, jsou položeny základy a základní kódy
personální DNA každého podniku. Předurčují
jeho vývoj, vlastnosti a chování.
Inspirativním vzorem jsou v ohledu slaďování
hodnot společnosti jako Hewlett Packard, IBM
nebo 3M, které dbají o soulad zaměstnanců
s kvalitou produktu, surovinou a s hodnotami
dlouhodobě, tuto aktivitu považují za strategickou nejen na papíře, ale i v reálném
chodu. Své hodnoty na zaměstnance (potažmo
na zákazníky) přenášejí v mnoha formách,
různými komunikačními kanály, zohledňují, že
myšlenka, slovo a činy mohou mít pro různé
příjemce různý význam. Stejně aktivně jako usilují o získání zakázek a zákazníků, se snaží také
o to, aby každý ve firmě rozuměl své roli a byl si
vědom hodnoty, kterou na cestě za společným
cílem přináší. Hlavním důvodem takového
konání je přesvědčení, že člověk, který cítí sounáležitost se svou firmou a zároveň si je vědom
vlastního přínosu, lépe pracuje a přispívá tak
k dosažení vyššího výkonu celé firmy. V nedávném průzkumu společnosti Deloitte s názvem
Trendy v oblasti lidského kapitálu 2020 v ČR
i ve světě s obdobným tvrzením souhlasilo 97 %
dotázaných.
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ČESKO VERSUS SVĚT: DŮLEŽITOST TRENDŮ V OBLASTI LIDSKÉHO KAPITÁLU 2020
SOUNÁLEŽITOST

91 %

ČESKÁ REPUBLIKA

SVĚT

79 %

MANAGEMENT ZNALOSTÍ

76 %

75 %

WELL-BEING

72 %

80 %

HR ANALYTIKA

65 %

ETIKA

57 %

75 %

ROZVOJ HR

57 %

75 %

POSTGENERAČNÍ PŘÍSTUP

56 %

ODMĚŇOVÁNÍ

54 %

SUPERTÝMY

48 %

REKVALIFIKACE

46 %

71 %

70 %
69 %
59 %
74 %
Zdroj: Deloitte

Respondenti: 8 949 respondentů ze 119 zemí, z toho 66 českých respondentů napříč různými odvětvími. Celkem 38 % dotázaných uvedlo, že pracují v HR, 65 % zúčastněných reprezentují členové
top managementu či představenstva firmy. Celkem 42 % společností působí na globální úrovni. Téměř 70 % dotázaných pak představují společnosti s méně než 1 000 zaměstnanci.

Živá voda DNA
Každých 14 dní se v příslušné aplikaci zaměstnanců společnosti Heinz objeví krátký dotazník.
Zaměstnavatel se jich ptá na zdánlivé maličkosti,
zda se jim dobře sedí na nové židli, zda již mají
monitor počítače nastavený ve zdravé výšce očí…
Trojice až pětice krátkých, ale pravidelně zasílaných otázek, která potravinářskému kolosu přináší
rychlým sběrem dat přehled o vývoji zaměstnanecké nálady, poukazuje na důležitost (ne)spokojenosti zaměstnanců a na význam komunikace
v rámci firmy.
Proč to Heinz dělá, není těžké pojmenovat, podstatné je, že sebraná zpětná vazba je odrazovým můstkem pro další činnosti. Podobné aktivity udržuje
řada dalších firem (podniky na ně již mívají nakódované miniaplikace). Monitoring zaměstnanecké
nálady může být natolik hloubkový, že při sledování
změn odhalíte, že lidé začínají trpět depresemi
a personální DNA by mohla začít stonat.
Právě zmíněná zpětná vazba je i jednou z položek na seznamu, ze kterého se míchá živá voda
na pěstování personální DNA. „Tento seznam je
široký, což by nikoho nemělo odrazovat,“ vysvětluje
Petr Jalůvka z projektu Factory Dock (specializuje
se na propojení dvou hybných trendů ve firmách –
digitálních simulací procesů a chytrého řízení HR)
a poukazuje tak na rozsah možností, jak mít podnik po personální stránce v kondici 365 dní v roce,
rozumějte – mít zdravou DNA: „Ve firmách s chytrým řízením HR je podstatný vzdělaný, respektive
zaměstnavatelem vzdělávaný rozvíjený a spokojený
tým. K tomu slouží srozumitelně popsané pracov-
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ní pozice a k nim potřebné kompetence, správně
nastavená KPI (Key performance indicators – tedy
metriky výkonnosti přiřazené procesu, službě, organizačnímu útvaru, celé organizaci, ze kterých jasně
přečteme výkon, kvalitu i hospodárnost), otevřené
a jasné firemní procesy, pochopitelné strategie,
zastupitelnost pracovníků, komunikaci se zaměstnanci na denní bázi, rozvojové plány pro lidi, řízený
a přívětivý sběr zpětné vazby, ale také předpřipravené krizové scénáře – ve smyslu, co mám dělat
když,“ vypočítává Jalůvka indicie pro dlouhodobě
zdravou personální DNA.

Umělá inteligence na palubě
Robotika a umělá inteligence už několik let
přesahují oblast technologií a spadají do celkové
organizace práce. „Nejedná se pouze o využití
potenciálu technologií, ale o jejich začlenění do tzv.
supertýmů – tedy týmů tvořených nejen lidmi, ale
i technologiemi. Přestože 48 procent českých společností považuje tento trend za důležitý, připravenost
na očekávanou změnu cítí pouze 26 procent,“ uvádí
společnost Deloitte ve svém mezinárodním výzkumu, jenž zahrnuje porovnání českého a mezinárodního prostředí.
Signály, že personální DNA má projít výraznou
evolucí, můžeme zachytit a přijmout z odborných
predikcí a analýz, později na nás drásavěji zablikají
z ostrého provozu. „Ve firmách, kde se zabýváme digitálními simulacemi například při zavádění nových
robotických linek, nezřídka vidíme, jak české firmy
fandí inovacím, ale toto nadšení překrylo fakt, že
o inteligentní stroje se budou muset starat proškolení

lidé. Na související výchovu dobrého údržbáře jsou
potřeba alespoň tři roky, tedy poměrně dlouhá doba.
Robotizace a digitalizace jsou na vzdělávání zaměstnanců náročné a firmy by se nejpozději nyní měly
připravovat na budoucí další digitalizaci a fakt, že
půjde o běžnou záležitost,“ zdůrazňuje potřebu
věnovat se lidem, a nejen strojům Jan Šlajer
z Dynamic Future, která jako jedna z prvních
v Česku začala uplatňovat přístup řešení projektů za pomoci dynamických simulací. Připomíná
také, že loajalita k zaměstnavateli se ze strany
generace Z a mileniálů snižuje, čímž vyzdvihuje důležitost slaďování hodnot zaměstnanců
a zaměstnavatelů.
Jen malá ukázka, která říká, abychom počítali
se sofistikovanějším onboardingem zaměstnanců a zajímali se o personální struktury.
Každopádně, onboarding a personální řízení
v rámci nejen českého prostředí čeká mnoho
zajímavých výzev. Zjišťování a slaďování hodnot
bude jednou z nich, už jen proto, že obecně se
o českém prostředí dá říct, že není uvyklé své
hodnoty otevřeně sdílet. Nakolik budete mít
mezi personalisty zvídavé – pozor, ne zvědavé –
profesionály, kteří budou umět vybírat nejen
podle životopisů, ale také se budou umět zeptat
na další věci, o tolik sladěnější a odolnější týmy
můžete mít. Můžete pak očekávat úspěch i díky
tomu, že drtivou většinu procesů lze ve firmách
optimalizovat s pozitivním efektem, pokud se
lidem, kteří je vykonávají, věnujete. Q
HANA ČERMÁKOVÁ
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Ustupte od propasti
Recept na to, aby vás zaměstnanci měli rádi
Co si myslí manažeři, není ve shodě s vnímáním jejich podřízených. Pouze 1 z 10 zaměstnanců odchází z firmy z finančních
důvodů, ovšem 9 z 10 top manažerů tento důvod považuje za klíčový. Naopak 8 z 10 dotázaných chybí náležité ocenění
a uznání za odvedenou práci. Pocit, že jejich práce dává smysl. Neznámému člověku uvěří 6 z 10 dotázaných spíše než
svému manažerovi…

V

Foto: archiv SAP

íce než polovina zaměstnanců je dnes nespokojených a stejně tak i polovina mileniálů
neustále hledá nové pracovní výzvy. Tyto
disproporce se dnes odborným termínem nazývají
Employee Experience Gap, tedy propastí, kterou
by se každá firma měla snažit uzavřít.
Statistika ukazuje, že největší fluktuace je v retailu.
Nejde jen o obchod, ale i banky nebo telekomunikace. Ti, kdo prodávají nějakou službu a jsou
v přímém kontaktu se zákazníkem, jsou pod
největším stresem. Obecně jsou tito lidé nejhůře
placení, i proto mají extrémní fluktuaci. Úspěch
firmy na nich ale závisí a právě pro tyto firmy jsou
zaměstnanecká angažovanost a řízení zaměstnanecké zkušenosti klíčové.

Na vině je evoluce
Ač to není na první pohled jasné, problém je nutné
hledat v personalistice a v oddělení lidských zdrojů.
Dnes HR pracovníkům z důvodu evoluce náplně
práce a všech agend, které dnes už musejí spravovat,
nezbývá čas ani energie na jejich původní práci,
totiž práci s lidmi. Personalisté by neměli sloužit
systému, systém musí sloužit jim. Jak? Určitou mírou
automatizace a digitalizace lze množství manuální
a vyčerpávající administrativní práce snížit, zefektivnit a navrátit pak HR oddělení jeho původní poslání.
Zkušenost přitom ukazuje, že oblast HR je nejpomaleji se rozvíjejícím oddělením ve firmách, má
nejzaostalejší informační systém. Pokud by byl
obchodní portál nebo bankovní příkazy ve stejném
stavu jako HR, firma by zajisté zkrachovala. Dnes
jsou lidé digitálně gramotní, dokážou si spravovat
profil na sociálních sítích, berou to jako něco automatického. Tak proč by si nemohli sami spravovat
i základní informace u zaměstnavatele? Pokud by
si každý zaměstnanec aktualizoval osobní údaje,
HR by výrazně ubylo práce s přepisováním.

Klíčové okamžiky
V České republice s ohledem na aktuální nízkou
nezaměstnanost už firmy začaly vnímat klíčovou
roli lidí a s ní i HR. Faktem však zůstává, že aktivně
nezasahují do řešení vzrůstajícího problému. To, že
lidé odcházejí, je důsledkem vývoje situace a často se
stává, že sami manažeři jsou překvapeni. Kdyby však
sledovali, co se děje, mohli by adekvátně reagovat.
A to je práce s řízením zaměstnanecké zkušenosti –

každý zaměstnanec má nějakou svoji zkušenost,
která je dennodenní a je individuální – každý
zaměstnanec jindy nastoupil do práce, má jiný
konec zkušební doby, v jiný čas byl povýšen, nebo
třeba uzavřel důležitý kontrakt. To vše jsou takzvané
Moments that Matter, tedy důležité okamžiky, které
jsou pro každého individuální a dají se identifikovat
v personálním systému. Kdykoliv dojde ke změně,
právě v personálním systému je to zavedeno.

Ptejte se správně
Úlohou HR je tedy ptát se, a to na spokojenost
v daný klíčový moment. Důležité je ptát se správně.
Zaměstnanec si uvědomí, že firmu zajímá, potěší ho
to a zároveň se tak lze elegantně vyhnout typickým
ročním dotazníkům spokojenosti zaměstnanců.
Proč je to důležité? Představte si moment, kdy jste
byli opravdu hodně naštvaní, a pokud by vás roční
dotazník zastihl právě v tomto rozpoložení, asi
byste se vyjádřili jinak než v následující den. Častou
chybou těchto dotazníků bývá doba zpracování,
která dosahuje obvykle několika měsíců. Když vám
konečně přijde e-mailem vyhodnocení, většinou si
už ani nepamatujete, na co jste odpovídali.
Teorie založená na zaměstnanecké zkušenosti říká:
ptejme se raději často a jednoduše, krátce a výstižně,
jen tak shromáždíte data o tom, jak se váš zaměstnanec opravdu cítí v daný moment. Dotazník, to je
sto otázek jednou za rok, vyhodnocení po několika

měsících a naštvaní zaměstnanci, kteří nevěří, že
se něco může změnit a mnoho z nich ani dotazník
nedokončí. Naproti tomu dvě tři jednoduché otázky
v momentech, kdy se něco děje, tedy v klíčových
okamžicích, lze jednoduše vyhodnotit a ihned také
reagovat na situaci. Čemu byste sami dali přednost?

Bez dat to nejde
Nedorozumění mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je přirozeně odlišné u menších a u větších
firem. V malých společnostech se lidé navzájem
znají, většina procesů je transparentních a zaměstnanecká zkušenost závisí především na lidském
přístupu. U středních firem je situace o něco složitější, top management společnosti přestává mít
přehled o tom, co se ve firmě děje, proto vzniká
potřeba zavést do procesů systémovou podporu
a využívá se střední management. Důležité je
nastavovat procesy jednoduše, aby se potřebné
informace a data mohly jednoduše dostat na tu
úroveň, kde se s nimi pracuje. Je to jednoduché,
ptejte se a vyhodnocujte. Dělejte to postupně
a v klíčových momentech, Docílíte, že vás lidé
začnou mít rádi. Když má zaměstnanec pocit, že
mu společnost nebo jeho nadřízení naslouchají,
bude aktivnější a spíše bude přicházet s nápady,
což může posunout dále i vaši firmu. Q
Tým SAP SuccessFactors
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Veletrhy se nevzdávají
Svět už nebude jako dřív. Ale žít se bude. Takto by se dal přetlumočit vzkaz, který návštěvníkům veletrhů posílá pražské
výstaviště PVA EXPO a jeho provozovatel společnost ABF, která zahájí 28. srpna automobilovou výstavou AUTOSHOW
PRAHA podzimní sezonu. Ta s sebou nese premiérové zavedení mimořádných organizačně-zdravotnických opatření.
Letňanský areál se proměnil v zónu s maximální bezpečností v souladu s požadavky vlády České republiky a je plně
připraven zajistit bezpečí a komfort návštěvníků i vystavovatelů.

J

edním z klíčových požadavků vlády ČR je
zajištění stavebně oddělených sektorů pro
nařízenou okamžitou kapacitu a zajištění oddělenosti návštěvníků ve vnitřních prostorách. Jednotlivé haly areálu i jejich okolí budou vybaveny
navigačními systémy a navýší se počet obslužného
personálu, aby byl zajištěn maximální komfort pro
návštěvníky i vystavovatele. Vzhledem k modernímu vzduchotechnickému vybavení hal a jejich
prostupnosti bude ve vnitřních prostorách zajištěn
přísun čerstvého vzduchu zvenčí, nikoliv pomocí
recyklace vnitřního vzduchu.

Moderní technologie i větší tým
„Z důvodu určeného maximálního počtu osob
v jednotlivých sektorech v jeden okamžik jsou v prostorách instalovány technologie mapující aktuální
množství lidí v určeném prostoru. Změní se i rozložení expozic uvnitř hal, kdy budou pro zvýšení
bezpečnosti rozšířeny uličky v hlavních průchozích
koridorech i v bočních sekcích mezi stánky,“ řekl

Více informací na:

www.pvaexpo.cz
výkonný ředitel ABF Martin František Přívětivý.
Součástí nového vybavení areálu jsou i stojany
s dezinfekcí rukou, oproti standardnímu režimu
budou častěji dezinfikovány i prostory výstaviště.
Pro kontrolu dodržování povinnosti pohybovat se
v prostorách se zakrytými dýchacími cestami bude
určena skupina koordinátorů vstupů do areálu, ale
i ve vstupních a výstavních halách. Možnost zakoupit si roušku bude i přímo na výstavišti. U vstupů
jsou připraveny také moderní technologie minimalizující fyzický kontakt při ověřování platnosti
vstupenek, které je možné dopředu zakoupit online
na portálu www.vstupenky-pva.cz. Významně
posílena bude také možnost bezkontaktních plateb
na pokladnách, registracích i v restauracích.

V rámci komunikace s návštěvníky i vystavovateli
společnost ABF pravidelně informuje pomocí
kampaně BEZPEČNĚ NA VELETRHU o plánovaných opatřeních na webech jednotlivých
veletrhů, v hromadných rozesílkách, na sociálních sítích a dalších online kanálech. Koncept
Bezpečný veletrh tak ukazuje cestu, jak lze
i v nových podmínkách udržet tradiční aktivity.
Virtuální svět sice nabízí řadu možností, ale nahradit akci, kde se můžete tváří v tvář v jednom
okamžiku na jednom místě potkat s celou řadou
výrobců i jejich výrobků, zatím nedokáže. Budoucí podoba tradičních veletrhů a výstav se možná
změní, ale zánik jim nehrozí. „Možná velké mezinárodní veletrhy budou þelit nižšímu zájmu, ale
regionální a lokální veletrhy či výstavy jsou pořád
v kurzu, je to často jediná možnost, kde se výrobci
a dodavatelé mohou potkat se svými zákazníky,“
říká výkonný ředitel ABF. Q
LUCIE BÁRTOVÁ

PODZIMNÍ SEZONA ABF
AUTOSHOW PRAHA 2020
ESCAPE6 PRAGUE CAR FESTIVAL
28.–30. 8. 2020

FOR CITY 2020
25. 9. 2020

FOR GAMES 2020
BIOSTYL – ECOWORLD 2020
15.–18. 10. 2020

FOR GASTRO & HOTEL 2020
3.–6. 9. 2020

KONGRES FOR GASTRO & HOTEL 2020
1.–3. 10. 2020

FOR OPTIK 2020
16.–17. 10. 2020

15. GLUTEN FREE PRAGUE EXPO 2020

FOR INTERIOR 2020

5. 9. 2020

1.–4. 10. 2020

FUTURE FORCES FORUM
21.–23. 10. 2020

FOR PETS 2020

FOR DECOR & HOME 2020
10.–12. 9. 2020
SBĚRATEL PRAHA

FOR BEAUTY 2020
9.–10. 10. 2020
FOR CARAVAN 2020

MINERÁLY A DRAHÉ KAMENY

FOR BOAT 2020

VINYL & STEREO EXPO

9.–11. 10. 2020

11.–12. 9. 2020
FOR ARCH 2020

FOR JOBS 2020
14.–15. 10. 2020

FOR GARDEN 2020

FOR TOYS 2020

22.–26. 9. 2020

FOR BABIES 2020

44

www.komora.cz

e-SALON 2020
ENERGO SUMMIT 2020
12.–15. 11. 2020
CZECH TRAVEL MARKET 2020
CZECHBUS 2020
24.–26. 11. 2020
MILITARIA SETKÁNÍ
6. 12. 2020
STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY 2020
10.–13. 12. 2020

PORTÝR 2 - 2 800 KG

PORTÝR 3 - 3 500 KG

PORTÝR 5 - 6 950 KG

PORTÝR 7 - 9 000 KG

PORTÝR 8/1 - 12 000 KG

PORTÝR 8/2 - 12 000 KG

PORTÝR 10 - 14 000 KG

PORTÝR 12 - 18 500 KG

PORTÝR 14 - 20 000 KG

PORTÝR 14 T - 20 000 KG

PORTÝR 16 - 21 000 KG

PORTÝR 20 - 27 000 KG

+420š724š981š821

www.wtc-pisecna.eu

RBTÍ DÝK AR
12N E XJ Š I RPŠ O
Í NA

NTEJNERæ
O
K
æ
IÝ
S
O
N
CH
TRAKTOROVÝ

expertní pohled

Realitní zákon pročistí trh

Realitní trh čeká náročný půlrok. Postupně totiž začínají platit
nová pravidla vyplývající ze zákona o realitním zprostředkování.
Očekává se, že část makléřů ukončí činnost, pravděpodobně
zavřou i některé realitní kanceláře. Obecně jsou ale nové
podmínky dobrou zprávou pro veřejnost a ideální příležitostí
pro profesionální makléře a kanceláře.

S

platností nových pravidel skončí makléři,
kteří z různých důvodů nebudou schopni složit realitní zkoušku. Většinou půjde o ty, kteří
tuto profesi vykonávali jen jako vedlejší činnost.
Stejně tak se zavřou ty kanceláře, které nejsou
schopné se novým podmínkám podřídit. Na trhu
tak zůstanou ti, kteří to s podnikáním v realitách
myslí skutečně vážně. Díky tomu by se časem
mohl realitní makléř stát podobně váženou profesí,
jako je tomu v zahraničí. A to je jedině dobře.

Obrovský trh stále láká
Na realitním trhu se ročně prodají nemovitosti
za desítky miliard korun. Tak velký trh skýtá pro
schopné realitní kanceláře spoustu příležitostí.
A platí to obzvlášť, pokud za sebou máte známou
a silnou společnost. Své o tom ví majitelé realitních
kanceláří RE/MAX. I když se rekrutují z různorodých odvětví, díky franšízové smlouvě podnikají
pod silnou značkou, která je podrží, a v oboru, který
funguje v jakékoli době. Lidé budou nový domov
hledat neustále a bez ohledu na aktuální vývoj ekonomiky. Směřování ekonomického vývoje ovlivňuje
přirozeně jakékoli podnikání, jenže potřeba bydlení
tu bude vždy. To ostatně potvrzuje také čerstvá
zkušenost z letošního jara, kdy se vlivem covidu-19
na chvíli zastavila celá republika. I když se zájem
o nemovitosti na několik týdnů utlumil, poptávka se
pouze odsunula a následující měsíce byly rekordní.
Obdobných odvětví podnikání moc není.
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Revoluce v realitním zákonu

Propracovaný vzdělávací program

Jak s tím vším ale zamíchá zmiňovaný realitní
zákon? V platnost vešel v březnu letošního roku.
Kvůli událostem z jara však došlo k odkladu
některých nařízení. Nyní jsou postupně uplatňována, což s sebou nese řadu změn. Zákon například jasně vymezuje, kdo se může stát realitním
makléřem. Ten musí mít potřebné vzdělání a praxi,
zároveň na sebe bere větší zodpovědnost. Jisté
změny se týkají i samotných kanceláří a pravidel
jejich fungování. Tyto změny jsou velmi vítané pro
celý trh, i když budou někteří majitelé kanceláří
namítat, že se jim kvůli tomu komplikuje jejich
práce a nábor nových makléřů. U velké realitní
sítě je situace o poznání jednodušší. Například
RE/MAX získal již v minulosti oprávnění školit
makléře, kteří nesplní podmínky povinné praxe
a vzdělání. Franšízanti tak mohou využít rychlého
a kvalitního vzdělání pro své makléře a na všechny
novinky se tak s předstihem připravit. Podnikání
s nemovitostmi by díky novele nemělo být vnímáno jako něco kontroverzního, jak tomu občas
mohlo být v minulosti. Zákon toto odvětví pomohl
zkultivovat a dodal profesi potřebnou důstojnost.
Společnost RE/MAX za své makléře ručí od začátku svého působení a vysokou odbornost dokazuje
i řada spokojených zákazníků. Současně změny
v zákonu ve výsledku povedou k růstu realitního
trhu a služeb realitních profesionálů bude využívat
ještě větší množství lidí.

Vzdělání je však důležité i pro majitele kanceláří,
kteří sami s nemovitostmi neobchodují. Podnikání
v realitách láká podnikatele z různých oblastí.
Mezi úspěšné majitele kanceláří RE/MAX dnes
patří bývalí manažeři, bankéři, obchodníci, ale
také restauratéři. Dnes jsou z nich profesionálové
i díky propracovanému internímu vzdělávacímu systému.
Na začátku kariéry čeká každého nového franšízanta rozsáhlé vstupní školení. Může se tak ihned
ponořit do realitní sféry a načerpat důležité informace. Při rozjíždění byznysu má nováček k ruce
zkušeného mentora, a navíc absolvuje důležitou
stáž u vybraného franšízanta. Proces vzdělávání
však ve společnosti RE/MAX nikdy nekončí, franšízanti se účastní řady dalších školení. Některá jsou
povinná napříč sítí, jiná dobrovolná. Záleží tak
jen na tom kterém majiteli, zda se chce obohatit
o povědomí o dalších oblastech.
Být majitelem realitní kanceláře je velká zodpovědnost. Odměnou je však možnost účastnit se
podnikání v neustále se rozvíjejícím oboru, který
navíc díky realitnímu zákonu aktuálně prochází
důležitými změnami. Pokud si pro své budoucí
směřování vyberete reality a franšízový koncept
RE/MAX, získáte velkou příležitost stát se úspěšným podnikatelem. Q
TOMÁŠ HEJDA
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Nečekejte okamžité výsledky
Jak vybrat kvalitní marketingovou agenturu či freelancera – díl III.

Foto: archiv autora

Jak mezi stovkami marketingových agentur a freelancerů najít toho správného a kvalitního marketingového dodavatele
a specialistu? Potřetí a naposledy se vracíme k tématu praktickými a užitečnými tipy prověřenými vlastní praxí. Mohou vám
pomoci usnadnit obtížný výběr.

A samozřejmě – reference!

Ilustrativní ukázka kontaktní stránky marketingového specialisty

O

bčas se u klientů, kteří za mnou přijdou
s velmi malým rozpočtem, dozvídám, že jim
dřívější nepoctivý marketingový dodavatel
jeden měsíc upravil cenu za proklik na nižší hodnotu a druhý měsíc ji vrátil na původní stav, třetí
měsíc opět snížil na nižší hodnotu a následující
měsíc opět vrátil na výchozí stav. Je zásadně důležité s marketingovým dodavatelem komunikovat,
aby vám veškeré úpravy a změny byl schopen
opodstatnit a zdůvodnit. Pokud jen provádí změny
bez hlubší úvahy a důvodu, zbystřete. Vše by mělo
dávat smysl a být odůvodnitelné.

O dobrých se ví
Kvalitní marketingová agentura či freelancer
jsou obvykle veřejně známí, přednášejí, publikují
články… Zkrátka, v odborných kruzích se o nich
ví. Na kvalitní marketingovou agenturu či freelancera proto občas narazíte, když čtete jeho článek
na blogu, či ho poznáte na nějaké konferenci nebo
přednášce. Špičkoví odborníci se snaží předávat
své znalosti i zkušenosti dále, a to nejen na konferencích, ale i v odborné komunitě aktivně přispívají v různých diskuzích, či si navzájem pomáhají
a podporují se. Pokud takového partnera máte,
je to skvělé, máte dobře našlápnuto!
Samozřejmě nekvalitní agentury či freelancery
můžete potkat všude, ale pokud jsou veřejně
známí, pohybují se v odborné komunitě, publikují články na blogu či se účastní přednášek

kontakt, pouze anonymní poptávkový formulář?
Správná agentura či freelancer se nebojí jít s kůží
na trh a vždy na sebe uvede kontaktní jméno,
e-mail, telefon, ideálně i fotografii, abyste věděli,
s kým budete hovořit a komunikovat.
Vždy byste proto měli mít jistotu, že oslovíte někoho konkrétního, kdo se vám bude věnovat, a budete vědět, kdo se bude vaší poptávkou zabývat.
Bezejmenné kontakty na důvěře nepřidají, proto
vždy vybírejte pečlivě a oslovte ty, kteří se vám
rádi představí nejen v kontaktech, ale i napíšou
pár slov o sobě v sekci O nás. Klidně se ode mne
můžete inspirovat, ukázku vidíte na obrázku
vlevo. Přijde vám osobitější? Návštěvníkům mých
stránek také.

Kontakty napoví

Také dáte na doporučení ostatních, na jejich zkušenosti a pocity, jak se jim spolupráce líbila? Tak
nezapomeňte na reference. Pečlivě je čtěte a hlavně
ověřujte jejich pravost. Opravdu totiž nestačí, když
si marketingová agentura či freelancer uveřejní
na svém webu pouze loga firem, se kterými spolupracovali, nebo anonymizovaná jména referujících
zákazníků typu František N. bez dalších údajů
a podrobností o marketingové zakázce.
Pročtěte si, jak spolupráce probíhala, jaké měla
výsledky a zda byli se spoluprací spokojení.
Je to nezbytné minimum, které můžete udělat.
Světoznámá loga vám o povaze a kvalitě služeb nic
konkrétního neřeknou, doptejte se tedy u svých
marketingových dodavatelů na bližší podrobnosti.
V rozhodování vám mohou pomoci i certifikace
a partnerství s různými nástroji a platformami,
s nimiž mají ověření a certifikovaní specialisté bližší zkušenosti. Například Google nabízí
certifikační program Google Partners, u Seznamu
najdete program Seznam.cz — Ověřené agentury
a Freelanceři, Heureka nabízí program Heureka
partneři, Shoptet nabízí svůj program Shoptet
partneři, v administraci Eshop-Rychle.cz najdete
sekci Konzultanti, Collabim má Certifikované
specialisty Collabim, SEMOR nabízí Certifikaci SEMOR… Možnosti, jak se přesvědčit, tedy
existují. Využijte je. Kvalitní marketing vám
přinese výsledky. Q

Na co se ještě často zapomíná? Na podrobné kontakty! Vybrali jste skvělou agenturu či freelancera,
má perfektní reference, ale neuvádí na sebe bližší

PPC kampaně a webovou analytiku, www.optimalizovany-web.cz

a workshopů, které vám dávají smysl, tak je menší
šance, že se spálíte. I když ta šance možného
zklamání tu je vždycky, tomu se nejde v podnikání
vyhnout.

Skrytý potenciál
Občas se také může stát, že objevíte skrytý potenciál ukrytý i mezi méně známými odborníky. Přece jen, někteří jsou spíše introverti, neradi hovoří
před publikem, mají trému, ale svou práci dělají
neuvěřitelně skvěle. Jen se o nich v odborných
kruzích tolik neví či veřejnosti nejsou tak známí.
Jestliže vás svým přístupem zaujmou, zkuste jim
dát šanci, i s nimi můžete objevit neotřelý způsob
marketingu, který vaše konkurence doposud
neobjevila.
V oblasti marketingu, online marketingu či PPC
kampaní a SEO neexistují žádné záruky, je proto
třeba dát na svůj instinkt, skvělé doporučení
a reference. Nevěřte proto marketingovému
specialistovi, který vám slíbí okamžité výsledky.
Ani důslednými požadavky na kvalitu se nemusíte
vyhnout tomu, že narazíte na někoho nekvalitního
a nespolehlivého. Následující postřehy vám však
mohou snížit riziko špatného tahu.

ZBYNĚK HYRÁK, specialista na výkonnostní marketing,

www.komora.cz
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Privátní bankéři vzkazují: Krize je tu, panika není nutná!

Pod kontrolou máme jen sami sebe
Ivana Řeháková, Tomáš Zahálka a Jan Linhart jsou vrcholnými představiteli týmu Deluvis, který v lepších i horších časech
pomáhá řídit a zhodnocovat finance řadě klientů zvučných jmen.

E

xperti předvídají, že krize bude hlubší
a delší než v roce 2008…
IŘ: Těžko dnes soudit. Krize je. Zatím ji,
stejně jako v roce 2008, naplno nepoznali běžní
občané, ale na úrovni kapitálu běží na plné obrátky. Dopady na lidi přijdou následně. Tedy myslím
tím v Evropě, protože v USA již nezaměstnanost
vyskočila o víc než 10 procent z měsíce na měsíc.
TZ: Často jsme od klientů slýchali větu „Až bude
zase krize, tak…“ Museli jsme je opravovat, protože jsme se naučili zaměňovat dva termíny, recese
a krize. Respektive recesi jsme si zvykli nazývat
krizí. I bez viru a opatření by nás čekala recese,
mělčí či hlubší. Tak vypadá klasický, přirozený
vývoj ekonomiky, která si potřebuje po růstu
odpočinout. Nemůžete uběhnout maraton, dát si
pivo, vyrazit na druhý a nezkolabovat.
JL: Avšak centrální banky svojí politikou i v době
růstu neustále přidávaly doping, protože už zvládnout ten první maraton bylo samo o sobě náročné.

Existuje obecná rada, jak se chovat v krizi,
pokud jde o investice?
JL: Položit si nejprve otázku, zda jsem v pohodě. Pokud je odpověď záporná, pak doporučuji
s poradcem projít detailně rizika a své obavy.
Položit otevřeně vše na stůl. A pustit se do analýzy
strategie, příběhu a portfolia.
IŘ: Pokud investuji, musím být vždy schopna
akceptovat, že mohu část svého majetku ztratit.
A zároveň si uvědomit, že při překotném růstu
po krizi se ztráty mohou poměrně rychle zahojit.
Všechno chce svůj čas.
TZ: Uvědomit si, že pokud mám svůj příběh, alokovaná aktiva, diverzifikované portfolio, tak jsem
udělal maximum, co jsem mohl.

Ivana Řeháková a Tomáš Zahálka
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JL: A pokud stále tápu, podívat se na rozložení majetku nejbohatších lidí na světě a prostě kopírovat.

A kdybychom tu obecnou radu chtěli
konkretizovat? Jak o investice v krizi pečovat
a nezbláznit se? Lze v krizi investice třeba
i zhodnotit?
IŘ: O recesi se píše několik let a poslední očekávání mířilo na rok 2020. Jasné indicie byly z auto-
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mobilového průmyslu. Současná krize je oproti
roku 2008 jiná, protože nepřišel postupný, i když
poměrně rychlý propad, ale jednorázové náhlé
zastavení celé světové ekonomiky. My nemáme nezaměstnanost proto, že by se některým sektorům
pozvolna přestalo dařit. Máme nebo budeme ji mít
proto, že podniky přestaly kvůli zavedeným opatřením ze dne na den fungovat. Na jednu stranu
ano, pandemie nás vykolejila podobně jako válka.
Na druhou stranu jsme pádné indicie pro pokles
ekonomiky i bez viru měli, a co se řízení portfolia
týče, mohli jsme se připravit.

nobilní hotovost, tak upozorňujeme právě na nutnost diverzifikace. Cash is king, ale v rozumné míře.
Naši klienti mají v portfoliích instrumenty generující
fixní stabilní výnosy, vytváříme pro ochranu jejich
majetku svěřenské fondy s jasnými pravidly.

Existuje optimální strategie, jak o penězích
přemýšlet?
TZ: My pomáháme klientovi definovat cíle
pro volné finance. Říkáme, že je potřeba hledat
u každého klienta jeho osobní příběh. Vědět, co

udržení portfolia v požadovaných mantinelech,
udržování směru k cíli.

Takže krize je tu, panika není nutná…
IŘ: Přesně tak, hlavně nepanikařme. Za mne je
v současné situaci velmi důležité neztratit nadhled
a mít schopnost nebrat sebe a případné ztráty příliš
vážně. Můj klient se mě ptal, jestli má vybrat vše
z banky. To by byl konec celé ekonomiky, pokud
bychom všichni postahovali všechny své prostředky
k sobě do polštáře. Zažíváme něco, co jsme předtím

JL: O tom, jak se portfolio bude chovat v krizi či
recesi, se rozhoduje ještě před jejich nástupem.
Jde například o podíl akcií na investicích. Zkušený
poradce s klientem definuje optimální hodnotu,
v čase pohody řekněme 30 procent a pak hodnotu,
kdy je portfolio takzvaně podvážené, například
na 20 procent. A pak jde o načasování, kdy akciový
podíl snížit.
TZ: A speciálně akcie kupuji obvykle na dlouhou
dobu, myšleno na deset a více let, mohu je tedy
držet i bez nutnosti snižovat jejích podíl a špatné
období v podstatě vysedět. Pokud zvolím strategii,
kterou zmínila Ivana, prostě prodám i o rok dříve,
než všeobecně očekávaná recese přijde, protože
vím, že je budu nakupovat za lepších podmínek
zpět. Tedy lze i zhodnocovat. Avšak i pro zpětný
nákup bych měl mít jasné pravidlo, například
nakoupím polovinu, když trh klesne z maxima
o 25 procent a druhou o 35 procent.
JL: Pokud poradce pracoval kvalitně, tak portfolio
klienta současná krize nezasáhla naplno, protože
rizikové složky už držel rok či dva podvážené.
Obecně platí, že před, během a po krizi se mám
držet předem odsouhlaseného plánu a případně
jen diskutovat o jeho modifikaci.

Ale portfolio netvoří jenom akcie…
TZ: To je pravda. Klient se obvykle zaměří na to,
že riziko rovná se akcie. V portfoliu je nutné
jasně definovat i podíl ostatních složek, jako jsou
dluhopisy, nemovitosti, drahé kovy a řada dalších.
Avšak v období růstu a pohody dochází k přirozenému oslabení pozornosti a opatrnosti – klient
je ochoten investovat i tam, kam by neměl. Nebo,
a to je častější, vidím sklon investovat do daného
produktu vyšší částku, než je bezpečné a správné.
Úkolem zkušeného poradce je na to dohlédnout.

Jan Linhart

klient od svých peněz očekává. Je to zásadní věc,
domluvit si rámec, ujasnit si role a pravidla.
JL: Produkt je cesta, naplnění příběhu je cíl. Cest
může být celá řada, cíl je jen jeden.

JL: Myslíme si, a mnohaleté zkušenosti naše nebo
velkých guru, jako třeba Warrena Buffetta, nás
v tom utvrzují, že je vhodné do portfolia zařazovat
stabilní aktiva, která mají jasný příběh a dlouhodobě generují stabilní výnos.

IŘ: Ale i příběhů může být víc. Klientka prodala
firmu a rozhodla se polovinu peněz investovat
pro budoucí generaci, pro svá vnoučata, a druhou za účelem renty. První příběh je minimálně
o 20 letech, protože ta budoucí generace se ještě
nenarodila. Druhý je aktuální, potřebuje, aby její
nová aktiva začala plnit funkci dodavatele peněz
pro život. Příběhy a cíle jsou vzájemně odsouhlasené a lze je naplňovat konkrétními produkty.

IŘ: Diverzifikace byla, je a bude nezbytná v každé
době. I v krizi. Proto když sledujeme obavy klientů
a snahu o panické výprodeje aktiv s cílem mít dispo-

TZ: Doporučujeme, aby klient svoje portfolio
sledoval jako celek, s jedním poradcem. Vybral si
svého poradce nad poradci i bankami. Zajistí tak

nikdy nezažili. Jsme v situaci, kterou neumíme příliš
řídit a neměli jsme možnost se připravit. Dělejme to,
co umíme, jak nejlépe to umíme. Jediné, co máme
pod kontrolou, jsme my sami.
TZ: V roce 2000 jsem hovořil s klientem, kterému
bylo bezmála 90 let a žil před rokem 1989 v emigraci. S kolegyní jsme se ho plní strachu z padajících akcií z důvodu .com bubliny ptali, co se bude
dít, co bude… Jeho odpověď byla prostá: „Zase to
půjde nahoru, už jsem to zažil několikrát…“ Dovolím si použít jeho slova. Zase to půjde nahoru,
protože už i já jsem to zažil několikrát.
JL: Snažme se udržet si i v dobách krize chladnou hlavu a uvažujme racionálně. Panika a její
následky dokážou kolikrát napáchat více škody než
krize samotná. Q
PETR SIMON
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12 DŮVODŮ PLATEBNÍHO SELHÁNÍ

Q

Druhotná platební neschopnost

Q

Zásah finanční správy kvůli karuselovým
obchodům

Q

Odebrání rámce financování od banky

Q

Nesplnění podmínek dotace a povinnost
jejího navrácení

Q

Pokles tržních cen produktů a znehodnocení
zásob

Q

Insolvence mateřské společnosti

Q

Přírodní katastrofa

Q

Strukturální problémy sektoru

Q

Závislost odběratele na jeho největším
odběrateli

Q

Dopady politického rizika

Q

Dopady opakovaných šikanózních insolvencí

Q

Podvody spojené s fúzí do společnosti, která
plánovaně zbankrotuje

Jak se bránit riziku nezaplacení
Nacházíme se nyní ve velmi exponovaném období. Jednak končí růstová fáze ekonomického cyklu, kdy řada českých
společností bojuje s extrémním nárůstem mezd a s tím spojeným poklesem ziskovosti, do toho se již konkretizují očekávané
strukturální problémy v podstatném sektoru automotive. Výraznějším problémem jsou obchodní války, jejichž dopady
budou teprve přicházet. Reálné důsledky brexitu nás také teprve čekají, celkové napětí a politická rizika rostou.

V

šechny výše uvedené souvislosti jsou velmi
vážné, v součtu se však nemohou vyrovnat
rizikům spojeným s covidem-19. Určitou
náplastí pro exportéry je sice oslabení koruny,
avšak to působí problematicky na řadu importérů.
Snižování úrokových sazeb může pomoci překlenout období ochablé poptávky a také částečně
kompenzovat vysoké mzdy, ale roste riziko omezování bankovního financování.

Pojištění pohledávek nabývá
na významu
Pojištění pohledávek se vztahuje na riziko
platebního selhání odběratele včetně insolvence.
Zahrnuje v sobě prvky plnohodnotného credit managementu – vyhodnocení bonity a následný monitoring odběratele, inkaso pohledávky a ve finální
fázi následné plnění od pojišťovny. Pohledávkové
pojišťovny mají silnou mezinárodní síť poboček,
které ve výše uvedených aktivitách kooperují,
produkt je vhodný nejen na domácí trh, ale přináší
silnou přidanou hodnotu i pro exportéry.

50

www.komora.cz

Napojte se na globální systém
Primárním posláním pojištění pohledávek je
ochrana aktiv, což je zpravidla i hlavní očekávání
klientů. Má však řadu dalších přínosů, realizuje
se totiž prostřednictvím globálního informačního
a inkasního systému specializovaných pojistitelů
pohledávek. Samotný management společnosti
je implementací produktu chráněn z pohledu
požadavku na jeho chování řádného hospodáře.
Obchodním útvarům pomáhá pojištění pohledávek ve svém růstu, jelikož přináší konkurenční
výhodu, kdy si může dodavatel dovolit nabídnout
lepší podmínky než konkurence. Finančnímu
oddělení pomáhá vylepšovat DSO a celkové cash
flow společnosti, jelikož pojišťovaní odběratelé
mají motivaci platit spolehlivě svým dodavatelům, kteří pohledávky pojišťují. Pojišťovny
pohledávek jsou silné finanční instituce s externími ratingy řady A-AAA, splňují kritéria řady
BASEL pro financující banky, které si tak mohou
snižovat svou vlastní kapitálovou angažovanost.
Některé banky proto při využívání pojištění

pohledávek svými klienty mohou nabídnout lepší
podmínky financování.

Bez odborné pomoci to nejde
Produkt jako takový je velmi sofistikovaný a vyžaduje odborné nastavení včetně správy. V naší
společnosti máme k dispozici specializovaný tým
s hlubokými zkušenostmi celého procesu od uzavírání pojistných smluv přes jejich správu až po likvidaci škod. Nabízíme silné know-how v oblasti
nadstandardních smluvních doložek, podporu
v oblasti dosahování nejlepších limitů pro vaše
odběratele, samozřejmostí je školení a zpracování
manuálu pro obsluhu produktu. Jsme největší česko-slovenský pojišťovací makléř s mezinárodním
dosahem, pro oblast kreditního rizika disponujeme největším týmem odborníků na českém trhu.
Naše služby, zkušenosti a velikost pomáhají našim
klientům při dosahování potřebných a individuálně nastavovaných podmínek. Q
KATEŘINA OELLERICH, RESPECT, a.s.

Foto: Freepik.com

Každý je férový jen tak, jak si může dovolit.
Co víte o svých dlouhodobých obchodních
partnerech? Nejčastější důvody platebního
selhání dlouhodobých odběratelů:

expertní pohled

NEBOJTE SE ŘÍCT SI
O POMOC PROFESIONÁLŮM
Kybernetická bezpečnost je velmi
komplexní oblastí. Proto se vyplatí
nechat v ní své zaměstnance náležitě
proškolit a poradit se s profesionály.
Nevíte, jak na to? Prvním krokem
může být specializované školení.
Inspirovat se můžete u Konica Minolta
IT Solutions Czech.

Ani cloud
neřeší vše
Dejte si pozor
na bezpečnost
svých dat

VŠE O NABÍDCE PORADENSTVÍ
PRO KYBERBEZPEČNOST:
www.kmits.cz/bezpecnost

Řada firem už využívá vše od pošty přes ERP systém v cloudu. Etalonem se stala sada nástrojů Microsoft 365.
Ta přidává i cloudové úložiště, týmovou spolupráci, business intelligence a celou řadu dalších nástrojů. Cloud je spolehlivý,
cenově atraktivní a bezpečný. Jenže… Není možná tak bezpečný, jak si mnozí myslí.

P

okud využíváte Microsoft 365 (dříve Office
365), asi jste zaznamenali, že se vaší firmě
značně ulevilo od výskytu malwaru (škodlivého softwaru) i spamu. Cloudová ochrana totiž
drtivou většinu e-mailů se škodlivými přílohami
a odkazy do firemní pošty nepustí. Vyšší tarify
navíc přidávají i komplexní ochranu koncových
zařízení. Jenže dnešní doba přináší nový typ bezpečnostních rizik.

Zapomeňte na malware, jsou i jiná rizika
Hlavním cílem útoků se dnes staly obchodní
know-how a identita, jak ta digitální, tak ta
reálná v podobě osobních a citlivých údajů. Ty se
na černém trhu mnohdy doslova vyvažují zlatem.
Útočníci proto hledají sofistikovanější způsoby,
jak se k vašim firemním datům a dokumentům
dostat. Zachycení nešifrované komunikace,
ovládnutí uživatelských účtů a phishing už stály
nejednu firmu velké množství peněz a někdy
i důvěru zákazníků. V době GDPR navíc hrozí
vysoké pokuty už jen za potenciální rizika. Třeba
německý 1&1 Telecom musel zaplatit 9,6 milionu
eur za to, že nepřijal dostatečná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů
svých zákazníků.
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Využijte naplno nástroje Microsoft 365
„Microsoft 365 už v základu nabízí celou řadu
pokročilých bezpečnostních funkcí, které však firmy
mnohdy nevyužívají,“ říká Michal Barč, bezpečnostní expert společnosti Konica Minolta IT
Solutions Czech. „Díky tomu, že základní nástroje
této sady je velmi snadné nasadit, to firmy často
zvládnou svépomocí. Jenže ty důležité, nadstavbové
bezpečnostní nástroje a funkce, kterých je velmi
mnoho, pak opomenou,“ dodává. Microsoft 365
totiž v závislosti na zvoleném tarifu umožňuje
nastavit třeba bezpečné nakládání s dokumenty,
jednotnou bezpečnostní politiku na všech zařízeních, která zaměstnanci používají apod. Konica
Minolta proto pro uživatele Microsoft 365 pořádá
specializovaná bezpečnostní školení a firmám
pomáhá i s jejich implementací.

U citlivých e-mailů používejte šifrování
E-mail je dnes jednou z nejběžnějších forem
mezifiremní komunikace. Tím, že z něj prakticky
vymizel spam i malware, řada uživatelů jej mylně
považuje za zcela bezpečný. Jenže ani nařízení
GDPR si to nemyslí. Proto stejně jako Konica
Minolta IT Solutions Czech doporučuje využívat
u citlivých e-mailů šifrování zpráv. „Využití šifrová-

ní je dnes u Microsoft 365 velice jednoduché, nabízí
se jako součást vyšších enterprise tarifů. Zašifrované
zprávy lze posílat komukoliv, a navíc u nich můžete
snadno zakázat přeposílání, spravovat přístupová
práva,“ říká Michal Barč.
Konica Minolta přitom nabízí i šifrovací řešení
Talkey. Jedná se o zásuvný modul do Outlooku či
o vlastní samostatnou aplikaci, která dává uživateli
plnou kontrolu nad odeslanými e-maily. Talkey
dokonce umožňuje odvolat odeslaný e-mail či jeho
vzdálené smazání. Tím dává uživatelům plnou
kontrolu nad všemi odeslanými zprávami.

Víte o zadních vrátkách ve své firmě?
Veškeré šifrování a zabezpečení však může být
firmě k ničemu, pokud do ní existují zadní vrátka,
tedy zranitelnost, které mohou útočníci využít
k tomu, aby ovládli uživatelské účty či rovnou celé
servery. V době, kdy je veškerá firemní infrastruktura připojená k internetu, přitom nevíte dne ani
hodiny, kdy nějaký hacker sedící někde na druhém
konci světa takové zranitelnosti zneužije. Proto
Konica Minolta nabízí takzvané penetrační testy,
které tyto zranitelnosti dokážou odhalit. Q
PETR SIMON
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Vícekomoditní sběr – další krok k cirkulární ekonomice v praxi

Průmysl podporuje rozvoj

třídění kovových obalů
Sběr kovů má v ČR dlouholetou tradici. Jenže na rozdíl od skla nebo plastů jej byli Češi zvyklí odvážet do takzvaných
kovošrotů nebo výkupen, případně do sběrných dvorů. Od roku 2015, kdy začalo platit v obcích v ČR povinné třídění
kovových odpadů, se možnosti sběru kovových odpadů pro občany postupně rozšiřují.

P

řesto ale současná dostupná infrastruktura
nepostačuje poptávce obyvatel, požadavkům výrobců kovových obalů ani novým
cílům EU pro sběr kovů. Města a obce také často
bojují s omezenými prostory v ulicích, místo sběru
kovů do nádob na ulicích tak povinnost často
řeší prostřednictvím sběrných dvorů, mobilních
sběrů nebo výkupen. AOS EKO-KOM proto nově
podporuje i model vícekomoditního sběru.

Při posuzování konkrétních kroků potřebných pro
úspěšné plnění cílů CEP v oblasti recyklace kovových obalů, jsme ve spolupráci s MŽP mimo jiné
hodnotili také výhody i nevýhody kombinovaného
sběru kovů s jinými komoditami, převážně s plasty.
A ukazuje se, že právě toto překonání omezených
prostor v ulicích měst a obcí může nejvíce pomoci
dalšímu rozvoji sběrné sítě pro třídění kovových
obalů. Jako nejvýhodnější varianta se ukazuje
společný sběr kovů do již existujících nádob
zejména na plasty či nápojové kartony, i přes
možnou určitou ztrátu kvality tříděného materiálu.
Ministerstvo životního prostředí proto v zájmu
dalšího rozšiřování sběrné sítě na kovy systémově
umožnilo tříděný sběr kovových odpadů i v kombinaci s jinou tříděnou komoditou.
Nádoby určené i pro sběr kovových obalů jsou
vždy označeny samolepkou informující občany,
že je do barevné nádoby tříděn i kovový odpad.
A samozřejmě doporučujeme obcím pečlivě
sledovat zaplněnost těchto tzv. vícekomoditních
nádob a v případě potřeby upravit frekvenci svozu.
A při komunikaci s obcemi vždy zdůrazňujeme,
že nezbytnou podmínkou zavedení společného
sběru kovů s jiným materiálem, je dohoda obce se
svozovou firmou a s dotřiďovací linkou, na které
probíhá úprava a dotřídění sesbíraných odpadů.

Program podpory
Od července jsme také zahájili program intenzifikační finanční podpory rozvoje sběrné sítě
pro kovy. Za každou nádobu, do které lze třídit
kovové obaly, a to bez ohledu na to, zda samostatně, nebo ve vícekomoditním sběru, obec obdrží

Ilustrace: AOS EKO-KOM

Více je více

čtvrtletně 30 Kč za nádobu. To znamená, že za
každé veřejně dostupné místo, kam mohou občané
odložit kovové obaly, získá 120 Kč za rok. U nádob
v individuálním sběru („door to door“) bude
čtvrtletní sazba 6 Kč za nádobu, tedy 24 Kč ročně.
V obcích se zavedeným pytlovým sběrem obdrží
obec 0,50 Kč za každý vyvezený pytel. Podmínkou
pro získání tohoto bonusu bude vykázání množství
vytříděných kovových odpadů, včetně kovových
obalů, sesbíraných v daném čtvrtletí daným způsobem sběru. Současně nově motivujeme třídicí
linky k tomu, aby odebíraly vytříděné plasty či jiný
tříděný materiál spolu se složkou kovů tím, že jim
kompenzujeme zvýšené náklady vytřídění kovových odpadů platbou 420 Kč za tunu vytříděných
kovových obalových odpadů.

Expanze třídění kovů
Podle dosavadních zkušeností se systém sběru
kovových odpadů v kombinaci s jinými tříděnými
odpady osvědčil. Ke konci 1. čtvrtletí roku 2020
bylo v ČR rozmístěno přes 9,5 tisíce nádob pro

samostatný sběr kovových odpadů a více než
22 tisíc nádob pro kombinovaný sběr kovů s plasty,
případně i s nápojovým kartonem. Možnost třídit
kovové obalové odpady do nádob mělo 6,8 milionu obyvatel ČR. A domníváme se, že kvalita vytříděných plastů se v důsledku tohoto způsobu sběru
výrazně nezhoršila, zrychlilo se však zahušťování
sběrné sítě.
Cílem intenzifikačního programu je motivovat
obce i odpadové firmy k tomu, aby bylo třídění
kovových obalů do roku 2022 dostupné většině
občanů stejně pohodlně, jako je tomu dnes v případě třídění plastů, skla a papíru, tedy v průměrné donáškové vzdálenosti okolo 100 metrů
od domova. AOS EKO-KOM realizuje kroky
směřující k dalšímu zkvalitnění služeb jak pro své
klienty, tak pro spotřebitele a zároveň ke zlepšení
oběhového hospodářství pro kovové obaly, aby
byly v maximální možné míře tříděny a předávány
k recyklaci a dalšímu využití. Q
LUCIE MÜLLEROVÁ, AOS EKO-KOM
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Webasto

spolehlivý dodavatel automobilového průmyslu
Již přes sto let je tradiční německá firma Webasto spolehlivým dodavatelem pro automobilový průmysl. Rodinná firma
sídlící v Německu u Mnichova řídí celosvětovou síť obchodních zastoupení a výrobních závodů. Samozřejmě působí
i v České republice. Více o aktivitách a novinkách společnosti Webasto pohovoří Jiří Škopek, obchodní zástupce společnosti.

J

A co Webasto a elektromobilita?
Jako všechny moderní a v globálním světě se rozvíjející firmy nezůstává Webasto stranou moderních
trendů a reaguje na sílící trend elektromobility.
Po pečlivé přípravě a za využití vlastní technologické základny přichází s celou řadou výrobků pro
tento segment trhu. Prvním krokem jsou dodávky
přímo pro automobilové výrobce, a to takzvané
High Voltage Heaters, tedy vysokonapěťová topení
pro originální montáž při výrobě elektromobilu,
následuje i vývoj a spolupráce v oblasti bateriových
systémů pro evropské výrobce elektromobilů.
Pro dodatečnou montáž do osobních vozů přišlo
Webasto s řadou elektrických topení eThermo Top
Eco o výkonu 2 a 3 kW, přičemž tato topení lze
využít i ve vozech na klasická paliva, ať už se jedná
o naftu, nebo benzin. Smluvní partneři Webasto
zároveň dokážou vyřešit dodatečnou montáž palivových topení do elektromobilů, a majitelé tak nemusí
mít obavy z omezení dojezdu v zimních měsících.
Pro takové případy je vhodné teplovzdušné topení
AT 2000 STC, nebo teplovodní topení Thermo
Top Evo 4. Díky tomu není ani v zimě důvod se
na palubě elektromobilu omezovat pro delší dojezd
a naopak můžete naplno využít všechny vymoženosti moderní technologie, navíc pěkně v teple.
A co dalšího kromě topení umí Webasto
nabídnout pro elektromobily?
Webasto má vlastní nabídku nabíjecích stanic s nadčasovým designem, které jsou určeny především pro
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Foto: 2x archiv Webasto

aké jsou obchodní aktivity Webasto
v České republice?
Záběr našich aktivit je velmi široký a pokrývá rozsáhlé spektrum potřeb automobilového
průmyslu a dopravních prostředků všeobecně.
Spolupracujeme samozřejmě s výrobci, jako je
Škoda Auto, Tatra, Zetor, SOR. Tyto dodávky jako
obchodní zastoupení koordinujeme pro koncern
a poskytujeme rovněž technickou podporu a nutné
poradenství. V případě přání výrobce provádíme
různé speciální zástavby. Dodáváme i pro firmy
vyrábějící a opravující železniční techniku, kde
řešíme specifika drážní techniky a náročného
provozu. Kromě toho je zde celá řada speciálních
vozidel, strojů a kontejnerů, u kterých komunikujeme s výrobci nebo s obchodními zastoupeními.

domácnosti a firmy. Základní produkt ve spodní
části cenového spektra má název Webasto Pure a lze
ho nastavit dle potřeb uživatele pro nabíjecí výkon
od 3,7 do 22 kW a je použitelný pro 230V i 380V
instalaci. K dispozici je provedení Pure 11 a Pure 22.
Výrobek má příjemný moderní design, který bývá
mnohdy velkou slabinou konkurenčních výrobků,
a je uživatelsky velmi přívětivý díky barevné
signalizaci procesu nabíjení, kdy modrá a zelená
indikují jednotlivé fáze nabíjení, zatímco oranžová
a červená slouží jako varovné barvy. Zařízení tak
dokáže indikovat chybné zapojení při instalaci
a zabránit tak poškození. Zneužití jinou osobou
zabraňuje zámek na klíček ve spodní části. Tento
typ zařízení je určen pro zásuvky typu 2. Montáž
je velmi jednoduchá, ale samozřejmě je doporučována instalace autorizovanou firmou. Celý koncept
výrobku je pojat jako designové, uživatelsky
nenáročné zařízení se spolehlivou technologií
a vysokou odolností při provozu.

Pro náročnější potřeby je k dispozici sofistikovanější
verze Webasto Live, která nabídne podstatně širší
spektrum uživatelských možností, jako je komunikace v síti WLAN, možnost regulace nabíjecího
výkonu dle uživatelských tarifů a dynamické řízení
zátěže při zapojení více nabíjecích stanic do systému. Webasto Live je v nabídce pro oba typy zásuvek
(Typ 1 do 7,4 kW a Typ 2 do 22 kW) a umožňuje
tak nabíjení všech automobilů na českém trhu. Díky
tomu může Webasto předložit českým řidičům
elektromobilů řešení „Made in Germany“, kdy cena
plně odpovídá poskytované kvalitě. Tento typ je
velmi atraktivní zejména pro fanoušky tzv. „chytrých domácností“ a při předpokládané vyšší hustotě
nabíjecích stanic v budoucnu nabízí možnost
optimalizovat provoz a náklady majitele.

A co za pár let?
V blízké budoucnosti bude na trh uvedena
i přenosná verze Webasto Go, která zjednoduší
život motoristovi na cestách, a nejvýkonnější verze
DC Wallbox pro profesionální využití.
Webasto se tak opět stará o pohodlí motoristů
na cestách a přispívá k jejich příjemné jízdě a bezpečnému návratu domů, ať už jedou odkudkoliv. Q
WEBASTO, WWW.WEBASTO.CZ

expertní pohled

Ušetřete finance a energie s projekty EPC
Energeticky úsporné projekty si oblíbily nemocnice, obce i veřejné instituce
Téma energetických úspor je čím dál aktuálnější. Evropská unie si stanovila cíl snížit do roku 2030 spotřebu energií o 32,5 %.
Závazek týkající se energetických úspor je pro Evropu jedním ze základních bodů klimatické politiky, stejně důležitým jako
cíle v oblasti výroby energií z obnovitelných zdrojů.

Foto: 3x archiv ČEZ

Metoda EPC byla využita při modernizaci budovy Národního
divadla.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa uspořila loni díky EPC 17 milionů korun.

P

rávě projekty EPC mají být jedním z nástrojů, jak těchto cílů dosáhnout – jejich zásadní
výhodou je garance úspor dodavatelem přímo
ve smlouvě. „Energetické služby se zárukou (EPC)
garantují, že dodavatel za dosažení úspor smluvně
ručí, jinak rozdíl sám doplácí. Zákazník nemusí na
modernizaci dávat peníze ze svého rozpočtu, náklady
na instalaci úsporných opatření se postupně uhradí
z dosažených úspor energie,“ uvádí Kamil Čermák,
generální ředitel společnosti ČEZ ESCO, jejímž
zákazníkům z řad institucí, nemocnic i státní správy
pomohly energeticky úsporné projekty v minulém
roce snížit náklady na spotřebu elektřiny, tepla, plynu a vody o 232 milionů korun. Z hlediska ekologie
představovala úspora energie snížení emisí CO2
o 36 700 tun. Loňský rok přinesl pro EPC trh také
jednu výraznou změnu. Impulzem pro vznik nových
velkých projektů je podpora metody EPC z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) s navýšením dotace o 5 %. Z pohledu státu se jedná o logický
krok. Metoda EPC zaručuje garantované a jasně prokazatelné úspory, které jsou výhodou pro zákazníky,
ale i pro stát, kde přispívají k plnění národních cílů
v oblasti snižování energetické náročnosti.

EPC v nemocnicích
Celkově české nemocnice uspořily loni díky
projektům energetických úspor od ČEZ ESCO
57 milionů korun. Vůbec nejvíce – přes 17 milionů – uspořila Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa. „Projekty energetických úspor jsou ideální
pro nemocnice, protože mají velkou spotřebu všech
druhů energií po celý rok,“ uvádí Kamil Čermák.

Od školy po městský úřad
EPC projekty jsou vyhledávané i mezi městy a obcemi. Například v Českém Těšíně se radní rozhodli
zapojit do projektu celkem 20 objektů – hlavně mateřské a základní školy, ale i tělocvičny, školní bazén
nebo budovu městského úřadu.
Vše začalo v roce 2015 investicí ve výši 28,4 milionu
korun, díky níž město každoročně ušetří kolem
4 milionů. Šlo například o náhradu radiátorových
kohoutů termostatickými ventily, instalaci účinných
LED svítidel místo energeticky náročných žárovek
nebo zavedení úsporných opatření na toaletách.
Na sedmi místech se modernizovaly kotelny, došlo
i na zateplení stropů nejvyšších podlaží. „Počáteční
nedůvěru postupně vystřídala spokojenost. Veškeré

Koleje Strahov – největší koleje v České republice jsou součástí
největšího projektu EPC pro ČVUT.

riziko na sebe přebírá poskytovatel, takže pokud se
vyskytne nějaký problém, víme, že se máme na koho
obrátit,“ vysvětluje starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková.

Historicky největší EPC projekt
V devíti areálech ČVUT v Praze odstartovala
v únoru stavební a energeticky úsporná opatření,
která sníží spotřebu energie o 20 milionů korun
ročně. Aktivity se nezastavily ani přes komplikace
způsobené pandemií a na největších českých kolejích probíhaly práce na zateplení, výměnách oken
a svítidel. „Projekty energetických úspor realizované
formou EPC kladou velký důraz nejen na úspory
energií, ale také na životní prostředí a snižování
klimatické stopy. Ročně díky tomuto projektu
uspoříme více než 4 tisíce tun CO2 a výraznČ
zvýšíme provozní efektivitu našich budov a díky
souvisejícím modernizaþním opatĜením i jejich
hodnotu,“ popisuje přínosy rektor ČVUT
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. Q
PETR SIMON
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Jistota v nejisté době
Některé průmyslové segmenty se propadly v řádu desítek procent, řada
podniků musela začít hledat nové dodavatele nebo odběratele. Epidemie
covid-19 s sebou přinesla karanténní opatření a drastické omezení cestování.
Vyřešit tento obtížný stav mohou pomoci digitální technologie.

S

ituace, které dnes čelíme, při minulých krizích
nenastala. Den ze dne byly zrušeny veletrhy,
osobní jednání přestala být možná, všechny
dohody a ujednání bylo třeba začít dělat na dálku.
Nejistota z budoucího vývoje i stále hrozící omezení pohybu se mohou opakovat. Krize se navíc
projevuje i ve schopnosti firem dostát svým závazkům, obojí podstatně ovlivňuje nynější obchodní
prostředí. Naštěstí existují technologická řešení,
která jsou odpovědí na tyto problémy.

Trade Club pomůže najít spolehlivé
partnery
Aliance Trade Club je sdružení významných bank
na světovém trhu, ustavené pro podporu mezinárodního obchodu i podporu vlastních klientů.
Z velkých bankovních skupin jsou členy například Santander, Nordea, Royal Bank of Canada,
japonská Mitsubishi Bank nebo africká Standard
Bank. Mezi zakládající členy patří i banka KBC
a díky tomu mají přístup do Trade Clubu i klienti
ČSOB. „Trade Club je rozsáhlá obchodní databáze,
která dnes pokrývá 190 států. Najdete tam důležité
obchodní a právní informace, oborové adresáře,
kontakty a možnosti, jak je oslovit. Je to ideální
nástroj, který vám pomůže najít nové obchodní
příležitosti a nové partnery. Podrobnosti jdou tak
daleko, že si můžete stáhnout a vytisknout nákladní
list, který v cizí zemi budete potřebovat. Zásadní
je přitom rychlost, jednoduchost a bezpečnost.
Za velmi užitečnou funkci považuji také aktuální
informace o vývoji covidu-19 v daném státě, včetně
detailu o restrikcích nebo o lokálních podpůrných
programech,“ říká Jakub Váňa, manažer Trade
Clubu ČSOB.
Přístup do Trade Clubu je možný díky online
aplikaci, která dodává klientům celistvé informace
o všech možných aktuálních podmínkách obchodu ve světě, zákonech, regulacích, daních nebo
clech. Pomáhá podnikům z České republiky zjistit
data o relevantních partnerech ve velké části světa.
A také funguje opačně, zahraniční společnosti
zde získají přehled o možných partnerech u nás.
Aplikace Trade Club zpracovává pomocí unikátních algoritmů na 110 tisíc informačních zdrojů
a databází, a to v reálném čase. Jsou tam například
online informace ze všech celních sazebníků,
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údaje jsou ze Světové obchodní organizace, data
z jednotlivých oborů a sektorů podnikání. Nechybějí ani údaje o veřejných tendrech z Evropské
unie a ze Spojených států amerických. Informace
nepocházejí pouze z veřejných zdrojů, ale také
z placených databází. Uživatelům Trade Clubu
jsou tak k dispozici třeba hodnocení ratingových
agentur, a to jsou informace, ke kterým se běžný
člověk volně nedostane.
Výhodou je i rychlost zpracování požadavků.
„Sofistikovanou a ověřenou odpověď získá klient
do několika vteřin. V tom je největší přednost této
online platformy, kterou nikdo jiný u nás nedisponuje. Nepočítám do toho jen banky, ale ani žádná
jiná instituce v Česku neprovozuje nic podobného,“
upřesňuje Jakub Váňa. Důležitou součástí Trade
Clubu je takzvaná obchodní seznamka. V ní
se nacházejí pouze klienti, které jejich banka
prověřila. Tím se zvyšuje bezpečnost obchodů
a transakcí, které byly prostřednictvím této platformy dohodnuty. „Nespolehlivé a neprověřené klienty
aliance nemůže do systému zařadit. Je to ověřováno
na několika stupních,“ potvrzuje Jakub Váňa.
V Česku se již do aplikace Trade Club přidaly
stovky firem a každý měsíc přibývají další desítky
aktivních klientů. Platforma představuje velkou
pomoc pro malé a střední firmy, které často nemají
takové zázemí a přehled o zahraničním obchodu,
jakým disponují velké korporace. Praxe ale ukázala, že ji aktivně využívají všechny společnosti bez
ohledu na velikost. Firmy si pomocí Trade Clubu
ověřují především informace při většině zakázek
v mezinárodním byznysu, protože podmínky
v různých zemích se mohou neustále měnit. Platforma má navíc i funkci takzvaného hlídacího psa.
„Obchodujete například s ocelí, a tak si nastavíte
podmínky, které v jednotlivých zemích světa existují,
abyste byli informovaní o možných změnách v tomto sektoru. V reálném čase pak od nás dostanete
elektronickou poštou zprávu o tom, kde, kdy a jak
se podmínky při obchodování s ocelí změnily,“ dává
konkrétní příklad Jakub Váňa.

We.trade řeší krizi důvěry
Koronavirová krize značně otřásla prostředím
jak mezinárodního, tak i tuzemského obchodu.
Jedním z velkých problémů je krize důvěry mezi

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
POMÁHAJÍ FIRMÁM ZMÍRNIT DOPADY
PANDEMIE NA MEZINÁRODNÍ
OBCHOD.

firmami a případné dosažení pojistných limitů
u pohledávek z obchodního styku, ale i nárůst
kybernetických útoků související se zvýšenou
aktivitou firem v online prostředí. „Díky přetrvávající nejistotě ohledně budoucího vývoje pandemie covid-19 firmy hledají nové cesty, jak zajistit
bezpečné fungování svého byznysu. Jedním z nových
nástrojů, které dokážou tato rizika eliminovat, je
elektronický portál pro sjednávání přímých obchodů
we.trade, který využívá bezpečný způsob placení
pomocí technologie blockchain. Naši klienti už jej
aktivně využívají a evidujeme již několik zahraničních transakcí,“ Ĝíká Tomáš Perger, manažer
we.trade ČSOB.
We.trade tak přináší druhý logický krok, který
může následovat po nalezení vhodného obchodního partnera v aplikaci Trade Club, a tím je

Jakub Váňa a Tomáš Perger

dohodnutí a bezpečné uzavření konkrétních obchodů. Pokud prodávající jedním klikem na portálu we.trade vybere volbu Garantovaná platba,
vstoupí do procesu banka kupujícího. Ta zpravidla
do 24 hodin prověří, zda se za platbu svého klienta
může zaručit, a v kladném případě garanci potvrdí.
Tato garance není věcně nic jiného než elektronická forma akreditivu. Je ale samozřejmě mnohem
jednodušší a rychlejší. Klasický akreditivní byznys
je spojen s důslednou kontrolou a následným doručováním listinných dokumentů protistraně, což
se právě v době opatření proti pandemii ukázalo
v některých případech jako velmi problematické,
jelikož nebylo možné tyto dokumenty včas doručit.
To u systému we.trade nehrozí. Vlastní dohoda
mezi obchodními partnery na platformě we.trade
probíhá online, a proto se může uskutečnit

okamžitě. „Tím ovšem všechny možnosti nekončí,
prodávající může svým odběratelům nabídnout
odloženou platbu například o 180 dní a zároveň
požádat svou banku o odkoupení pohledávky. Prodávající tak může dostat peníze hned, jakmile jsou
splněny platební podmínky sjednané při uzavírání
kontraktu. Bankovní služby na platformě we.trade
tak v podstatě kopírují celou škálu klasických
produktů využívaných ve financování mezinárodního obchodu – v jednodušší a rychlejší podobě,“
doplňuje Tomáš Perger.
Platforma we.trade pokrývá s výjimkou Portugalska a Irska celou západní Evropu, Česká republika je první z východních zemí. „Jedním z nejvíce
postižených regionů probíhající pandemie byla
Itálie. A je to možná až symbolické, že své první
smart kontrakty s garantovanou platbou uzavřeli

klienti ČSOB právě se svými italskými partnery.
Pokrytí se stále zvětšuje. Do we.trade se nově
připojují i Komerční banka a ýeská spoĜitelna,“
komentuje situaci u nás Tomáš Perger. Zjednoduší se tak uzavírání obchodních transakcí mezi
českými subjekty, protože we.trade umožňuje
sjednávat kontrakty nejen se zahraničními, ale
i s domácími subjekty.
„Využití platformy je v současnosti zdarma a ani
v budoucnu nechceme, aby to pro firmy představovalo podstatnou zátěž. Klienti nyní hradí pouze
navazující bankovní služby, a to podle stejných
principů, jako je tomu u běžného bankovního
obchodu, který se uskutečňuje mimo we.trade,“
uzavírá Tomáš Perger. Q
JIŘÍ COUFAL
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Obchodujte efektivněji a s menšími riziky
Spořitelna zpřístupní firmám moderní blockchainovou
platformu we.trade
Řada firem řeší v okamžiku, kdy se chystají uzavřít obchod s dosud neznámým zahraničním nebo tuzemským partnerem,
mnohá dilemata. Nejistota vlivem dopadů koronavirové krize ještě sílí. Vyřídit veškeré podmínky transakcí tak, aby se
obchod mohl uskutečnit, trvá obvykle týdny. Již brzy se tato doba může zkrátit pouze na několik hodin.

M

ožná jste v té situaci už někdy byli – první
obchod s novým partnerem je vždycky
svým způsobem riziko. „Ta nabídka vypadá
dobře. Můžeme se ale spolehnout, že zaplatíme
pouze za zboží, které bude dodáno v požadovaném množství a kvalitě? Vždyť je to zahraniční
firma a nic o ní nevíme.“ Nebo: „Objednávka je to
skutečně zajímavá, přichází ale od firmy, se kterou
nemáme na tuzemském trhu zkušenosti. Zaplatí
nám? Zaplatí nám včas? Získáme bankovní garance? A kolik papírování to přinese?“

Problémy řeší online platforma
Domácí firmy se budou moci zaregistrovat na mezinárodní digitální platformu, díky které získají
přístup k obchodním partnerům ve 13 evropských
zemích, a tento počet se bude dále rozšiřovat. Uzavírat obchody budou moci napřímo online, aniž by
musely přezkoumávat identitu či skutečnou existenci obchodního partnera, anebo provádět vleklé
„papírování“ k zajištění financování svých obchodních pohledávek formou financování faktur nebo
odkupu pohledávek z Garantované platby.
České firmy již zanedlouho získají možnost sjednávat přímé obchody s domácími i zahraničními
obchodními partnery prostřednictvím moderní
technologie blockchain. Na platformu we.trade,
která je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících
blockchainových portálů v Evropě a umožňuje firmám po celé Evropě sjednávat si napřímo obchody
garantované bankami, se připojí tři největší domácí
banky – Česká spořitelna, ČSOB a také Komerční
banka. Je to vůbec poprvé, co se tuzemské banky
rozhodly zpřístupnit domácím firmám tuto
moderní technologii. Přístup na blockchainovou
platformu tak získají desítky tisíc domácích firem
z řad malých a středních podniků, velkých firem
a korporací. Přístup na portál totiž může firmám
udělit pouze jejich banka. Technologie blockchainu
přináší především bezpečnost, protože veškeré
zaznamenané operace jsou chráněny proti neoprávněným změnám zvnějšku, a také transparentnost,
protože všichni obchodníci jsou prověřeni svými
bankami. „Očekáváme, že k připojení České spořitelny dojde ve druhé polovině letošního roku,“ potvrdila
Barbora Grohová, která v České spořitelně zodpovídá za služby denního korporátního bankovnictví.
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Jaké výhody to firmám přinese

Rychlejší, bezpečnější, jednodušší

„V období očekávaného zpomalování ekonomik
firmy například získají větší jistotu, že dostanou
zaplaceno včas a podle předem dohodnutých podmínek,“ říká Barbora Grohová. Na rozdíl od běžného obchodování totiž banka odběratele může
na požádání vystavit platební závazek, takzvanou
Garantovanou platbu. Dodavatelé po splnění
dohodnutých podmínek vypořádání obdrží vždy
v den splatnosti platbu od banky odběratele.
Snižují se tak rizika opožděných plateb a druhotné
platební neschopnosti. Moderní blockchainové
platformy postupně nahrazují administrativně
náročnější produkty obchodního financování,
které se využívají zejména v obchodním styku
s mimoevropskými státy či pro velkoobjemové
transakce s dlouhou splatností.
Na moderní blockchainové platformě dochází
ke kompletní administraci transakcí, od sjednání
obchodu, smluvních podmínek, automatického
vypořádání platby nebo Garantované platby až
po různé produkty financování či možnosti online
sledovat průběh plnění transakce. Vyřizování
veškeré administrativy spojené s obchodem se
zkrátí z několika týdnů na několik hodin. Výrazně
se firmám sníží i administrativní náklady.

Další výhodou je skutečnost, že poté, co banka
„načte“ danou firmu do platformy, nepožaduje již
po ní dodatečné dokumenty spojené s konkrétním obchodem. K dokumentům mají přístup jen
účastníci obchodní transakce. Samotné banky
do nich nevidí ani jejich obsah nekontrolují. Jediné,
co banka kontroluje, je, zdali se uskutečnily předem
dohodnuté úkony podmiňující platbu, jako třeba
přijetí faktury či dodání zboží. Na platformě pak lze
sledovat průběh transakce v každém okamžiku.
„Na trhu nyní panuje značná nejistota, která může
trvat měsíce i roky. Česká spořitelna se snaží nabízet
klientům taková řešení, která pomohou složitá období
překlenout,“ potvrzuje Lenka Tomanová, manažerka
projektového a exportního financování České spořitelny. „Blockchainová platforma we.trade umožní
uzavírat obchody v digitální podobě pouze firmám
ověřeným členskými bankami. Tím dojde k výraznému posílení důvěry,“ zdůrazňuje Lenka Tomanová.
Formou joint venture nyní na portálu we.trade
participuje 14 velkých evropských bank. V roce
2019 rostl na platformě vzniklé v létě 2018 měsíčně
počet transakcí v průměru o 38 %. Q
FRANTIŠEK BOUC

Foto: archiv www.zachranmeturismus.cz

cestovní ruch

Zachraňme
turismus
podpoří cestovní ruch vouchery
S blížícím se podzimem čeká český cestovní ruch velká zkouška. Zájem domácích turistů s končící sezonou pomalu
opadá, a jak se zdá, ani s příjezdovou turistikou to prozatím nevypadá vůbec růžově. Již nyní víme, že dopady na příjmy
z cestovního ruchu budou obrovské. Nejhorší scénáře predikují propad až o dvě třetiny, což v hodnotě znamená více než
200 miliard korun. A to je velká rána nejen pro celé odvětví, ale také pro státní rozpočet.

J

ak ale nastartovat spotřebu lidí a udržet jejich
zájem o služby v turismu po celý rok i mimo
sezonu? Jednou z cest mohou být všem dobře
známé vouchery. Existuje celá řada modelů, jak takový nástroj uchopit a tím reálně pomoci firmám
na celém systému vydělat. Iniciativa Zachraňme
turismus již v červenci v otevřeném dopise MMR
nastínila svou snahu přispět odborným vedením
v realizaci takových aktivit, aby byly přínosné
a smysluplné pro všechny zapojené strany.

Online tržiště a cashback
Nyní se spouští online tržiště na podporu prodeje
služeb v cestovním ruchu. Na jakém principu bude
platforma fungovat, nám prozradil Tomáš Barčík,
předseda a spoluzakladatel iniciativy: „Podepsali
jsme dvouletou smlouvu se švýcarskou společností
RIX Group AG, která má 21 let zkušeností s exekucí
voucherových a cashbackových akcí pro velké
globální značky. Princip je jednoduchý. Konkrétní
značka společně se zakoupeným produktem, třeba
novým mobilem, věnuje svému zákazníkovi voucher
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v určité hodnotě, který je vázaný na nákup služeb
v turismu. Na našem tržišti si pak zájemce vybere
z nabídky služeb, například hotel, ubytuje se, obdrží
od hotelu fakturu, tu pak společně s kódem voucheru nahraje do našeho systému a my mu na jeho
bankovní účet pošleme peníze v hodnotě cashback
voucheru. Jedná se vlastně o jakousi slevu, která ho
motivuje nakoupit služby výhodněji.“
Klíčem k úspěchu je tedy zapojení co největšího
počtu finančně zdravých a silných firem, které
cítí potřebu pomáhat tam, kde je třeba, udržet
podnikatelské subjekty a pracovní místa v cestovním ruchu a podpořit návštěvnost regionů Česka
v kontextu společenské odpovědnosti.

Mezinárodní budoucnost
Ladislav Hadáček, Managing Director RIX pro CZ,
SK a HU a zároveň CCO v Zachraňme turismus,
k tomu dodává: „Naše zkušenosti s podobným
typem akcí pro významné značky jsou skutečně
bohaté. V minulosti jsme spolupracovali například
s firmami Samsung, TCL, Zalando, Peugeot, Kär-

cher, Pepsi, Nivea, Postbank či Spanish Tourist Office. Ve spojení se Zachraňme turismus vidíme velkou
příležitost, jak pomáhat v této byznysově velmi těžké
době. Takové poslání je pro RIX natolik zásadní, že
jsem osobně přijal formální roli v iniciativě, abych
byl dění kolem oživování cestovního ruchu v České
republice co nejblíže.“
Pod interním názvem Dáme voucher vzniká díky
tomu velmi zajímavý projekt s výrazným potenciálem
i společenským přesahem. Nabídka služeb čítá nyní
jednotky tisíc hned v několika kategoriích, podle
slov provozovatelů chtějí v letošním roce překonat
počet 10 tisíc, aby si vybral skutečně každý. Tržiště
v beta provozu funguje na adrese voucher.zachranmeturismus.cz a plány na jeho rozšiřování jsou velké:
navýšení nabídky, sofistikovanější filtrování, zajímavý
obsah kolem cestování v České republice a mnohé
další funkcionality. Máme se na co těšit. Zachraňme
turismus se také nebrání vstupu investora ani ho nevylučuje. Ten by pomohl projekt akcelerovat a možná
posunout na mezinárodní úroveň. Q
PETR SIMON

HOTEL STUDÁNKA****
JIŽ

10 LET
A
ŽIVOT

HOTEL WELLNESS KONGRES VOLNÝ ČAS
„Nuda je to jediné, co u nás neprožijete!“

Ubytování **** 100 lůžek
Gastronomické zážitky
Kongresové a wellness služby
Kapacita sálů: 6, 12, 25, 80, 250 osob
Rodinná atmosféra, krásná příroda
Sportovní vyžití pro celou rodinu
Svatby, semináře, prezentace
Teambuildingy, outdoor aktivity

Letovisko Studánka 505
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká republika
Recepce tel. +420 494 389 200
E-mail: recepce@hotelstudanka.cz
GPS: 50.168888. 16.32057
www.hotelstudanka.cz

cestovní ruch

SVĚTOVÝ DEN PAELLY

www.smartwings.cz
www.spain.info

Back to Spain
Koronavirus nás donutil zastavit se v čase, události kolem nás však běží dál.
Lidé pracující v cestovním ruchu jedou na plné obrátky, ale je to jako pracovat
na sklad. Zájezdy se odkládají, termíny přesouvají, a když už se něco rozjede,
nová zpráva o počtu nakažených rozjezd zbrzdí.

N

ení snad rizikovějšího oboru, než je cestovní
ruch. Málokdo si uvědomuje, jak obrovské
riziko na sebe každá cestovní kancelář bere.
Je to práce s mnoha neznámými a s mnoha riziky,
která nikdo nepojišťuje. Střídají se výbuchy sopek,
dopravní kalamity, propady měn, válečné konflikty
a do toho koronavirus. I přesto je tu něco, co přetrvává. Touha poznávat, touha cestovat. A proto vás
zveme vrátit se s námi do Španělska, i kdyby to
bylo jen virtuálně pomocí nových, velmi interaktivních webových stránek www.spain.info.
Klidně si cestu odložte, my na vás počkáme, říká
nová kampaň Španělska s oficiálním názvem Back
to Spain. Jsou věci, které se nemění a jejichž hodnota přetrvává. Nádherná příroda na Tenerife, pouštní
krajina v oblasti Tabernas, Svatojakubská cesta, která končí u bran katedrály svatého Jakuba v Santiagu
de Compostela, supermoderní architektura v Bilbau
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nebo zátoka snů zvaná La Concha v San Sebastianu.
A co teprve hory jako Picos de Europa, které jsou
jakýmsi pokračováním Pyrenejí. A stovky golfových
hřišť, skvělé trasy pro cyklistiku na Mallorce, koňské
stezky na Menorce, windsurfing a paragliding u Tarify nebo slavné vinařské sklepy v La Rioja a Navaře
a úžasné umělecké sbírky v galeriích v Madridu či
v Barceloně. A kdo by si nepřál zažít skvělou atmosféru na představení flamenka nebo vidět tančit
andaluské koně, navštívit nádherné zámecké zahrady v La Granja nebo v Aranjuezu či v granadské
Alhambře. Tento výčet by byl nekonečný a zároveň
nudný, protože bez osobního kontaktu a prožitků je
to jako snít o koupání v mořských vlnách a vidět je
pouze v televizi.
Skvělé je, že dopravci zvedli svá křídla a začali létat
na Kanárské ostrovy, a to na Tenerife, Gran Canarii,
Fuerteventuru, ale také na Palmu de Mallorka, do

Foto: archiv Turespaña

www.airport-pardubice.cz

Pokud však letos přesto volání dálek
nevyslyšíte, zveme vás na Světový den
paelly. Netušíte, o co se jedná? Pak zavítejte
do některé z pražských i mimopražských
restaurací, kde se 20. září bude konat svátek
typického valencijského pokrmu, který se
stal celonárodním tradičním jídlem a nese
název paella. V tento den se totiž bude konat
ve Valencii takzvaný masterclass, tedy klání
8 světových kuchařů, kteří budou soutěžit
v přípravě paelly. Paellu si však můžete
připravit i sami, a to díky receptům, které
k této akci přinášíme na https://fresh.iprima.cz.

Madridu a z Pardubic do Alicante. Problém je, že
se neustále mění pravidla a za týden už může být
všechno jinak. Bez ohledu na to zůstává Španělsko
turistickou destinací, které možná oddech prospěje,
ale která zůstane stejně krásná za týden, za měsíc
i za rok. Španělsko přijalo velmi přísná hygienická
opatření, která se týkají všech zařízení, která mají
něco společného s cestovním ruchem. Vyžaduje se
také vyplnění formuláře před příletem do Španělska.
Je možné ho velmi jednoduše vyplnit online a na základě toho turista obdrží QR kód a nemusí pak na letišti čekat. To všechno nás pochopitelně obtěžuje,
zvykli jsme si na pohodlné a bezstarostné cestování.
Jenže časy se mění a naše návyky se bohužel budou
také muset změnit. I přesto jsou tu hodnoty, jako ty
uvedené výše, které jsou neměnné.
Trojúhelník hlavních muzeí v Madridu, tedy muzeum Prado, Reina Sofía a Thyssen-Bornemisza,
je již otevřen a virtuální prohlídky jsou nahrazeny
těmi skutečnými. Paláce Nasrovců v Granadě, tedy
slavná Alhambra, jsou též otevřeny a vstupenky
jsou dostupnější než kdykoliv dříve. Všechno
funguje, jde jen o to překonat zbytečné obavy. Jsou
na místě, ale bez poznání se naše obzory nerozšíří.
Všechno to krásné a trvalé je soustředěno na jednom místě, a tím je Španělsko. A proto neváhejte
Back to Spain. Q
TURESPAÑA, KANCELÁŘ OET VÍDEŇ

živnosti a řemesla

Jak se zbavit strachu ze sankcí a pokut

Podnikavá duše
Kateřina Šedová je podnikatelka tělem i duší. Přestože za život změnila několikrát směr své kariéry, nebo spíše – jak ona
sama říká – své cesty, každou tuto změnu považuje za dobré rozhodnutí. Podnikat začala ještě před nástupem na vysokou
školu ve svých 18 letech.

N

ásledně působila téměř 10 let na pozici
obchodní ředitelky ve velké mezinárodní
společnosti, kde měla na starosti obchodní
vedení pro Českou republiku a Slovensko. Poté
odešla na mateřskou dovolenou, po které se začala
opět věnovat podnikání. Cítila, že potřebuje
změnu. Otevřela si vlastní kamennou prodejnu
s tibetskou kosmetikou v Praze na Vinohradech
a úspěch na sebe nenechal dlouho čekat.

NEBOJTE SE ZMĚN,
A TO ANI V DNEŠNÍ DOBĚ.
ROZHODNĚTE SE, VYKROČTE
A NIC VÁS NEMŮŽE
ZASTAVIT. KROMĚ VÁS
SAMOTNÝCH.

Po několika letech Kateřina opět ucítila potřebu
změny a rozhodla se z úspěšně rozjetého podnikání odejít. Vydala se na Bali, kde se zrodil její další
podnikatelský nápad…
„Život je změna a je potřeba jít neustále vpřed. Nezůstávat tam, kde se nám nelíbí, ale jít si za svými
sny. To je to, proč jsme tady. Platí to v životČ, a o to
víc v podnikání. Nikdy jsem nezůstávala na jednom
místě jen ze zvyku. Miluji pohyb vpřed a chci se
u své práce cítit dobře. Pokud to tak není, je potřeba
udělat změnu. Kdykoliv jsem takto vykročila
do neznáma, získala jsem tím mnohem víc, než
jsem měla dříve. Je jedno, co budete dělat. Pokud se
u toho budete cítit šťastní a dáte do toho maximum,
vždy uspějete. Největší chybou, kterou můžeme
udělat, je zůstávat na místě, kde stagnujeme.
A nezáleží na tom, jestli žijeme v náročném období,
nebo v období blahobytu. Toto pravidlo platí vždy,“
rozvádí Kateřina svou životní filozofii.
Po návratu z Bali tak vznikl projekt, který podporuje boj proti jednorázovým plastům. Kateřina
uvedla na český trh asi ty nejoriginálnější lahvičky
na vodu, které můžete aktuálně sehnat. Jsou velmi
praktické a po dopití je složíte do malé velikosti
a kdekoliv doplníte. Navíc jsou lahve dostupné
v nádherných barevných variantách a mají na sobě
přívěsky z pravých kamenů, které čistí vodu.
Přívěsky designuje návrhářka Veronika Kremzová
a poté se vyrábí přímo na Bali. „Podporuji tak fair
trade a tamní balijskou rodinu, kterou jsem při své
návštěvě poznala. Mně to dává smysl a jim zajišťuje
příjem v nelehké situaci,“ vysvětluje Kateřina důvody, proč se přívěsky vyrábí právě na Bali.

Praktický, ekologický i módní
Lahvičky jsou momentálně velkým hitem a staly
se i žádaným módním doplňkem. „Nepetku“, jak
tento skvělý produkt pojmenovala, ovšem Kateřina
vnímá jako všestranný ekologický projekt, který
není jen o lahvičkách, ale o celkové osvětě proti
používání jednorázových plastů. V sortimentu
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Foto: archiv HK ČR

Nový impulz

Nepetky je tak již dnes možné nalézt i bambusové
příbory, přírodní náramky nebo doporučení na další ekologické vychytávky a produkty od ostatních
firem. Své vize Kateřina šíří i na sociálních sítích
a na svém webu www.nepetka.cz, kde se věnuje
také mentoringu v obchodní i osobní sféře.

Pár rad na závěr
Kateřina je důkazem toho, že není důležité,
v jaké době žijeme a jestli procházíme nějakou
krizí. Důležité je, co si vezmeme do hlavy, čemu
věříme a za čím jdeme. A že ne vždy k tomu
máme všechny informace a věci nemusí jít
hladce. Poslední dobou Kateřinu trápí i zvyšující se množství povinností, které musí při svém
podnikání plnit. „Je toho dost a není jednoduché vše
uhlídat. Svou energii bych raději směřovala jiným

směrem. Na druhu stranu bych se nerada dostala
do nějakého problému a poškodila renomé své
značky,“ říká. „Osvědčil se mi Právní elektronický systém (PES),“ zmiňuje Kateřina projekt
Hospodářské komory. „Nově využívám i datové
schránky pro komunikaci s úĜady. Nedávno jsem
se totiž odstČhovala z Prahy, a snažím se proto
vyřizovat co možná nejvíce věcí online,“ pokračuje. Uspořenou energii pak věnuje rodině nebo
tvorbě dalších podnikatelských projektů. Toto
řešení spojené s narůstající administrativou
a povinnostmi ze strany státní správy doporučuje
Kateřina všem podnikatelům: „Získáte tím více
času pro svoje podnikání a osobní život a zbavíte
se strachu z vysokých sankcí a pokut.“ Q
ZDENĚK NEUŽIL, Úřad HK ČR
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POMOC Z ČESKÉ SPOŘITELNY
„Zkušenosti s ekonomickými dopady
covidu-19 se mohou v různých firmách
diametrálně lišit. V tomto případě
se ukázalo, že kola v sobě skrývají
obrovský potenciál,“ říká firemní bankéř
BP Lumen Tomáš Pilát z regionálního
korporátního centra České spořitelny
v Hradci Králové a dodává: „Vážíme
si všech klientů, kteří dokázali v této
nelehké době najít inspiraci. Společně
vaše podnikání znovu nastartujeme.“

www.csas.cz/podnikani

Foto: archiv České spořitelny

BP LUMEN:
HNED PO KARANTÉNĚ VZALI LIDÉ
CYKLOOBCHODY ÚTOKEM

Díky vlastní výrobě máme věci pod kontrolou
Firma BP Lumen je široké veřejnosti známá jako velkoobchodní prodejce bicyklů, od klasických jízdních kol přes elektrokola
až po speciální kola z kategorie BMX. Společnost vznikla téměř před 30 lety a dnes v továrně v podkrkonošské Úpici vyrábí
kola vlastní značky Apache. Jak podnikání firmy ovlivnila současná situace způsobená koronavirem? A vyplatilo se jí, že vedle
prodeje se v čím dál větší míře profiluje také jako výrobce? Nejen o tom jsme si povídali se synem jednoho ze zakladatelů
a současným ředitelem firmy Lukášem Bártou.

J

ak současná situace ovlivnila dosavadní
provoz vaší firmy a plány ohledně jejího
dalšího rozvoje?
V první fázi jsme stejně jako všichni ostatní žili
ve velké nejistotě. I když naše výroba a velkoobchod fungovaly po celou dobu bez přerušení, byli
jsme ovlivněni nejprve opožděnými dodávkami
materiálu z Asie, snížením výrobní kapacity kvůli
uzavřeným školám (část našich spolupracovníků
jsou matky malých dětí) a nakonec také výrazným propadem tržeb v době, kdy byly uzavřené
obchody. To naštěstí trvalo jen asi tři týdny, a tak
se prodej restartoval celkem rychle.
Co se týká vlivu na naše plány, hodnotím to spíše
pozitivně. Aktuální pandemická situace přináší
světu mnoho starostí, ale také kupu příležitostí.
A náš obor by z ní mohl vyjít spíše posílený.
O kolech se všude psalo jako o ideálním dopravním prostředku a mnoho lidí je začalo využívat.
Podle aktuálních průzkumů chce velká část z nich
kolo používat i nadále místo auta nebo MHD.
Mnohá světová města s osvícenými představiteli
zareagovala velmi pohotově a začala pro kola tvořit
provizorní infrastrukturu. Je to obrovská výzva
a my chceme být u toho. Vedle sportovních a tu-

ristických kol, která tvoří zásadní většinu našeho
prodeje, se chceme začít věnovat ve větší míře
i městské mobilitě.

Jak se na vašich prodejích odrazil fakt, že
v jarní sezoně odpadly obvyklé cyklistické
akce, ale současně byla projížď ka na kole
v přírodě pro mnoho lidí jednou z mála
příležitostí k odreagování?
Nekonání cyklistických akcí nemělo na naše prodeje žádný velký vliv. Zásadní naopak bylo to, že
jízda na kole byla jednou z mála aktivit, které bylo
možné v době karantény provozovat, přičemž se
zároveň ukázala jako nejvhodnější způsob dopravy
ve městech. Další významný vliv na prodeje má
skutečnost, že výrazně více lidí letos plánuje trávit
léto doma v Čechách a na kole. Po otevření obchodů na začátku dubna jsme zaznamenali rekordní
zájem o kola a elektrokola, kdy zákazníci doslova
vzali cykloobchody útokem. A to samé se dělo
snad všude ve světě.
V roce 2017 jste v Úpici vybudovali vlastní
továrnu na výrobu jízdních kol a elektrokol.
Je pro vás v porovnání s konkurenčními

prodejci nyní o to větší výhodou, že si většinu
kol sami vyrábíte?
Když jsme se rozhodovali o zahájení vlastní
výroby kol, jedním z našich motivů bylo postupné
snižování závislosti na externích dodavatelích
a zvyšování vytvářené přidané hodnoty co nejblíže
Úpici. I když stále čelíme mnoha vnějším vlivům,
tak díky vlastní výrobě máme pod kontrolou téměř
všechny procesy – od vývoje až po distribuci. To se
projevuje ve funkčnosti a kvalitě kol, a navíc teď
v době, kdy mnoho značek už nemá co nabídnout,
ve schopnosti vůbec kola mít.
Využijete nějakou formu státní podpory
pro firmy postižené ekonomickými dopady
pandemie?
Hned na začátku jsme požádali o bezúročnou
půjčku z programu COVID. Žádat o další podporu
nebudeme. Věřím, že to zvládneme sami, i když samozřejmě zatím stále nemáme tušení, co všechno
se může dít v dalších měsících. Nicméně jsou
daleko postiženější obory a firmy, které potřebují
pomoc od státu, aby přežily. A já pevně věřím, že
„kola se budou točit dál“. Q
LENKA PETÁKOVÁ
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pohled
POZVÁNÍ NA KONFERENCI
Firma pro zdraví, z. s., vysoce hodnotí
spolupráci s firmami, které již v minulých,
klidných dobách vnímaly zdraví svých
zaměstnanců jako to nejhodnotnější
a s velkou zodpovědností a úctou i nadále
přistupují k péči o zaměstnance tak, aby
snižovaly rizika jak pro každého jednotlivce,
tak i pro firmu jako celek. Již pátým rokem
se skupina takových zaměstnavatelů schází
u příležitosti konference Péče o zdraví
zaměstnanců, kde si vzájemně předávají
své zkušenosti s projekty, na kterých
úspěšně pracují. Seznamují nás také
s výsledky a dopady, jež tato péče má
na jejich zaměstnance, na firemní kulturu
a ekonomiku.

26. října 2020 vás zveme
na V. ročník konference Péče
o zdraví zaměstnanců, která se
bude konat v prostorách Senátu
Parlamentu ČR. Těšíme se na vás!
Foto: archiv Firma pro zdraví

Registrovat na akci se můžete
e-mailem na
konference2020@seznam.cz

V. ročník konference Péče o zdraví zaměstnanců

Zaměstnavatelé

Vnímáte toto téma jako něco, o čem
je nutné hovořit a společně na něm
pracovat? Pomozte svým zaměstnancům
k racionálnímu přístupu ke zdraví a k vědecky
podloženým informacím. Za tým odborníků
projektu Firma pro zdraví, z. s., se kterými
spolupracujeme, připojí své poznámky k této
situaci profesor Jan Pirk z pražského IKEMu.
Přijďte se inspirovat reálnými zkušenostmi
a příklady zaměstnavatelů, kteří nám mají
co předat. Být součástí projektu Firma pro
zdraví, z. s., je volbou úspěšných firem, jež
nenechávají zdraví svých zaměstnanců
náhodě.

mají zásadní odpovědnost
Před rokem touto dobou by nikdo nečekal, že životní tempo většiny lidí se během
několika týdnů tak významně změní. Že témata našich každodenních rozhovorů
budou plná obav z budoucnosti, nejistoty a strachu z něčeho, čemu doposud
ani odborníci plně nerozumí. Změnilo se vše, co jsme znali. Pro řadu lidí to byly
například forma výkonu práce, míra mezilidského kontaktu, způsob, jakým
trávíme volný čas.

P

ro mnohé je tato nová situace vzácnou možností zpomalit a zhodnotit, jestli dosavadní
nakládání s vlastním zdravím či se zdravím
zaměstnanců se vyplatilo. Umožnilo v takto složité
době těžit z dosavadní promyšlené péče? Nebo se
ukázalo, že připravenost na takovouto situaci je
nedostačující?
Apelujeme na zaměstnavatele! Právě teď je ten
správný čas. Využijte svého vlivu a akcentujte péči
o zdraví a prevenci nemocí. Zdraví je bezpochyby to
nejcennější, co v životě máme. Lidské tělo není stroj,
ale křehký organismus, který potřebuje pozornost
a péči. A to jak na úrovni fyzické, tak na úrovni péče
o psychické zdraví a osobní pohodu.
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Mimořádná situace potřebuje informace
Obzvláště hodnotnou komoditou se staly kvalitní
informace. Pro běžného člověka je téměř nemožné
se zorientovat v rozporuplných informacích,
ve kterých se lze jen těžko orientovat. Výsledkem
této změti dezinformací, kterých jsou internet
a média plná, je ohrožení křehkého psychického
zdraví.
Je velmi dobře známo, že vliv psychiky je v mnoha
ohledech naprosto zásadní a rozhodující v tom,
jestli nás nějaká situace přemůže, nebo ne. A dnes
to může být právě koronavirové ohrožení, kterému
čelíme. Být v současné době zaměstnavatelem
s sebou nese zásadní zodpovědnost za předávání

kvalitních, ověřených a pokud možno pozitivních
informací, které pomohou zaměstnancům.
Řada zaměstnavatelů v posledních letech promyšleně pomáhá svým zaměstnancům v péči o jejich
zdraví a celkovou pohodu mnoha zajímavými
projekty a programy. V dnešní době mohou těžit
z loajálních, spokojených zaměstnanců, kteří
rizika ohrožení nejen koronainfekcí, ale jakoukoliv změnou zdraví dokážou překonat. Pandemie,
které celý svět čelí, má mnoho neznámých. To, co
ale bezpečně víme, je, že lidé, kteří trpí nějakou
z civilizačních chorob, nebo nejsou v dobré tělesné
či psychické kondici, jsou více ohroženi. Q
ŠTĚPÁNKA KADLEČKOVÁ, senior konzultant, Firma pro zdraví, z. s.
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