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navíc nezasahují jen dopravce,
ážené dámy, vážení pánové,
ale v podstatě každého z nás.
jakkoliv se nám dopady co‑
Například veškeré zboží musí do
vidové pandemie zdály jako
obchodu někdo dovézt. Vysoké
něco bezprecedentního, poslední
ceny pohonných hmot se tak pro‑
týdny nám bohužel ukázaly, že se
píšou do cen úplně všeho včetně
musíme připravit na možná ještě
potravin, což bohužel posiluje
větší ekonomické, a hlavně huma‑
nitární dopady. Hovořím samozřej‑
i tak vysokou inflaci.
mě o ruské agresi, která na přelomu
Už před válkou na Ukrajině jsme
února a března sevřela Ukrajinu
pozorovali obrovské nárůsty cen
VLADIMÍR DLOUHÝ
a vyhnala z domovů miliony jejích
elektřiny a zemního plynu. Sám
prezident
občanů. Jako představitel Hospo‑
od řady z vás dostávám dopisy,
Hospodářské komory ČR
dářské komory i jako občan této
ve kterých popisujete svoji složitou
země musím jednoznačně ruskou
situaci. Zejména se to týká energe‑
invazi odsoudit. Takový postup zkrátka do Evropy ticky náročných provozů jako sklárny, hutě nebo
strojírenské podniky. Bohužel situace na trhu se
21. století nepatří.
s válkou příliš nezlepšila, spíše naopak. Je proto
Hlavním úkolem Hospodářské komory je
opět na vládě, aby nejlépe na celoevropské úrovni
nicméně pomáhat podnikatelům s překonáním
pomohla vyjednat řešení, která by našim firmám
ekonomických problémů, které už nyní vidíme
i domácnostem alespoň částečně ulevila od
na vlastní oči. Ohromným zásahem do hospo‑
daření firem, zejména dopravních, jsou rekordní
rekordního nárůstu nákladů. Náš komorový tým
ceny pohonných hmot. Vláda sice učinila dílčí
je s vládou ochoten kdykoliv jednat o konkrétních
opatření a zrušila povinnost přimíchávat bio‑
opatřeních.
složky do paliv a odpouští silniční daň. My toto
Vážení podnikatelé, žijeme ve velmi turbulentní
řešení nicméně považujeme spíše za marginální.
době, která není jednoduchá pro nikoho z nás.
Skutečnou pomocí by bylo snížení spotřební
Chci vás přesto ujistit, že my na Hospodářské
daně, jakkoliv může být vyjednávání o tomto kro‑ komoře uděláme vše pro to, aby důsledky války
ku v Evropské unii složité. Drahý benzin a nafta
na vaše podnikání byly co nejmenší.
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Vychází 10x ročně
■

členům HK ČR (sdružuje více než 16 000 živnostníků a firem a 130 asociací, svazů, cechů a klastrů)

■

jednotlivým kancelářím Hospodářské komory v regionech a začleněným živnostenským společenstvům

Předplatné a aktualizace členské základny:

■

VIP osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života

Odbor vnitřní komunikace

■

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

Vydavatel neručí za obsah inzerátů.

Tel.: 266 721 604
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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.
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a nelze pojistit? A jak bude vypadat podnikatelské pojištění
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pojištění majetku a odpovědnosti Kooperativa pojišťovny.
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v Česku bude za rok či dva stavět. Do toho ve stavebnictví
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Integrovaný facility management, to není jen úklid a ostraha,
ale komplexní péče o nemovitost, která dnes představuje silně
expertní kompetenci a stává se výraznou přidanou hodnotou.
Neobejde se ale bez moderních technologií.
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Foto: René Volfík, FZÚ

vědeckých pracovišť. Jsou počátkem nových technologií

„Pink is not dead. Je to naše ikonická barva, vytvořená
podle starých receptur rodiny Rücklů. Už sama ta barva
přináší emoci. Každé písmeno je nádherný kaligrafický
znak, můžete vzkázat lásku, obdiv, respekt, cokoliv.
Kombinace punku a noblesní krásy. “
Rony Plesl
umělecký ředitel Rücklu

www.ruckl.com

aktuálně

Krátce z Komory
ČESKÉ FIRMY NA EXPO 2020

Foto: PS PČR

Dvanáct tuzemských firem působících v energetice,
strojírenství nebo v oblasti vesmírného výzkumu
se pod hlavičkou Hospodářské komory zúčastnilo
světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji.

Běženkyně by mohly
pracovat i ve stavebnictví

Více než polovina zaměstnavatelů
nabízí pracovní příležitosti také
ženám. Největší potenciál najít práci
mají v oblastech skladování, stravo‑
vání a ve službách. Jednu třetinu po‑
zic ve stavebnictví překvapivě můžou
zastávat i ženy. Vyplývá to ze šetření
Hospodářské komory mezi podniky,
které již zaměstnávají pracovníky ze
zahraničí.
„Nepředpokládáme, že by ženy mohly
ve fyzicky náročných profesích nahra‑
dit muže, kteří odcestovali na základě
povolovacích příkazů na Ukrajinu.
Nicméně vzhledem k jiné tradici
a zvyklostem je ve východní Evropě
běžnější než u nás, že ženy pracují
i jako řemeslnice a vykonávají lehčí
kvalifikované práce ve stavebnictví.
Část žen, které uprchly před válkou
na Ukrajině, by se tak mohla uplatnit
i ve stavebnictví,“ podotkl prezident
Cechu obkladačů a viceprezident
Hospodářské komory Roman
Pommer.

Komora navrhla řešení
na rostoucí cenu paliv

Hospodářská komora v souvislosti
s rostoucími cenami pohonných
hmot u českých čerpacích stanic do‑
poručila státu, aby státem vlastněný
podnik ČEPRO na svých benzinkách
prodával benzin a motorovou naftu
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ČÍSLO MĚSÍCE

363 917
TOLIK VOLNÝCH
PRACOVNÍCH MÍST
NABÍZELI ZAMĚSTNAVATELÉ
PROSTŘEDNICTVÍM ÚP ČR
NA KONCI ÚNORA, COŽ JE
O VÍCE NEŽ 12 TISÍC MÍST VÍCE
NEŽ V LEDNU A O 33 TISÍC
MÍST VÍCE NEŽ PŘED ROKEM.
VÍCE NEŽ POLOVINA PODNIKŮ
ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH CIZINCE
NABÍZÍ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
I PRO BĚŽENKYNĚ Z UKRAJINY.
i v rámci velkoobchodního styku
s definovanou marží. ČEPRO je jed‑
ním z největších velkoobchodníků
s palivy v České republice a zároveň
provozuje síť s 200 čerpacími sta‑
nicemi, čímž by mohl ovlivnit cenu
pohonných hmot na trhu. Prezídium
Hospodářské komory vedle tohoto
tržně konformního řešení projednalo
i možnosti netržních regulačních
nástrojů ke snížení ceny pohonných
hmot a energií. „Vláda by měla pře‑
svědčit ostatní členské státy EU, aby
byla jednotlivým zemím postoupena
co nejrozsáhlejší pravomoc přizpůso‑
bit se lokální situaci prostřednictvím

Podnikatelská delegace, kterou vedl viceprezident
Hospodářské komory Michal Štefl, na akci
v největším městě Spojených arabských emirátů
doprovodila předsedkyni Poslanecké sněmovny
Markétu Pekarovou Adamovou a místopředsedu
Jana Skopečka na jejich pracovní cestě. Komora
misi organizovala za podpory Velvyslanectví ČR
v Abú Dhabí.

vlastních národních opatření, která
by v této bezprecedentní mezinárodní
krizi na časově omezenou dobu zruši‑
la či podstatně redukovala harmoni‑
zovaná pravidla vnitřního trhu EU,“
doporučil prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý.

Vznikla digitální SOS karta
pro uprchlíky

Hospodářská komora ministru vnitra
Vítu Rakušanovi nabídla k využití di‑
gitální kartu, která umožňuje českým
úřadům či humanitárním organiza‑
cím rozesílat na mobily uprchlíků
důležitá upozornění, informace o do‑
pravě, ubytování nebo telefonní čísla,
kam se můžou obracet pro pomoc.
Aplikaci vyvinula Nula advisory ve
spolupráci s Hospodářskou komorou
a společností Your Pass.
„Tuto informační platformu pro
ukrajinské občany postižené vá‑
lečným konfliktem považujeme za
velmi užitečnou. Její výhodou je, že
uprchlíci po překročení hranic získají
nejdůležitější informace na jednom
místě, při příchodu do země si nahrají
digitální kartu do mobilu skrze QR
kód nebo odkaz. Českým úřadům
umožní hromadnou komunikaci
s válečnými uprchlíky nejen teď, ale
i v dalších týdnech a měsících. Karta
může přispět k rychlejší pomoci,
kterou budou Ukrajinci potřebovat,“
uvedl prezident ICT Unie a vicepre‑

zident Hospodářské komory Zdeněk
Zajíček.

Nikotinové alternativy

Hospodářská komora v pražském
Florentinu se stala platformou pro vy‑
vážený dialog mezi odborníky a státní
správou i v oblasti strategie snižování
rizik v souvislosti s užíváním tabáku.
Ve spolupráci s Think tankem Racio‑
nální politiky závislostí zorganizovala
veřejnou debatu mj. o roli nikotino‑
vých alternativ cigaret pro snižování
zdravotní zátěže kouření a dopadech
nevyvážených závislostních politik.
Akce, na které se podíleli odborní‑
ci z 1. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy nebo národní protidrogový
koordinátor Jindřich Vobořil, se kona‑
la pod záštitou předsedy Výboru pro
zdravotnictví Senátu Romana Krause.
Viceprezident Hospodářské komory
Tomáš Prouza během ní připomněl, že
onkologie je jednou z hlavních priorit
nadcházejícího českého předsednictví
Rady EU. Tím podle něj vzrůstá také
důležitost odborné debaty zaměřené
na klíčové inciativy EU právě v této
oblasti. Milníkem je přitom zpráva
Evropského parlamentu z února
letošního roku, která uznává přínosy
alternativ nespalujících tabák pro na‑
plňování strategických cílů Evropské‑
ho plánu boje proti rakovině. ■
MIROSLAV DIRO

PŘ IP RAV E NI NA BU D O U CNO ST

DEJTE S NÁMI
TVÁŘ ZÍTŘKU

aktuálně

Regiony a společenstva
ICT Unie sbírá powerbanky
pro Ukrajinu
ICT Unie ve spolupráci s poslancem
Jiřím Havránkem se rozhodla ini‑
ciovat charitativní sbírku záložních
zdrojů elektrické energie, tzv. power‑
bank pro ukrajinské běžence. Během
prvních dnů sbírky se podařilo shro‑
máždit více než 550 kusů powerbank,
ale také zdířky do zásuvek na nabíje‑
ní telefonů, USB kabely nebo sluchát‑
ka. Pomoc bude prostřednictvím
Nadačního fondu Veroniky Kašákové
distribuována do uprchlických center
v ukrajinském příhraničí.

Český gastronomický kongres
Již počtvrté prezentovaly členské firmy Asociace Grémium Alarm a Český klub bezpečnostních služeb
svou činnost na mezinárodní výstavě v Dubaji.

Společenstva
VODA FÓRUM 2022
SOVAK ČR zve na druhý ročník od‑
borné vodohospodářské konference
VODA FÓRUM, který proběhne ve
dnech 31. května až 1. června v Ho‑
telu Zámek Valeč u Hrotovic. Konfe‑
rence se zaměří na technologické no‑
vinky a produkty z oboru vodovodů
a kanalizací, např. z oblasti úpraven
vody, řešení úniků vody, digitalizace
ve vodárenství nebo úspor. Zároveň
proběhne doprovodná prezentace
partnerských firem. Bližší informace
naleznete na www.sovak.cz.

Kam kráčí
telekomunikační sítě
Trendy moderního internetové‑
ho připojení nebo kybernetická
bezpečnost budou hlavními tématy
odborné konference s názvem Kam
kráčí telekomunikační sítě, jejímž
partnerem je Výbor nezávislého
ICT průmyslu. Akce se uskuteční
5. května v olomouckém NH Hotelu,
je určena jak IT firmám, tak studen‑
tům i odborné veřejnosti. Součástí
programu jsou odborné přednášky,
workshopy či panelové diskuze. Re‑
gistrace na konferenci je již otevřena
na www.isp‑konference.cz.
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AGA a ČKBS na INTERSEC 2022
Po roční covidové pauze letos již
počtvrté členské firmy Asociace
Grémium Alarm a Český klub
bezpečnostních služeb pod záštitou
Ministerstva průmyslu a obchodu
prezentovaly svou činnost na mezi‑
národní výstavě v Dubaji. Meziná‑
rodní výstavy Intersec se účastnilo
více než 1 000 vystavovatelů ze
136 zemí a více než 34 000 návštěv‑
níků z celého světa. Letos poprvé
na stánek České republiky zavítal
korunní princ Sheikh Mansoor Bin
Mohammed Bin Rashid Al Mak‑
toum.

Už od 1. dubna se otevírají registrace
na Český gastronomický kongres,
který proběhne 31. května v praž‑
ském O2 universu. Na akci, kterou
pořádá Český gastronomický institut,
představí profesionálové z oboru vizi
gastronomického sektoru výrazně za‑
saženého dopady protipandemických
opatření. Kongres se také zaměří
na digitalizaci gastrooboru a nastíní
možná řešení nedostatku personálu
v restauracích a hotelech.

Malíři opět pomáhali
Další charitativní akce Cechu malířů,
lakýrníků a tapetářů se uskutečnila
v Diakonii Rolnička v Soběslavi
u Tábora. Práce se zhostili členové
cechovní skupiny JIH pod vede‑
ním Jiřího Maryšky a Pavla Janury.
Během jednodenní dobročinné akce

Výsledky textilního
a oděvního průmyslu
za rok 2021

Celkový objem tržeb v textilním
a oděvním průmyslu u firem
s 20 a více zaměstnanci v roce 2021
dosáhl 53,5 mld. Kč, což znamená
meziroční růst o 5,7 %. Přesto se
v současnosti výše tržeb v textil‑
ním průmyslu pohybuje přibližně
na úrovni roku 2015, u oděvního
průmyslu na úrovni roku 2018.
Na snížení tržeb se významnou
měrou podílely dopady související
s rozšířením koronavirové nákazy
a narušením globálního trhu.

Malíři pomohli Diakonii v Soběslavi u Tábora.

vymalovali dva byty chráněného by‑
dlení a další dvě místnosti v Centru
denních služeb, kde se starají o děti
i dospělé s mentálním a kombinova‑
ným postižením.

Přijďte fandit mladým
čalouníkům a truhlářům
S výzvou Přijďte mladým fandit! zve
Cech čalouníků a dekoratérů a truh‑
lářů 21. až 23 dubna do pavilonu F
brněnského výstaviště na 10. mis‑
trovství ČR žáků oboru čalouník
a mistrovství ČR žáků oboru truhlář.
Nejlépe vypracované studentské
práce získají od cechu „Cenu čalou‑
nického řemesla“ a „Cenu truhlář‑
ského řemesla“. Závěrem veletrhu
pořádá Cech čalouníků a dekoratérů
a truhlářů program s odbornými
přednáškami.

Zlínský kraj
Inspirace středoškolákům
a Girls Day
K možnostem uplatnění v tech‑
nických oborech připravila KHK
Zlínského kraje několik akcí s touto
tematikou. První proběhla na Vsetín‑
sku, kde studenti Masarykova
gymnázia ve Vsetíně a Gymnázia
Františka Palackého ve Valašském
Meziříčí navštívili firmy ONSEMI
nebo CBG AUTOMATION.
Na začátek dubna pro gymnazisty
ze Slavičína a Valašských Klobouk

Foto: 5x archiv HK ČR

aktuálně

Žákovské mistrovství republiky čalouníků a truhlářů přivítá v dubnu brněnské výstaviště.

Bývalý mistr světa seriálu GP F1 si prohlédl prachatickou motokárovou výrobu.

chystá Komora exkurze na výrobní
pracoviště firem MORAVIA CANS
a ZÁLESÍ. Speciálně studentkám
středních škol je věnován dubnový
Girls Day – setkání studentek se
zástupci vybrané technologické
firmy, která dává příležitost ženám
v technických profesích.

průzkumu Krajské hospodářské ko‑
mory Karlovarského kraje. Velká část
zaměstnavatelů je navíc připravená
pomoct Ukrajincům také s integrací
v ČR. Podniky nabízejí zejména
technické nebo pomocné profese.

Středočeský kraj

Jihomoravský kraj

Krajské kolo T‑Profi

RHK Brno pomáhá Ukrajině
RHK Brno se rozhodla kromě
finančních darů Ukrajině angažovat
i v zaměstnávání uprchlíků z Ukra‑
jiny ve firmách. Nábor pracovníků
z Ukrajiny Komora koordinuje
s Úřadem práce, krajem a statutár‑
ním městem Brnem. Zaměstnavatelé
by měli mít k dispozici anonymi‑
zovaný seznam příchozích zájemců
o práci z Ukrajiny s informacemi
o jejich vzdělání, zkušenostech a od‑
bornosti – jedná se o posun oproti
dosavadní praxi, kdy zaměstnavatelé
dávali nabídky pracovních míst do
evidence ÚP, kde se k nim následně
přiřazovali potenciální uchazeči.

Liberecký kraj
OHK v Jablonci nad Nisou uspořá‑
dala společně s libereckou iQLAN‑
DIÍ a Českou mincovnou klání žáků,
studentů a firem z Libereckého kraje.
V konkurenci šesti družstev zvítězil
tým SPŠT Jablonec pod vedením
mentora z členské firmy OHK ZF
Automotive Czech. Vítězný tým se
prvním místem úspěšně nominoval
do celostátního kola. Celostátní
soutěž Talenty pro firmy v minulém
roce vyhráli právě žáci a studenti
z Libereckého kraje.

Karlovarský kraj
Firmy nabízejí stovky
pracovních míst
Řada firem z Karlovarského kraje
uvažuje o tom, že v případě zájmu
poskytne práci ukrajinským ob‑
čanům. Vyplývá to z bleskového

T‑Profi

Přehlídka řemesel v Kladně
Mezinárodní setkání středních škol
zorganizovala v rámci projektu
Erasmus+ v Kladně KHK střední
Čechy. Odborné školy ze Slovenska,
Rumunska, Německa, Chorvatska
a Itálie představily řemeslné výrobky
ze svých regionů, zvyky i tradiční
potraviny. ČR reprezentovala Střední
škola designu a řemesel Kladno.

Ústecký kraj
Technodays v Chomutově
OHK v Chomutově od 21. do
23. dubna pořádá jubilejní 10. ročník
prestižního veletrhu TECHNODAYS.
Na tradiční akci pro veřejnost
proběhne mj. propagace a prezentace
firem a setkání žáků středních a zá‑

kladních škol se zástupci firem, které
jim pomohou hledat vhodné pra‑
covní uplatnění. V případě dotazů či
zájmu o účast pište na info@ohkcv.cz.

Jihočeský kraj
Prachatickou firmu MS Kart
navštívil Mika Häkkinen
Někdejší mistr světa závodů Formule 1
Fin Mika Häkkinen zavítal během své
návštěvy ČR do prachatického závodu
na motokárové podvozky a kompo‑
nenty firmy MS KART, člena Hos‑
podářské komory Jihočeského kraje.
Bývalý závodní jezdec si prohlédl
výrobní halu společnosti a spolu se za‑
kladatelem podniku, taktéž někdejším
automobilovým závodníkem Milanem
Šimákem probrali mimo jiné aktuální
trendy v motoristickém sportu.

Jaké to je být instalatérem
či truhlářem
Jihočeská hospodářská komora od
března do května pořádá sérii akcí
pro děti a rodiče v rámci projektu Buď
mistr. Žáci si mohou vyzkoušet, jaké to
je být truhlářem, klempířem, instala‑
térem či obkladačem. Každý účastník
si osahá, co jednotlivé profese obnáší,
a odnesou si vlastní originální výrobky.
Zájemci se mohou bezplatně přihlásit
přes web www.budmistr.cz, který zá‑
roveň žákům řemeslné obory a profese
představuje a nabízí možnosti, kde je
v Jihočeském kraji studovat. ■
MIROSLAV BENEŠ, HK ČR
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Český trh práce

pod vlivem uprchlické vlny z Ukrajiny
Čeští zaměstnavatelé očekávají doplnění chybějící pracovní síly z uprchlické vlny a jsou schopni nabízet pracovní místa
i ukrajinským ženám – běženkyním. Využití potenciálu uprchlíků závisí na rychlosti a rozsahu vstupu uprchlíků na pracovní
trh a na tom, jak dokáže stát monitorovat kvalifikační strukturu příchozích.

Č

eské obyvatele i podnikatele čeká nová zku‑
šenost s uprchlickou vlnou vyvolanou válkou
na Ukrajině. Nyní je již zřejmé, že se nebude
jednat jen o pár desítek tisíc lidí, kteří překročí
české hranice, ale že rozsah migrace bude dále
zesilovat. Dopady válečného konfliktu na český
trh práce nejsou v tuto chvíli jednoznačné, přesto
v krátkém horizontu převládají negativní scénáře.
Na jedné straně lze realisticky očekávat, že nepříz‑
nivá geopolitická situace povede k poškození celé
řady tuzemských firem, ať už vlivem sankcí uvale‑
ných na Rusko, nebo inflačních šoků přicházejících
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ze zahraničí. Na druhé straně nelze vyloučit, že
mohou ukrajinští uprchlíci českému trhu prospět.
Dlouhodobě pozorujeme, že český trh práce řeší
potíže s chybějícími zaměstnanci s odpovídající
kvalifikací, a proto je schopný absorbovat poměrně
velké množství pracovní síly. Nikdo však není scho‑
pen nyní odhadnout, jestli kvalifikační struktura
migrace bude odpovídat i potřebám českých firem.

Odchody na frontu
Jak vnímají uprchlickou krizi čeští podnikatelé za‑
pojení prostřednictvím Hospodářské komory ČR

do Programu kvalifikovaný zaměstnanec, zjišťovala
HK ČR nedlouho po jejím vypuknutí na začát‑
ku března 2022 v rámci své bleskové ankety. Na
anketu odpovědělo celkem 333 firem, které mají
zkušenosti se zaměstnáváním cizinců ze zemí
mimo EU.
Bezprostředně před vypuknutím válečného kon‑
fliktu respondenti zaměstnávali 6 774 Ukrajinců.
V souvislosti s válečným konfliktem na Ukra‑
jině už opustilo nebo v blízké době opustí své
pracoviště na neurčitou dobu 922 pracovníků, to
je 14 %. Relativně nízké procento je dáno tím, že

k věci
fakticky odcházejí pouze muži. Odchody ukrajin‑
ských mužů zasáhly 56 % firem zaměstnávajících
Ukrajince. Relativně nejvíce jsou postiženi drobní
podnikatelé a obor stavebnictví. Původně (před vá‑
lečným konfliktem) chtěli respondenti v letošním
roce žádat prostřednictvím Programu kvalifikova‑
ný zaměstnanec o 4 020 dalších zaměstnanců vedle
případné pokračující spolupráce s dosavadními
zaměstnanci.

Kde hledat náhradu?
Co se týká nahrazování odchozích zaměstnan‑
ců v souvislosti s válečným konfliktem, firmy
jsou zatím relativně optimistické (viz graf č. 1).
Dvě třetiny zaměstnavatelů uvádí, že náhradu
odchozích pracovníků považují za možnou a také
žádoucí. Z těchto respondentů se jich celkem 19 %
domnívá, že by odcházející Ukrajince mohli na‑
hradit pracovníci z jiných zemí v rámci Programu
kvalifikovaný zaměstnanec. Nejčastěji respondenti
zmiňovali Mongolsko, Kazachstán, Moldavsko.
Tento krok by vyžadoval příslušná opatření ze
strany vlády, zejména v podobě zvýšení kvót pro
přijetí zaměstnanců z jiných zemí. Většina (57 %)
z uvedených respondentů nicméně doufá, že by
odchozí Ukrajinci mohli být nahrazeni těmi,
kteří do ČR dorazí v rámci uprchlické vlny. Tito
respondenti jsou přesvědčeni, že lidé prchající
před válkou z Ukrajiny do Česka jim poskytnou
náhradu za odchozí zaměstnance, a to i přes fakt,
že se zatím většinou bude jednat o ženy.

GRAF Č. 1: ODCHOZÍ UKRAJINCE…
by mohli nahradit jiní Ukrajinci, kteří do ČR dorazí
v rámci uprchlické vlny

57 %

by alespoň zčásti mohli nahradit čeští zaměstnanci
nebo občané z EU

19 %

by měli urychleně nahradit pracovníci z jiných zemí
v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec
nebo jiného obdobného programu

19 %

by měli nahradit pracovníci i z jiných zemí než těch,
pro které je v současnosti otevřen Program kvalifikovaný
zaměstnanec

5%

Zdroj dat: Hospodářská komora ČR, šetření „Zahraniční zaměstnanci a válka na Ukrajině“,
březen 2022, 333 respondentů – vybráni ti, kteří připouštějí možnost náhrady odchozích zaměstnanců

GRAF Č. 2: POZICE, KTERÉ NAŠE FIRMA POPTÁVÁ, JSOU VHODNÉ I PRO ŽENY,
KTERÉ JAKO UPRCHLÍCI PŘICHÁZEJÍ/BUDOU PŘICHÁZET Z UKRAJINY V DŮSLEDKU
VÁLEČNÉHO KONFLIKTU (ČLENĚNÍ FIREM PODLE OBORU)
90 %

86 %

83 %

46 %

42 %

34 %

Pracovní uplatnění běženkyň
Z odpovědí se mimo jiné totiž ukázalo, že firmy
jsou schopné nabídnout ženám pracovní uplatnění
v 56 % případů. Převážně se jedná o středně velké
a velké firmy, které zaměstnávají větší počet cizin‑
ců v různých oborech. Ve všech hlavních oborech,
kde firmy zaměstnávají nebo plánují zaměstnat
ukrajinské občany, firmy odpověděly, že mají
pozice vhodné pro ženy (viz graf č. 2). Obory, kde
mají ženy z Ukrajiny největší potenciál najít práci,
jsou skladování a stravování a následně různé
druhy služeb. Obory, kde budou ženy hůře hledat
uplatnění, jsou strojírenství, doprava, a především
stavebnictví. Ze 110 respondentů, které zaměstná‑
vají cizince ve stavebnictví, jich dvě třetiny uvedly,
že nemají pozice, které by mohly zastávat ženy.
Jedná se převážně o mikro a malé firmy. Stavební
firmy v současnosti nejvíce trpí odchody ukrajin‑
ských mužů s povolávacím rozkazem.
Nicméně i zde může být uprchlická vlna určitou
příležitostí. Vzhledem k jiné tradici a zvyklostem
je totiž ve východní Evropě běžné, že tam ženy
poměrně často pracují i jako řemeslnice, resp. vy‑
konávají lehčí kvalifikované práce i ve stavebnictví.
Stát by měl proto sledovat kvalifikační strukturu
uprchlíků.

Solidarita firem
Vlna solidarity a touhy pomoci, která se strhla
napříč Českou republikou, se projevuje konkrét‑

skladování

stravování

různé druhy
služeb

strojírenství

doprava

stavebnictví

Zdroj dat: Hospodářská komora ČR, šetření „Zahraniční zaměstnanci a válka na Ukrajině“, březen 2022, 333 respondentů

KOMOROVÝ BAROMETR
Hospodářská komora ČR provedla
začátkem března 2022 bleskovou anketu
s názvem Zahraniční zaměstnanci a válka
na Ukrajině. Za 40 hodin na ni odpovědělo
333 respondentů. Osloveny byly firmy
zapojené prostřednictvím HK ČR do
Programu kvalifikovaný zaměstnanec, tedy
firmy se zkušenostmi se zaměstnáváním
cizinců ze zemí mimo EU.

ními činy i ze strany tuzemských firem. Z ankety
vyplynulo, že všichni respondenti chtějí v souvis‑
losti s válečnou situací dělat něco navíc nad rámec
svých zákonných povinností.
Pokud jde o obecnou solidaritu s běženci, polovina
firem je připravena nabídnout ubytovací kapacity,
přes 40 % přispívá materiální pomocí a třetina
poskytuje, resp. poskytne finanční dar na huma‑
nitární účely. Z hlediska specifické zaměstnava‑
telské podpory dvě třetiny respondentů zachovají
Ukrajincům povolaným do armády alespoň po

určitou dobu jejich pracovní pozici. Více než
čtvrtina respondentů je připravena zaškolit své bě‑
žence odborně tak, aby byli schopni se o sebe a své
rodiny sami postarat. Téměř pětina respondentů
je připravena se podělit o zkušenosti z adaptace
a sociální integrace zaměstnávaných cizinců.

Příliš mnoho neznámých
Momentálně však nelze vyslovovat definitiv‑
ní závěry týkající se dopadů uprchlické vlny
na český trh práce, a to zejména proto, že je zde
příliš mnoho nejistot. Například se jedná o délku
a intenzitu konfliktu, a tím i migrační vlny nebo
o možné rozšiřování konfliktu za hranice Ukraji‑
ny. Nicméně uprchlíkům, kteří mohou a projeví
zájem pracovat, má být co nejrychleji umožněn
vstup na pracovní trh. Zároveň je třeba usilovat
v koordinaci s mezinárodním společenstvím o di‑
plomatickou, finanční, materiální a zbrojní pomoc
s cílem co nejrychlejšího ukončení válečného
konfliktu. ■
LUCIA BARTŮSKOVÁ a KARINA KUBELKOVÁ,
analytičky HK ČR
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Budoucnost
je velká neznámá
Možná jsme si mysleli, že covidová pandemie byla to nejhorší, co nás mohlo potkat. Realita ale ukazuje, že to bylo spíše
upozornění na to, jak moc zranitelný je současný globální, leč nesourodý svět. Ruskou invazí na Ukrajinu v konci letošního
února eskaloval konflikt, který viditelně prohořívá přítomností již osm let a latentně je přítomen de facto od pádu
východního socialistického bloku.

N

a to, že je současný svět na geopolitickém
tektonickém zlomu, experti upozorňují
již nějaký čas. Jen jsme si nepřipouštěli, že
jeho projevem může být i válka. A už vůbec jsme
si v posledních letech dynamického globálního
růstu nepřipouštěli, že jsme naprosto rezignovali
na strategické rozhodování a ve skutečnosti jsme
tím sami sebe učinili slabými a zranitelnými. Co ze
současné situace čtou hlavní analytička Hospodář‑
ské komory Karina Kubelková a ředitel Odboru
usnadňování obchodu a služeb Tomáš Zelený?

až dokonce hrozbu přechodu na válečné hospodář‑
ství, to pokud bude konflikt eskalovat za hranice
Ukrajiny, respektive pokud se nenaplní předpoklá‑
daný odrazovací dopad sankcí na agresora.

Jaká ekonomická rizika – obecně – vidí Komora
v reálném důsledku ruské invaze na Ukrajinu?
KK: Vyšší inflace, vyšší výdaje ze státního rozpočtu,
nižší HDP a tím i nižší blahobyt obyvatel, v přípa‑
dě masivní uprchlické vlny možné sociální napětí,

Jak výrazný růst cen energií a pohonných
hmot očekáváte?
KK: Vlastními odhady v tomto směru zatím nedis‑
ponujeme a obávám se, že jimi nedisponuje nikdo.
Budoucnost je velkou neznámou.
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Mění se nějak pohled Komory na energetickou
politiku státu a energetickou soběstačnost?
KK: Zatím HK ČR nedisponuje revidovaným ofi
ciálním stanoviskem k těmto tématům, nicméně je
zřejmé, že k určité revizi priorit dojde na národní
i evropské úrovni.

Nakolik celá situace může ovlivnit českou
inflaci, úrokové sazby a kurz koruny?
Respektive, na co všechno se mají české
podniky připravit?
KK: Oproti prosincové Komorové národohospo‑
dářské prognóze očekáváme vyšší inflaci po více
měsíců. Bohužel, mezinárodní situace nenahrává
ani posilování koruny.
Co lze pro české firmy vyčíst z obchodních
vztahů Česka a Ruska, když očekávaným
důsledkem bude s největší pravděpodobností
dlouhodobé a hluboké zmrazení obchodních
vztahů jak na straně exportu, tak na straně
importu?
KK: Diverzifikace zahraničního obchodu je zásadní
výzvou nejenom pro české firmy.

k věci
nacházet nové trhy a podnikatelské příležitosti. Po‑
kud válečný konflikt skončí z pohledu EU a ČR jen
dočasným snížením blahobytu občanů a zpomale‑
ním dynamiky hospodářského vývoje v důsledku
izolace Ruska, byla by to přiměřená cena, kterou
by občané členských států EU zaplatili za odvráce‑
ní eskalace války na svém vlastním území.

Ukrajina byla největším dodavatelem
zahraničních zaměstnanců pro české podniky,
sama Komora se snažila o navyšování
kvót. Co v tomto smyslu znamená či může
znamenat příliv válečných imigrantů, jejichž
počet bezpochyby přesáhne stávající kvóty?
TZ: Když pominu, jaká rizika zvýšený příliv
uprchlíků bude znamenat pro sociální systém
v ČR, školství a další, a budu se na celou proble‑
matiku dívat z pohledu zaměstnavatele v rámci
změny na trhu práce, tak vidím pro jisté obory
možnost dostat se k doposud chybějícím pracov‑
níkům bez vyšších nákladů. Na druhou stranu
je třeba si uvědomit, že se bude jednat zpravidla
o ženy, které nebudou moci vykonávat složitější,
náročnější manuální práce na stavbách, dopravě

Má Komora nějaké prognózy budoucího
vývoje těchto vztahů, obchodních příležitostí
a obchodní bilance?
KK: V tuto chvíli nikoliv, je to podobné jako v otáz‑
ce cen energií a pohonných hmot. Prognózy vždy
potřebují alespoň trochu předvídatelné prostředí,
a to zatím nemáme, vývoj konfliktu může být
doslova jakýkoliv.
Když odmyslíme bilaterální česko‑ruské
vztahy, jsou tu vztahy EU a Rusko? Jaký tam
očekáváte dopad?
KK: Situaci monitorujeme, faktorů, které budoucí
vztahy ovlivní, je ve hře celá řada.
Je z pohledu evropské ekonomiky
dlouhodobá totální ekonomická izolace
Ruska problém? Případně v čem, proč a jak
tomu čelit?
KK: Jedná se o zmenšení trhu a omezení obchod‑
ních příležitostí, což má vždy negativní dopad
na blahobyt v Rusku i v jiných zemích. Je třeba

OPROTI PROSINCOVÉ
KOMOROVÉ NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ
PROGNÓZE OČEKÁVÁME VYŠŠÍ
INFLACI PO VÍCE MĚSÍCŮ. BOHUŽEL,
MEZINÁRODNÍ SITUACE NENAHRÁVÁ
ANI POSILOVÁNÍ KORUNY.
a jinde. Nevím také, jak stát v dlouhodobějším
horizontu vyřeší otázku školní docházky pro
ukrajinské děti, tedy kolik z příchozích lidí bude
schopno pracovat na fulltime. Rozumím tomu,
že je zde aktivně komunikována myšlenka, že

je třeba co nejvíce lidí co nejrychleji zaměstnat.
Otázkou však je, jaká je jejich kvalita, respektive
využitelnost. Mohou to být i ženy, které nikdy
nepracovaly, ženy dlouhodobě nezaměstnané
nebo ženy, které jsou delší dobu na mateřské. To
jsou důvody, proč firmy asi raději uvítají nábor
lidí z jiné země s potvrzenou kvalifikací, kterou
potřebují. Na druhou stranu státu se zatím nechce
přesunout kvótu z Ukrajiny na jiné země. Jinými
slovy, pokud se zaměstnavatelé přeorientují
z Ukrajiny na jinou zemi, bude otázkou, jestli
bude volná kvóta na zastupitelských úřadech pro
zpracování. Zatím není.

Jedna věc je počet, druhá ovšem struktura –
ponejvíce jde o matky s dětmi a ty se patrně
budu chtít po skončení konfliktu vrátit domů.
Bude Komora vyvíjet či podporovat nějaké
aktivity či nástroje k jejich trvalému usídlení
v Česku?
TZ: Nejsme integrační centrum. Tohle opravdu
v tuto chvíli nedokážu vyhodnotit. Zaměstnavate‑
lé se stejně jako před válečným konfliktem snaží
zajistit veškerý servis, aby nepřišli o pracovníky.

Lze očekávat, že budou takto postupovat a cítit
sounáležitost i v tomto případě. Je potvrzenou
realitou, že české firmy vysílají autobusy na Ukra‑
jinu pro rodinné příslušníky těch, kteří museli
na frontu.

Existují nějaká rizika ze synergie doznívání
pandemie a válečného konfliktu?
KK: Ano. Rozhodně jsou negativní.
TZ: Ano, konkrétní odpovědi na řadu otázek zatím
neznáme. Je to další důvod, proč jednou z nejcen‑
nějších vlastností firem je a stále bude flexibilita. ■
PETR KARBAN
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Odstřižení dodávek od Ruska
změní Green Deal,
jeho cíl zůstává

Zelená dohoda? Ano, ale realisticky!
Únorová invaze Ukrajiny ze strany Ruska šokovala svět. Ve chvíli, kdy se evropská ekonomika vzpamatovávala z koronavirové
pandemie a řešila boj s klimatickou změnou, způsobilo ruské napadení sousední země další raketový růst cen energií
a probudilo Evropu z její závislosti na dodávkách ruského plynu a ropy.

T

lak veřejnosti na rychlé odstřižení od
ruských dodávek neuspěl, nicméně evropští
lídři podpořili potřebu hledat alternativní
cesty pro nahrazení ruských dodávek tak, aby se
závislost EU na Rusku do konce letošního roku
snížila o dvě třetiny. Na začátku března Evropa
platila Rusku navzdory ekonomickým sankcím
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stovky milionů eur denně za dovoz zemního
plynu a ropy – dohromady 1 miliardu eur denně.
Únorové sankce EU se sice dodávek plynu a ropy
netýkaly, přesto se válka na Ukrajině odrazila
v dalším růstu energetických cen. Ceny zemního
plynu dosáhly na začátku března svého historické‑
ho maxima.

Zahájeny debaty
s alternativními dodavateli

Situace na energetických trzích je tak velmi napjatá
a je jen otázkou času, zda a kdy Rusko Evropu
odstřihne. Z tohoto důvodu začali lídři členských
zemí EU přemýšlet, jak nejlépe nahradit ruské
dodávky, které u dovozu plynu do EU činí 45 %

k věci
vodík. Novou ambicí EU je proto zdvojnásobit
cílové hodnoty stanovené v balíčku Fit for 55 pro
biometan, aby se do roku 2030 dosáhlo roční pro‑
dukce ve výši 35 miliard metrů krychlových. Jedná
se především o biometan vyráběný z udržitelných
zdrojů biomasy včetně zemědělských odpadů
a zbytků. Další alternativou je vodík, ve který EU
silně věří. Nicméně také u vodíku nebudou domácí
zdroje a infrastruktura prozatím dostatečné a bude
potřeba počítat s jeho dovozem ze zemí mimo EU.
I u vodíku navrhuje Komise našponovat původní
cíle z balíčku Fit for 55. Jako náhradu ročních
dodávek 25–50 miliard metrů krychlových z Ruska
doporučila Evropská komise dalších 15 milionů
tun (Mt) vodíku z obnovitelných zdrojů nad rámec
5,6 Mt, které předpokládá Fit for 55.

Prioritou je naplnit prázdné zásobníky
Zásoby plynu v EU byly na začátku března dosta‑
tečné pro překlenutí zimy v první polovině roku,
a to i pro případ, že by došlo k úplnému přerušení
dodávek z Ruska. Problémem je však velmi nízký
stav zásob plynu. Skoro prázdné zásobníky má
v současné době celá řada evropských zemí. Nejvíc
prázdné jsou v Německu a Rakousku ty zásobníky,
které vlastní nebo má v pronájmu ruský Gazprom.
Ruská společnost skladovací kapacity loni v létě
a na podzim nenaplnila. Musíme se tedy připravit
na další zimu a začít s doplňováním plynových
zásob. Evropská komise předložila 23. března ná‑
vrh, který zavádí na příští zimu povinnost mít do
1. listopadu 2022 zásoby plynu na úrovni nejméně
80 % a v následujících letech pak minimálně 90 %.

Nezávislost nezaručí uhlí ani jádro

a Evropská komise spustila intenzivní dialog
s jinými světovými dodavateli.
Jednou z možností náhrady plynu je zkapalněný
zemní plyn dopravovaný po moři. EU se proto
snaží o navýšení dodávek. I když to může krátko‑
době zaplnit mezeru na trhu, odborníci tvrdí, že
neexistuje dostatek LNG k pokrytí všech energe‑
tických potřeb Evropy. Dodávky LNG také brzdí
evropská infrastruktura. Ne všechny členské státy
EU mají dostatečnou kapacitu terminálů LNG.
Některé země dokonce terminály LNG nemají,
přičemž jejich výstavba trvá v průměru 3–5 let.

Derusifikace dodávek zemního plynu a ropy
v dlouhodobém horizontu přinese z tohoto pohle‑
du nezávislost EU na Rusku. Nicméně v krátko‑
dobém horizontu, bez příslušné infrastruktury to
znamená, že se navrátíme k uhlí nebo k posílení
jádra. Potvrdili to i vysocí evropští politici, včetně
šéfa EU pro Green Deal Franse Timmermanse.
Ještě na začátku února by nikoho nenapadlo, že
Timmermans umožní zemím EU pokračovat ve
spalování uhlí – nejšpinavějšího fosilního paliva.
Koncentrace vytváří závislost. Ale i v případě
uhlí nebo jádra jsme konfrontováni s dovozem
surovin. Soběstační v uhlí nejsme. Zároveň pro
výrobu jaderné energie potřebujeme uran, jehož
největším dovozcem do EU je Rusko. Austrálie,
Kazachstán a Kanada v současné době představují
více než 50 % celkové světové nabídky uranu a jsou
třemi hlavními hráči na poli průzkumu uranových
ložisek. V EU jsou země, které však na Rusko ne‑
spoléhají, jako například Francie. Na trhu působí
i další hráči jako USA nebo Uzbekistán, včetně
Ukrajiny. Diverzifikace se tedy nabízí – tam, kde je
to možné – i v oblasti primárních surovin.

Ve hře je i biometan a vodík

Úspory a obnovitelné zdroje

Další alternativou pro náhradu ruského plynu je
plyn z obnovitelných zdrojů jako biometan nebo

Aby se Evropa vypořádala s výzvou oprostit se co
nejdříve od ruského dovozu, je zároveň nucena

zvýšit energetické úspory, snížit spotřebu fosilních
paliv a zrychlit zavádění obnovitelných zdrojů
energie, tedy především větrné, vodní či solární
energie. V tom se Green Deal nemýlil a poukazuje
na to, že obnovitelné zdroje hrají důležitou roli
jak ve snižování závislosti EU, tak i v naplňování
klimatických cílů. Slabou stránkou obnovitelných
zdrojů je však jejich volatilita a rovněž závislost
na surovinách nutných pro výrobu čistých tech‑
nologií. Ne všechny členské státy EU mají stejné
technické, přírodní a geomorfologické podmínky,
proto je důležité, aby měly větší volnost při výběru
technologie odpovídající dané situaci. V tom by
mohl být přepracovaný Green Deal flexibilnější.
Zamyslet bychom se také měli, co vše lze do cílů
zahrnout. V praxi se stává, že do pokroku v reali‑
zaci cílů nejsou některé aktivity zahrnuty. Jedná se
například o energetickou účinnost, u které zahrnu‑
jeme do cílů jen ty aktivity, které umíme vykázat
například z důvodu finanční podpory.

Výzkum potřebuje podporu
veřejných investic
Zavádění nových řešení vyžaduje více inovací.
Veřejné investice EU do výzkumu, vývoje a inovací
v oblasti čistých technologií jsou stále velmi nízké
(na úrovni roku 2010) a je třeba je rychle navýšit,
aby bylo zajištěno rychlé zavedení obnovitelných
zdrojů energie a nízkouhlíkových plynů, čemuž
by bezpochyby prospělo urychlení povolovacích
řízení. Neměli bychom také zapomínat, že i tento
sektor stojí na lidské práci a rychlost rozvinutí
čistých technologií může být v případě nedostatku
komponent pro výrobu takových technologií, ale
i kvalifikovaných pracovníků pomalá. Na to by
měla Zelená dohoda myslet.

Krize odhalila zranitelná místa
Náhrada ruských fosilních paliv dopadne na firmy
různě. Nejvíce ohrožené podniky budou ty, které
jsou energeticky náročné. Pravděpodobně se
nevyhneme přijetí nějakého dočasného krizového
rámce, který by řešil vážné narušení ekonomiky
způsobené vojenskou agresí Ruska proti Ukrajině.
Do popředí se dostane priorita číslo jedna – zajistit
stabilní dodávku energie podnikům a domácnos‑
tem. Od toho se budou odvíjet další aktivity.
Krize představuje historickou příležitost k řešení
našich současných zranitelných míst v oblasti eko‑
nomické a národní bezpečnosti. Přijetí správného
kroku bude vyžadovat, aby byl v souladu s našimi
klimatickými cíli. Zelená dohoda, jejímž cílem je
učinit EU do roku 2050 klimaticky neutrální, není
mrtvá, musíme ale upravit některé její parametry
a učinit ji realističtější. Zároveň musíme zajistit
flexibilitu při rozhodování o tom, jak dosáhneme
zastřešujících cílů dekarbonizace. A v neposlední
řadě musíme dát větší prostor lidem, aby se mohli
podílet na udržitelné transformaci. ■
ALENA MASTANTUONO,
členka Evropského hospodářského a sociálního výboru
a stálá delegátka HK ČR při EUROCHAMBRES
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Válka a daně

Ruská invaze na Ukrajinu mění mnohé a zdaleka ne pouze na Ukrajině. Jednou z oblastí, které se v Česku válka dotkne, jsou
daně. Byť to možná není oblast prioritní a nejviditelnější, není zanedbatelná. Pokud lidé a firmy umí dobře využívat možnosti,
které jim stát poskytuje, aby platili daně efektivně, může pak o to víc peněz směřovat k prvotnímu účelu, a tou je pomoc.
Vláda schválila podstatné úpravy, kdy umožnila daňové úlevy i u darů, které putují přímo státu Ukrajina, nebo neziskovkám
a jiným organizacím, které nejsou na území EU/EHP. Navíc to platí zpětně.

V

reakci na aktuální dění ohledně války
na Ukrajině přinášíme stručné informace
ohledně daňové uznatelnosti darů. Cílem
je názorně ukázat, jak může poskytnutí daru
na dobročinné účely snížit základ daně z příjmů
poplatníka, a upozornit na různé režimy DPH,
což může hrát roli při rozhodování o výši a formě
tohoto daru. Zároveň bychom rádi upozornili
na některá úskalí s tímto spojená.

Daň z příjmů
Aktuálně je darování upraveno v § 20 odst. 8
(pro darující právnické osoby) a § 15 odst. 1 (pro
darující fyzické osoby) zákona o daních z příjmů.
Zde nás zajímá zejména:
■ Subjekt obdarovaného (kvalifikovaný subjekt)
■ Účel daru (kvalifikovaný účel)
■ Spodní a horní limit výše daru
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Od základu daně lze například odečíst dar
poskytnutý právnickým osobám, které jsou
pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního
zákona, a to mimo jiné na zdravotnické, eko‑
logické, humanitární a charitativní účely. Dále
je možné odečíst dary poskytnuté právnickým
nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydli‑
štěm na území jiného členského státu Evrop‑
ské unie (EU) nebo státu tvořícího Evropský
hospodářský prostor (EHP), pokud příjemce
bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění
splňují podmínky stanovené zákonem o daních
z příjmů.
Vzhledem k tomu, že Ukrajina není členem EU
ani EHP, doporučuje aktuálně Finanční správa
pro poskytnutí daru na podporu Ukrajiny využít
právnické osoby, které jsou pořadateli veřejných
sbírek a mají sídlo v České republice.

Za současné úpravy zákona o daních z příjmů
nelze odečíst od základu daně dary fyzickým
osobám na humanitární a charitativní účely.
Předmětem daru v tomto případě bývají nejčastěji
finanční prostředky, ale darovat lze i jakékoliv
předměty či služby. Níže uvedené odpočty od
základu daně platí pro peněžní i nepeněžní dary.
U fyzických osob může v roce 2022 činit dar ma‑
ximálně 15 % základu daně při celkové hodnotě
všech darů alespoň 1 000 Kč; u právnických osob
potom maximálně 10 % základu daně při mini‑
mální hodnotě daru 2 000 Kč.
V případě nepeněžních darů vzniká otázka
hodnoty daru. Fyzická osoba darující část svého
„soukromého majetku“ může odečíst tržní cenu
nepeněžitého daru. U podnikajících fyzických
osob a u právnických osob je to daňová zůstatko‑
vá cena majetku.

k věci
Vládou schválená novela zákona
o daních z příjmů
Vláda aktuálně schválila v souvislosti s událostmi
na Ukrajině bleskovou novelu zákona o daních
z příjmů. Novela je účinná zpětně od začátku 2022.
Platí tak i pro dary, které byly v tomto roce již po‑
skytnuté. Předmětem novely jsou následující body.

Rozšíření okruhu účelů, na které lze dar
poskytnout
Kromě stávajících vyjmenovaných účelů je nově
možné odečíst od základu daně také hodnotu daru,
který byl poskytnut na podporu obranného úsilí
státu Ukrajina. Tím se rozumí například zbraně,
munice, vojenské příslušenství a cokoliv dalšího,
co může pomoci státu Ukrajina při obraně ve
válečném konfliktu. I zde je podmínkou okruh pří‑
jemců vyjmenovaný v zákoně (včetně této novely).
Zahrnuje například i poživatele invalidního důcho‑
du nebo nezletilé dítě závislé na péči jiné osoby
(toto platilo i před novelou).
Rozšíření okruhu subjektů, které mohou
uplatnit odpočet daru od základu daně
Nově zde vznikla možnost odečíst dary (u fyzic‑
kých osob) i v případě rezidentů státu Ukrajina. Je
zde podmínka prokázat, že úhrn příjmů z ČR tvo‑
ří minimálně 90 % celkových zdanitelných příjmů
(mimo příjmů podléhajících srážkové dani).
Navýšení limitu pro odečet darů až na 30 %
základu daně
Novela umožnila obnovení horní hranice 30 %
základu daně, jakožto maximální možné výše
uplatnění darů. Tato hranice platila v letech 2020
a 2021. Zvýšení se týká:
a) zdaňovacího období roku 2022 (poplatník je
fyzickou osobou);
b) zdaňovacích období, která skončila od 1. 3. 2022
do 28. 2. 2023 (poplatník je právnickou osobou).
Dále pak rozšíření osvobození přijatého daru
u příjemce i na bezúplatný příjem poskytnutý

Foto: archiv BDO

Rozšíření okruhu subjektů, kterým lze dar
poskytnout
Kromě výše zmíněných subjektů novela rozšiřuje
možnost od základu daně odečíst i hodnotu daru,
který byl poskytnut:
a) přímo státu Ukrajina;
b) územně‑správnímu celku státu Ukrajina;
c) právnické osobě se sídlem na území státu
Ukrajina;
d) fyzické osobě s bydlištěm na území státu Ukraji‑
na; v podstatě pak i jakékoli právnické osobě, která
toto plnění použije na humanitární nebo charita‑
tivní účely (a po schválení novely i na „obranné
úsilí státu Ukrajina, viz níže), dále poživatele
invalidního důchodu, nezletilé dítě závislé na péči
jiné osoby a tak dále.
Příjemce daru nadále musí splňovat podmínky
uvedené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona
o daních z příjmů, viz úvod tohoto článku.

MÁ SMYSL POD TÍHOU
AKTUÁLNÍHO DĚNÍ NA UKRAJINĚ
PŘEMÝŠLET I NAD DAŇOVOU
OPTIMALIZACÍ A ŘEŠIT UZNATELNOST
FINANČNÍCH I NEFINANČNÍCH DARŮ?
MY SI MYSLÍME, ŽE MÁ. LZE TAK
SOUSTŘEDIT MAXIMUM
VYNALOŽENÝCH FINANČNÍCH
I NEFINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
NA TA MÍSTA, KDE UDĚLAJÍ NEJLEPŠÍ
SLUŽBU PRÁVĚ TĚM, KTEŘÍ POMOC
NEJVÍCE POTŘEBUJÍ.
v roce 2022 za účelem podpory obranného úsilí
státu Ukrajina, tedy nejen do veřejné sbírky či
na humanitární nebo charitativní účel, jako tomu
bylo doposud. Z těchto darů tedy nebude nutné
odvádět srážkovou daň.

Daň z přidané hodnoty
Poskytnutí daru není obecně předmětem DPH
(§ 2 zákona ZDPH), avšak pokud nepeněžní dar
poskytne plátce DPH, který předmět daru pořídil
v rámci své ekonomické činnosti a uplatnil při jeho
pořízení nárok na odpočet DPH na vstupu, jedná
se dle ZDPH o dodání zboží nebo poskytnutí služ‑
by, a je tak povinen při poskytnutí daru ve většině
případů odvést DPH na výstupu z ceny obvyklé.

Finanční správa vydala souhrnné informace
o možnostech úlev v oblasti DPH. Při dodání
zboží za úplatu plátcem v tuzemsku humanitární
nebo dobročinné organizaci, která jej v rámci své
humanitární, dobročinné nebo vzdělávací pomoci
odešle do třetí země (na Ukrajinu), lze aplikovat
osvobození od daně s nárokem na odpočet dle
§ 68 odst. 15 ZDPH, tento způsob dodání vykazu‑
jeme na řádek 26.
Při poskytnutí finančních darů v hotovosti i bez‑
hotovostně nejsou předmětem daně z přidané
hodnoty a v přiznání k DPH je neuvádíme.
Při poskytnutí hmotných darů, tedy v případě
pořízení zboží za účelem jeho darování, nevzniká
nárok na odpočet daně a následné bezúplatné
přenechání hmotného daru není v tomto případě
předmětem DPH. V případě, že plátce daruje zbo‑
ží, jež bylo původně pořízeno pro ekonomickou
činnost (a uplatnil si nárok na odpočet), je nutno
rozlišit následující situace:
■ darování dobročinné organizaci, která jej ná‑
sledně přepraví na Ukrajinu – jeho poskytnutí je
osvobozeno od daně s nárokem na odpočet dle
§ 68 odst. 15 ZDPH – viz bod 1) výše;
■ dar poskytnutý v tuzemsku jiným osobám než
dobročinným organizacím – plátce je povinen
odvést DPH na výstupu dle § 13 odst. 4 písm. a)
a odst. 5 ZDPH – například nábytek, obleče‑
ní atd.;
■ dar poskytnutý do třetí země (na Ukrajinu) –
plátce je povinen odvést daň na výstupu rovněž
dle § 13 odst. 4 písm. a) a odst. 5 ZDPH. ■
ZENON FOLWARCZNY,
partner BDO ČR a vedoucí daňového oddělení
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Co děláme pro zvyšování kvality podnikání
a odpovídající cenu kvalitní služby

České tržní prostředí
mezi nejlepší nepatří
Hospodářská komora České republiky v rámci své působnosti dbá mimo jiné také na to, aby její členové vykonávali
podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. K podpoře těchto cílů má HK ČR
své orgány i vlastní nástroje.
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k věci
která je jmenovaná představenstvem HK ČR a je
sedmičlenná. Je poradním orgánem prezidenta
HK ČR. Mezi základní kritéria, která jsou v rámci
procesu autorizace hodnocena, patří schopnost
žadatele o autorizaci naplnit předpokládané povin‑
nosti, zejména pak:
■ dosavadní odborný přínos v autorizovaném
oboru;
■ rozsah zabezpečování tvorby mezinárodních,
evropských a národních technických norem či
pravidel praxe a úroveň zabezpečení informova‑
nosti v daném oboru;
■ úroveň vydávání periodika s odbornou náplní;
■ zapojení do projektu NSK;
■ aktivní zapojení do celoživotního odborného
a profesního vzdělávání;
■ aktivní zapojení do systému legislativního
připomínkování při HK ČR;
■ členství v odborných evropských organizacích;
■ přijatý a naplňovaný etický kodex a některá
další kritéria.
V rámci pravidel a metodik schválených předsta‑
venstvem HK ČR jsou autorizovaná společenstva
oprávněna žádat o registraci oborových pravidel
praxe a využívat metodiku osvědčování kvality
svých členů.

REGISTRACE PRAVIDEL PRAXE –
Sekce kvality HK ČR

T

rh se za posledních třicet let zcela změnil,
vyspěli podnikatelé i zákazníci. Jedním z prů‑
vodních jevů je to, že se dramaticky zvyšuje
důraz na kvalitu služby. Správné využití zmíněných
nástrojů může výrazně pomoci jak v rámci spole‑
čenstev, tak především orientaci zákazníků.

AUTORIZACE – Autorizační komise HK ČR
Jedná se o proces, kdy je podle pravidel přijatých
představenstvem HK ČR a na žádost živnostenské‑
ho společenstva začleněného v HK ČR posouzena
jeho způsobilost stát se ve své dílčí oblasti či oboru
speciální autoritou. Pravidla upravují postup
udělování autorizace HK ČR žadatelům, tedy
budoucím či stávajícím autorizovaným subjektům,
k výkonu specifické činnosti, kdy je nutné ověřit
na určenou dobu nejvyšší standard vybraných
profesních aktivit, principů a dalších definovaných
podmínek a kritérií autorizovaného subjektu. Jsou
přesně stanoveny základní požadavky na žadatele
o autorizaci, dále náležitosti související s udělová‑

ním, pozastavením, zrušením autorizací, a rovněž
kompetence a povinnosti autorizovaných subjektů.
Autorizace začleněných živnostenských společen‑
stev je náročný proces, a ne každý žadatel v něm
uspěje. I proto jsou autorizovaná společenstva pro
HK ČR, jeho orgány a úřad garanty odbornosti,
vysoké úrovně profesního vzdělávání a nositeli
těch nejvyšších profesních standardů a zkušeností.
Úřad a orgány HK ČR se proto na autorizovaná
společenstva obracejí při tvorbě a připomínkování
právních předpisů a dalších dokumentů, které pře‑
depisují nebo zásadně ovlivňují činnost v daném
oboru.
Autorizovaná společenstva zastupují HK ČR při
jednání v oborových a specifických záležitostech.
Jedná se především o vyjednávání s ostatními or‑
ganizacemi a s orgány státní a veřejné správy. Dále
autorizovaná společenstva působí v rámci HK ČR
jako odborní garanti při tvorbě standardů Národní
soustavy kvalifikací a Mistrovských zkoušek.
Žádosti o autorizace posuzuje Autorizační komise,

Pravidla navrhuje, zpracovává a vydává příslušné
Autorizované živnostenské společenstvo začleněné
v HK ČR, které nese plnou odpovědnost za jejich
obsahovou a věcnou stránku. HK ČR registruje
pouze Pravidla praxe zpracovaná a schválená
podle Metodických pokynů pro plánování, tvorbu
a schvalování Pravidel praxe, které zpracovala
Sekce kvality a kterou schválilo představenstvo.
Pravidla vydaná a registrovaná v souladu se
schválenou metodikou zajišťují pro daný obor
splnění nejnovějších požadavků vyjadřujících stav
techniky, dodávek, služeb a výrobků, a to v souladu
s požadavky právních předpisů a technických
norem.
Pravidla, která jsou registrována HK ČR, jsou ve
smyslu článku 3.1 ČSN EN 45020 normativním
dokumentem obsahujícím pravidla praxe podle
3.5 ČSN EN 45020. Pravidla musí být vytvořena
na základě konsenzu a musí mít charakter veřejně
dostupného dokumentu, vypracovaného ve spo‑
lupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací
a postupů konsenzu, a od okamžiku schválení jsou
považována za uznaná pravidla vyjadřující stav
techniky podle článku 1.5 ČSN EN 45020.

OSVĚDČOVÁNÍ KVALITY PODNIKÁNÍ –
Sekce kvality HK ČR
Kvalita výrobků a poskytovaných služeb je v ČR
z pohledu konečných uživatelů stále častěji kriti‑
zována. Systém udělování oprávnění k podnikání,
tedy živnostenských listů, je v rámci živnosten‑
ského zákona pojat jako systém, který v co nejširší
míře umožňuje podnikat, ale který nezaručuje
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POSTUPY, JAK ZAJISTIT KVALITU
VÝROBY A SLUŽEB NEBO
PRAVIDLA PRO OSVĚDČOVÁNÍ
PRAVIDEL PRAXE NALEZNETE
MIMO JINÉ FORMOU LETÁKŮ
NA WEBU HK ČR.

www.komora.cz/
remeslo-v-komore

kvalitu. Základem je jednoduché rozdělení živnos‑
tí na volné, řemeslné a koncesované, přičemž cílem
státu je, aby podmínky pro udělení živnosti byly co
nejširší a nejvolnější. Zjednodušeně řečeno, aby co
největší počet žadatelů dané podmínky splnil. O to
významnější je dbát o odbornost a kvalitu výkonu
těchto živností. V některých odvětvích jsou od‑
bornost a kvalita služeb osvědčovány podle jiných
právních předpisů, typicky v energetice, vyhraze‑
ných technických zařízeních a podobně.
Cílem působení HK ČR a u ní začleněných
autorizovaných společenstev je, aby poskytované
výrobky a služby byly ve všech odvětvích bezpečné
a kvalitní. Proto HK ČR působí na své členy, aby
při své podnikatelské činnosti dodržovali technic‑
ké předpisy, využívali technické normy, pravidla
praxe registrovaná HK ČR, měli zavedené systémy
řízení kvality a systémy řízení výroby, dodržovali
etický kodex HK ČR a svých společenstev a samo‑
zřejmě postupovali v souladu s obecně závaznými
předpisy.
Podle provedených průzkumů a návštěvnosti
webových stránek je prokazatelné, že zákazníci
vítají jakékoliv iniciativy společenstev, které jim
umožní získat informace o tom, který živnostník,
respektive podnikatel splňuje odborná i kvalita‑
tivní kritéria, podepsal etický kodex, pravidelně se
vzdělává a totéž umožňuje svým zaměstnancům
a podobně. Kromě webových stránek některých
společenstev, které tyto informace se souhlasem
svých členů zveřejňují, je však na internetu spousta
dalších seznamů, které se tváří jako ověřené, ale
slouží především k výdělečné činnosti jejich tvůr‑
ců. Z toho potom samozřejmě vyplývá, že umístění
na předních místech v seznamu není dáno kvalitou
poskytované služby, či vyráběného výrobku, ale
výší poplatku za prezentaci firmy na portále.
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Proto Sekce kvality HK ČR zpracovala transpa‑
rentní a funkční nástroj, jehož pomocí si může ko‑
nečný zákazník prověřit kvalitu svého dodavatele
ještě před podepsáním objednávky. Tím je značka
osvědčení kvality podnikání člena autorizovaného
společenstva.
Aby byl proces, podle kterého autorizovaná
společenstva provádí osvědčování kvality, v rámci
HK ČR na stejné úrovni, zpracovala Sekce kvality
a následně byla představenstvem HK ČR schválena
metodika pro sjednocení přístupu jednotlivých
společenstev začleněných u HK ČR k poskytování
záruk za své členy.
V případě, že předmětné autorizované společen‑
stvo provádí osvědčování odbornosti a způsobi‑
losti svých členů podle pravidel vypracovaných
v souladu s uvedenou schválenou metodikou
HK ČR, je oprávněno využívat na svém dokumen‑
tu Osvědčení o kvalitě, což je logo HK ČR s připo‑
jeným textem: Osvědčení kvality bylo provedeno
v souladu se schválenou metodikou Hospodářské
komory ČR.

CENA KVALITNÍ SLUŽBY –
Sekce kvality HK ČR
Orientace na nízkou cenu zakázek zejména ze
strany veřejných subjektů je v ČR obecně nesmírně
rozšířená, což je dáno jednak nastaveným regula‑
torním rámcem (zákonné i podzákonné předpisy
a vnitřní předpisy zadavatelů), jednak jejich ne
vždy přesnou interpretací a dále také zakořeněnou
praxí při vyhlašování a zadávání veřejných zaká‑
zek. Ta řadí v tomto ohledu tržní prostředí v ČR
na okraj vyspělých zemí, což prokazuje i diskuze
v mezinárodním kontextu. V ČR rovněž chybí
rozvinutější judikatura a soudní praxe, o kterou
by bylo možné se v tomto ohledu opřít – na rozdíl

například od Nizozemí, Švédska, ale kupříkladu
i Slovenska. Problém nízkých cen u veřejných
zakázek se netýká jen zakázek velkých, ale zejména
i zakázek menšího a malého rozsahu, kterých je
v ČR co do počtu vypisována naprostá většina.
Za odpovídající, tedy bezpečnou cenu služby je
podle schváleného modelu HK ČR cena, která
zahrnuje veškeré relevantní přímé, ale i nepřímé
náklady s důsledným zohledněním a zahrnutím
všech náležitostí věcného obsahu a rozsahu služby,
a to i včetně minimální kvality služby. Vlastní na‑
bízená cena pak může být srovnatelná na základě
věcné podstaty nabídky poptávané služby tak,
aby byla konkurenčně férová a aby jak nabídkové,
tak i tržní ceny obecně odrážely v jednotlivých
segmentech či oborech služeb daná kritéria.
Aplikace modelu vytvořeného a schváleného Sekcí
kvality HK ČR má zajistit či alespoň posílit funkci
trhu, aby nabízené ceny byly srovnatelné na zákla‑
dě věcné podstaty nabídky poptávané služby tak,
aby byly konkurenčně férové a aby jak nabídkové,
tak i tržní ceny obecně odrážely v jednotlivých
segmentech (oborech) služeb daná kritéria.
Cílem je vytvoření databáze základních informací
o jednotlivých službách či i o souboru jednotlivých
služeb z hlediska jejich kvalitativního obsahu ze‑
jména ve vztahu k technickým normám a pravi‑
dlům praxe, pokud existují. Obsah databáze je tedy
úzce vázán na existenci postupů a pravidel praxe či
podobných konsenzuálně přijímaných dokumen‑
tů, například příslušných oborových standardů.
Výstupy z databáze by pak formou internetové
a mobilní aplikace byly otevřeně a zdarma dostup‑
né široké veřejnosti. ■
JAROSLAV SCHÖN, člen představenstva HK ČR, předseda
Autorizační komise HK ČR a místopředseda Sekce kvality HK ČR

Darujte jedním dárkem
nekonečně možností

Dárkový Pass Sodexo je ideální pro motivaci a podporu
prodeje. Věnujte ho všem, na kterých vám v byznyse záleží.
Jako firemní dárek, odměnu do věrnostních programů nebo
jako správnou motivaci.
Více informací najdete na webu

www.sodexo.cz/darek
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I zavřený hotel
může vyhořet
Poslední roky nás přesvědčují, že snad jedinou jistotou je nejistota. A obranou proti nejistotě bylo, je a bude pojištění.
I v podnikání. Jak vypadá tuzemský trh podnikatelského pojištění? Co lze a nelze pojistit? A jak bude vypadat podnikatelské
pojištění zítra? O tom všem s Radkem Starostou, ředitelem Úseku pojištění majetku a odpovědnosti Kooperativa pojišťovny.

P

ojištění je velmi konzervativní byznys
a vždy reagovalo na trh s určitým
zpožděním. Leč současnost je velmi
dynamická a turbulentní. Stíháte vůbec
tempo doby?
Jsme konzervativní obor a já sám jsem tomu rád,
ale jsme samozřejmě pod vlivem nových trendů,
nejsme mimo dění, musíme reagovat a reagujeme.
Na druhé straně je pravda, že pojištění podnika‑
telů asi ještě dlouho zůstane v té tradiční podobě.
Klient si chce na téma pojištění popovídat s od‑
borníkem a ten má pak za úkol nastavit všechny
podmínky a parametry tak, aby byla kryta rizika,
která klient krýt chce nebo potřebuje. Samozřejmě
i sem proniká moderní proud, ale jakým způso‑
bem nakonec tuto oblast ovlivní, to je i pro nás
ještě dnes otázka. Ve skupině mikropodnikatelů
určitě nabere na významu samopojištění s tím,
že supervizi může mít pojišťovací poradce, který
v případě potřeby je schopen poradit a pomoci.
Zkrátka osobně si myslím, že mnohem silnější vliv
nových trendů bude v oblasti pojištění majetku
občanů nebo pojištění motorových vozidel. Tam
se už dnes zkouší telematika a díky tomu, že
pojišťovna může sledovat chování řidiče, může
také vyhodnotit míru rizikovosti chování a tomu
přizpůsobit pojištění.
Samopojištění malých podnikatelů už u vás
funguje?
Zatím tento model využíváme pro pojištění ma‑
jetku občanů, ale uvažujeme, že právě pro skupinu
malých podnikatelů, živnostníků a OSVČ by byl
také velmi dobře uplatnitelný. Možná jsme trochu
předběhli dobu, protože my už s tímto modelem ve
dvou mikroproduktech koketujeme asi patnáct let,
ale zatím ho využili jednotky klientů. Důvodem
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ROZUMÍM TOMU, ŽE KLIENTI BY
SI MOŽNÁ PŘÁLI POJIŠTĚNÍ I PRO
ZCELA NENADÁLÉ A NEPŘEDVÍDATELNÉ
SITUACE TYPU PANDEMIE, JENŽE
PRO NÁS JE POŘÁD ZÁKLADEM
MATEMATIKA. POJIŠŤOVNA JE JEN
KOMERČNÍ SLUŽBA, NIKOLIV CHARITA.
POJISTÍME JEN TO, CO JE PRO NÁS
UCHOPITELNÉ, PŘEDVÍDATELNÉ
A SPOČITATELNÉ. CO NEMŮŽEME
OCENIT, NELZE POJISTIT.
je asi to, že pojištění je vážná věc, a obava, jestli
si člověk pojištění nastavil dobře, převážila nad
jednoduchostí.

Co dnes znamená být dobře pojištěný?
Mít správně zmapovaná rizika, která mě mohou
reálně ohrozit, a správně nastavit pojistné částky.
Zvláště ten druhý bod byl takovým nešvarem let
minulých, pojistné částky často byly podhodno‑
ceny. Velký zlom v pohledu na pojistné částky
odstartovalo loňské ničivé tornádo na Moravě.
Najednou si tisíce lidí uvědomily, že takové
nebezpečí je reálné i u nás. A když si připustíte,
že v několika sekundách můžete přijít o domov,
díváte se pak na pojištění trochu jinak. Takže
napříč trhem dnes všechny pojišťovny na přání
klientů upravují pojistné částky na odpovídající
výši. Zvýší se pojistné, ale pojistná ochrana do‑
stává smysl, který u špatně nastavených pojistek
vlastně chybí.

Nelze to řešit automatikou, nějakým
algoritmem? Inflace je velmi viditelná…
I tímto směrem se naše úvahy ubírají a v pojiš‑
tění majetku občanů existuje takzvaná indexace.
Pokud si ji klient u své smlouvy nastaví, ve chvíli,
kdy vnější vlivy markantně zvýší ceny ve staveb‑
nictví, oslovujeme ho s doporučením navýšení
pojistné částky. U podnikatelského pojištění je to
složitější a ani v Evropě není běžné, že by indexace
byla ve smlouvách zakotvena. Přece jen hodnota
majetku firmy a její charakter se mění mnohem
dynamičtěji než hodnota běžného rodinného
majetku, která je poměrně konzistentní. A je to
dáno i tím, že podnikatelské pojistné smlouvy
jsou mnohem komplikovanější, zahrnují různé
druhy a typy rizik, je to mnohem větší skládanka
se složitou strukturou. Ale zase je potřeba říct, že
se snažíme reagovat na trendy doby, takže v seg‑
mentu mikroproduktů, pro malé provozovny do
hodnoty deseti milionů, máme v plánu indexaci
letos doplnit. U naší vlajkové lodi, což je pojištění
podnikatelů TREND, to ale vzhledem ke složi‑
tosti zatím možné není, a je především úkolem
obchodníka vnímat změny a nenechat pojištění
zastarat.
V Česku bývalo obvyklé, že poměrně dobře
pojišťujeme majetek, ale už liknavější jsme
k pojištění základního výrobního nástroje,
totiž zdraví a života. Kde v tomto spektru je
pojištění podnikání a podnikatelských rizik?
Rozhodně se to lepší, trh je za třicet let svobodné
ekonomiky edukovanější a došlo k viditelnému
posunu. Vidět je to i na tom, že vždy bylo primární
pojištění majetku, a my léta trpělivě vysvětlujeme,
že stále důležitější je odpovědnost. Protože když
nemáte ošetřenou škodu z odpovědnosti, může vás

měsíce

RADEK STAROSTA
Ředitel Úseku pojištění majetku
a odpovědnosti, Kooperativa
pojišťovna, Vienna Insurance Group

Foto: 2x Jakub Hněvkovský

Radek Starosta je absolventem VŠE
v Praze. Již v době studia zahájil praxi
v pojišťovně Kooperativa. V roce 1991
se stal jejím zaměstnancem, je
tak jedním z několika současných
zaměstnanců, kteří jsou
s Kooperativou spjati od jejího
založení. Radek Starosta je ženatý,
má dvě děti. K jeho zálibám patří
pobyt v přírodě, jízda na kole a je také
vášnivým muzikantem.

to nejen poznamenat na mnoho let, ale doslova
zruinovat. A vnímáme, že už se to začíná na stranu
pojištění odpovědnosti překlápět. Pomalu, ale
přece. Dalším takovým méně známým pojištěním
je pojištění přerušení provozu, a i tam je vidět
pozitivní změna.

to jsou živly. Znovu zmíním tornádo, jev, který se
nedá predikovat a může udeřit doslova kdykoliv
a kdekoliv. Povodeň aspoň trochu predikovat lze,
tornádo ne. Loňské neštěstí skutečně vzbudilo
zájem a ukázalo, že ušetřit na pojistném na úkor
kvality pojistné ochrany se nevyplácí.

Lze zobecnit, jakými neduhy Česko trpí,
pokud jde o pojištění podnikání? Kterých
chyb v pojištění se třeba dopouštějí sami
podnikatelé?
Jak již bylo řečeno, největším neduhem je asi pod‑
cenění správného nastavení pojistné částky. A pak

Která hlavní podnikatelská rizika může
pojištění krýt?
Především je to pojištění majetku, speciální
kategorií je pojištění flotil, které je trochu složitější
než běžné pojištění motorového vozidla, a pak
zmíněné pojištění odpovědnosti…

U majetku i flotil je to asi jasné. Jak je to
s odpovědností, co všechno lze pojistit?
Odpovědnost je složitější téma. Je tu tzv. obecná
odpovědnost zahrnující běžné škody, které můžete
způsobit v souvislosti s provozováním podnika‑
telské činnosti – například u vás bude hořet kvůli
zanedbané elektroinstalaci a požár zničí i sousední
dům. Pak je tu pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně prove‑
denou prací. Jsou tu také další odpovědnosti, které
už vyplývají z charakteru podnikání, nejčastěji
je to pojištění profesní odpovědnosti, například
pro lékaře, notáře či auditory. A konečně je tu
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měsíce
i manažerská odpovědnost - pojištění chránící
manažery společností pro případ, že by způsobili
škodu pochybením při výkonu své funkce. Existuje
i pojištění odpovědnosti pro zastupitele, pro byto‑
vá družstva aj.

Vedle těchto běžných rizik je tu celá
řada nových fenoménů – geopolitická
rizika, kybernetická rizika, autonomní
stroje a zařízení, elektromobilita, umělá
inteligence, sdílení… To vše se propisuje do
podnikání. Co všechno lze pojistit dnes a co
třeba bude možné pojistit zítra?
To všechno jsou otázky, které dnes vyvstávají,
protože si dovolím říct, že v posledních letech jsme
svědky toho, co jsme si neuměli ani představit.
Něco je dáno technologickým vývojem, něco jiný‑
mi vlivy. A my jako pojišťovna na to samozřejmě
musíme reagovat, například kybernetická rizika
či elektromobilitu a skladování baterií už řešíme.
Geopolitická rizika jsou ale asi něco, co pojist‑
ná matematika nikdy nedokáže spočítat, v těch
ostatních směrech se pojistný trh a služby vyvíjejí
přirozeně, s poptávkou.
Ekonomika se potýká s řadou problémů
na nákladové straně, pojištění může být
vnímáno jako zbytná položka. Jak aktuálně
vypadá pojistný trh, vidíte nějaký pokles?
V posledních dvou letech spíše naopak, zájem
o pojištění stoupá a já osobně vidím největší zlom
po již zmíněném moravském tornádu. Obecně
samozřejmě pořád platí, že nejistota a třeba živelní
kalamity podněcují zájem o pojištění, o revizi
pojistných částek. V důsledku pohrom se lidé nad
riziky více zamýšlejí. Když se daří a problémy jsou
daleko, na pojištění nikdo moc nemyslí.
Zmínil jste, že lze pojistit třeba nenadálé
uzavření provozovny, k němuž v uplynulých
dvou letech hromadně docházelo.
V některých zemích údajně pojišťovny
v těchto případech plnění proplácely…
Asi máte na mysli pojištění pro případ přerušení
provozu, které naše pojišťovna nabízí již řadu let
a které může nastat z řady příčin. Typicky má krýt
takové případy, kdy dojde k velké škodě na po‑
jištěném majetku, například z důvodu požáru,
a vy následkem této události jste nucen pozastavit
provoz firmy. Vedle toho, že vám vznikne přímá
majetková škoda, vzniká další škoda i tím, že
nějakou dobu nemůžete fungovat. Jinými slovy,
uzavření provozovny nebo přerušení činnosti je
následkem jiné škodní události v přímém vztahu
k vaší provozovně. To se nám zdálo málo, protože
jsou i jiné škody, které podnikatel nemůže úplně
ovlivnit. A přišli jsme s tím, že chceme pojistit
i přerušení provozu úředním zásahem. Během
metanolové aféry, kdy byl zákaz prodeje alkoholu,
jsme si uvědomili, že je to ale něco jiného, než
jsme chtěli, protože přišel plošný zásah a tam
mohou být dopady obrovské, a pojišťovna by tedy
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mohla mít objem plnění, se kterým nepočítala.
Takže jsme to precizovali a vedle následků přímé
majetkové škody, které způsobí přerušení provozu,
umíme krýt takové případy, které mají jednoznač‑
ný vztah k místu pojištění. Například když v ulici
dojde k výbuchu plynu a statik nařídí kontrolu
všech budov v okolí s tím, že dokud kontrola
neproběhne, nelze otevřít provozovny. Což ale
může trvat týdny. Je to úřední zásah, ale související
s místem podnikání, a ten pojistit umíme…

Pandemický lockdown tedy ne…
Bohužel ne, a přiznávám, vznikaly tu s pandemií
kontroverze, ty ale byly dány tím, že pojistné pod‑
mínky jsou komplikovaný dokument a málokdo
je detailně prostuduje. Naším úkolem je pojistit
rizika nahodilá a v zásadě jednotlivá. Riziko, které
vznikne následkem úředního rozhodnutí a má
plošný dopad, krýt nemůžeme. Pro tyto případy,
kdy stát nebo někdo jiný něco nařídí z důvodů,
které považuje za důležité, a vznikne škoda, musí
být stát připraven a schopen tuto škodu kompen‑
zovat. To je jediná možnost.

NEJVĚTŠÍM NEDUHEM JE ASI
PODCENĚNÍ SPRÁVNÉHO NASTAVENÍ
POJISTNÉ ČÁSTKY. UŠETŘIT
NA POJISTNÉM NA ÚKOR KVALITY
SE NEVYPLÁCÍ.
A mění se nějak, či změní se nějak –
s vědomím rostoucí nejistoty, pandemií,
válek – pohled pojišťoven na příčiny vis
maior?
Ono to v principu moc není možné. Z našeho po‑
hledu platí a vždy bude platit jedna věc: pojistíme
jen to, co je pro nás uchopitelné, předvídatelné
a spočitatelné. Co nemůžeme ocenit, nelze pojistit.
V případech typu pandemie nebo geopolitiky
nikdo neví, co přijde, jak dlouho to bude trvat
a jaké to může mít dlouhodobé následky. A pak
je tu i druhý moment, expozice rizika. Když by ta
situace nastala, s jak velkou škodou můžeme po‑
čítat? Rozumím tomu, že klienti by si možná přáli
pojištění pro tyto zcela nenadálé a nepředvídatelné
situace, jenže pro nás je pořád základem matema‑
tika. Pojišťovna je především komerční služba, kte‑
rá má svá rizika zajištěna, a to pro případ vzniku
velké nadlimitní škody nebo katastrofických škod
s plošným dopadem. Ale zajišťovny samozřejmě
vycházejí také z expertního posouzení pojistitel‑
ných rizik. A pokud pro rizika, o kterých mluvíme,
nenajdeme zajistitele, tak není možné je pojistit.
Existuje nějaký základní soubor pravidel
zabezpečení pro podnikatelské pojištění,
který je třeba dodržet?
Pravidla jsou vždy dána výší pojistné částky, tedy
pojišťovanou hodnotou. Čím vyšší, tím důkladněj‑
ší zabezpečení požadujeme. Protože vždy máte ně‑

jaké riziko a existují možnosti, jak ho snížit. U těch
nejvyšších a nejsložitějších smluv je samozřejmostí
bezpečnostní audit, který dělají naši risk manažeři
a ti jsou schopni zohlednit podmínky, lidi i proce‑
sy. A samozřejmě se míra rizika a podmínky její
minimalizace vždy odrážejí i v ceně pojištění.

Málokdo ví, že existuje institut přerušení
pojištění. Byl či je – v pandemii či nyní –
využíván častěji?
Ten je výsledkem snahy reagovat na pandemii,
ale zaznamenali jsme několik desítek požadavků.
Častěji jsme řešili optimalizaci pojistného krytí.
Přece jen, i zavřený hotel může vyhořet.
Nabízíte některá pojištění, u nichž lze číst
oborovou či segmentovou specializaci. Které
obory podnikání takto řešíte a proč vlastně?
Tam, kde nám to dává smysl, se snažíme připra‑
vit programy, které zohledňují specifickou míru
rizika. Například v produktu Trend program pro
pojištění měst a obcí máme designované dílčí
programy pro ordinace, penziony, maloobchod,
výstavy, odpovědnost poskytovatelů odborných
služeb, silničního dopravce, fotovoltaické elek‑
trárny… Třeba u ordinace může být spouštěčem
přerušení provozu nejen majetková škoda, ale
i nemoc nebo úraz. Zatímco do obchodu si záskok
snadno vyjednáte, ordinace bez hlavního aktéra
fungovat nebude.
TREND jste vloni inovovali…
A umí skoro všechno. Krom toho, že sbírá různá
ocenění, tak i strhává zájem podnikatelů. Funguje
pro prakticky všechny firmy. Umíme pojistit
provozy do deseti milionů, provozy od deseti
do sto padesáti milionů a pak ty od sto padesáti
do pěti set milionů hodnoty firmy. Zatímco v té
nejnižší úrovni se lze pohybovat takřka na modelu
samopojištění, zde podnikatelé využívají zejména
balíčkový produkt START PLUS, který je velmi
podobný pojištění majetku fyzických osob, a po‑
jištění sjednáte na několik kliků, střední segment
už je skládanka na míru, je potřeba zvažovat řadu
detailů. V té nejvyšší úrovni pak se často využívají
smlouvy, které vznikají od základu zcela indivi‑
duálně, v podstatě na čistém papíru. Každý ten
segment je specifický jak riziky nebo procesy, tak
sjednáváním pojištění…
Moderní technologie si říkají ještě o jednu
otázku – automatizace a robotizace, umělá
inteligence, to vše jsou nástroje, které jsou
velmi dobře využitelné pro standardizovaná
řešení. Svět finančních služeb, zdá se, jde ale
cestou customizace a personalizace. Jak to
jde dohromady?
Pandemie dramaticky urychlila nástup nových
možností. Už nějaký čas jsme pokukovali po ban‑
kách, kde mají videobankéře, a bavili jsme se o tom,
jestli bychom tedy neměli mít videopojišťováka. Ale
přišlo nám to nemožné. Vypukla pandemie, a je to

měsíce
tu. Naučili jsme se to my i klienti, rozhovor umíme
vést na dálku a pak už na dálku umíme vše i vyřídit.
Pojišťovny jsou na tom ale trochu jinak než banky.
Když si chcete založit účet, jde to online snadno.
Pojištění, pokud nejste malá firma, už ale tak snad‑
nou záležitostí není. Chatbot je fajn pro cestovní
pojištění nebo povinné ručení, ne pro podnika‑
telské pojištění. Proto jsme pro naše obchodníky
připravili online průvodce, což je soubor dotazů,
kterými jsme schopni zjistit takřka vše, co je pro
správné nastavení pojištění potřeba, ale přesto je
potřeba velmi často vydat se do terénu, vidět firmu
a provoz na vlastní oči. A ještě je potřeba brát
v potaz to, že klient chce znát názor experta, chce se
ujistit. Zatím věříme více lidem než strojům. V ně‑
kterých segmentech pojištění, u těch jednodušších
produktů, má automatizace a umělá inteligence
určitě velký prostor. U podnikatelského pojištění
jsem přesvědčen, že pokud to někdy nastane, tak
už u toho nebudeme. Mluví pro to i to, že jsme si
nechávali dělat průzkum mezi mileniály, o nichž se
tvrdilo, že budou všechno sdílet, nic nebudou chtít
vlastnit a budou žít de facto online.

V DŮSLEDKU POHROM SE LIDÉ
NAD RIZIKY VÍCE ZAMÝŠLEJÍ. KDYŽ SE
DAŘÍ A PROBLÉMY JSOU DALEKO,
NA POJIŠTĚNÍ NIKDO MOC NEMYSLÍ.
A co se ukázalo?
Že to není tak úplně pravda. Možná je to trochu
odklon od trendů popisovaných dříve, možná
se projevuje i vliv takových událostí, jako bylo
11. září, pandemie či dnes ruská invaze na Ukraji‑
nu. Zjistili jsme, že nejsou tak sebevědomí a mají
obavu z budoucnosti. A že vnímání soukromého
vlastnictví asi jen tak nevymizí. Část společnosti
bude sdílené modely využívat, ale určitě to nebude
celá společnost. A i mileniálové chtějí vlastnit, i oni
vnímají rizika a chtějí se proti nim pojistit.
Samostatnou kapitolou vaší profese jsou
pojišťovací podvody. Setkáváte se s nimi
i v segmentu podnikatelských pojištění?
I na českém trhu?
Náš tým detektivů ročně řeší okolo osmi set
podezřelých událostí, z poloviny jsou to případy
pojištění vozidel, novým trendem jsou podvody
v segmentu pojištění odpovědnosti fyzických osob.
Kdybychom ta podání brali jako průzkum, tak
nejvíce notebooků a iPhonů zničí děti na návště‑
vách… Pokusů o podvod v případě podnikatel‑
ských pojištění jsou jednotky, nejčastější formou je
fingovaná škoda při požáru, kde nám majitelé de‑
klarují jiné stroje a hodnoty, než tam ve skutečnos‑
ti byly, druhou jsou pak falešné či zkreslené údaje
o pohybu osob, respektive o možných příčinách
škody. Takže ano, setkáváme, ale nikoliv masově. ■
PETR KARBAN
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Wienerberger vstupuje na solární trh
s inovativním řešením

Stavebnictví jde zelenější cestou
Společnost Wienerberger, výrobce pálených cihel Porotherm a střešních tašek Tondach, reaguje na zvyšující se poptávku
trhu po fotovoltaice. Namísto klasických panelů ale přichází s velmi zajímavým řešením v podobě modulů,
které jsou zakomponované přímo mezi střešní krytinu.
návratnost investice při optimálních podmínkách
pod desetiletou hranicí s tím, že Wienerberger
bude poskytovat dvacetiletou záruku na komplet‑
ní střešní plášť budovy.

Foto: archiv Wienerberger

Poptávka po fotovoltaice poroste

A

není to jediná novinka. „S naším řešením
chceme zareagovat na sílící poptávku po fo‑
tovoltaice. Ta je způsobená především novou
energetickou vyhláškou a vyplývajícím požadav‑
kem mít energie z obnovitelných zdrojů u novo‑
staveb. Silným argumentem je ale také nejistá
situace na trhu se zdroji primární neobnovitelné
energie. V neposlední řadě pak chceme nabídnout
inovativní produkt, který nenarušuje architek‑
tonický či estetický koncept domu,“ vysvětluje
Daniel Frejvald, produktový manažer společnosti
Wienerberger.
Fotovoltaické moduly jsou koncipovány tak,
aby absorbovaly dostatek slunečního záření
pro výrobu požadovaného množství elektrické
energie. Zároveň splývají s krytinou a dotvářejí
tak estetičnost střešní krytiny. U modulů není
třeba zásahu do samotné střechy. „Naše moduly
se instalují spolu se střešní krytinou v jedné rovině,
našim zákazníkům poskytneme systémovou
záruku na kompletní plášť střechy,“ dodává Daniel
Frejvald, podle kterého je odhadovaná průměrná
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SPOLEČNOST WIENERBERGER
Je největším výrobcem pálených cihel
a střešních tašek v České republice. Její
portfolio na trhu v ČR nyní zahrnuje zdicí
systém Porotherm, pálenou střešní krytinu
a doplňky střech Tondach, obkladové
a lícové cihly Terca, keramickou dlažbu
Penter a betonové produkty Semmelrock.
Je součástí nadnárodního koncernu
Wienerberger Group, který představuje
největšího světového výrobce cihel
a současně lídra v produkci pálených
střešních krytin v Evropě.

Více informací na:

www.wienerberger.cz

Wienerberger se i za pomoci nových technologií
postupně transformuje na poskytovatele plně
integrovaných a energeticky účinných systémů.
Společnost věří, že se fotovoltaika bude stále více
prosazovat a jako největší výrobce stavebních
materiálů se chce na tomto rozvoji podílet.
Moduly jsou díky strategickému partnerství se
společností Exasun vyráběny v Nizozemsku. „Větši‑
na fotovoltaických panelů instalovaných v Evropě je
vyrobena a dovezena z Číny. Můžeme očekávat, že
díky platnosti nové vyhlášky dojde k dalšímu výraz‑
nému zvýšení poptávky po fotovoltaických řešeních.
To by mohlo paralyzovat jejich výrobu a způsobit
tak nedostatek panelů na trhu. I proto jsme rádi, že
jsme uzavřeli partnerství s evropským výrobcem,“
dodává Daniel Frejvald.

Trh si sám říká o zelená řešení
„Environmentální rozměr je u současné výstavby
stále více akcentován,“ potvrzuje generální ředitel
společnosti Kamil Jeřábek a poukazuje například
na trend, který Wienerberger již nějaký čas prosa‑
zuje konceptem e4 domů. Původně byl zamýšlen
pro domy rodinné, ale environmentálně laděná
politika vede ke zdravému a zelenému stavebnictví
i větší investory, developery i města. Platforma
pro výstavbu moderních energeticky, ekonomicky
i environmentálně úsporných rodinných domů
se proto rozšiřuje i pro segment domů bytových.
A nejen to. „Zabýváme se stále širším kontextem
stavby a jejího umístění v krajině, aby dokázala
vyhovět požadavkům na udržitelnost a podporu
biodiverzity. Naše průzkumy trhu ukazují, že o tato
témata mají zájem malí i větší investoři. Připravu‑
jeme proto v rámci našeho e4 konfigurátoru i pohled
na to, jak moc je, či není zamýšlený dům zelený,“
uzavírá Kamil Jeřábek. ■
VĚRA BINDEROVÁ

Hlasujte o zákon roku!
Vybíráme právní předpis roku 2021 pozitivně
ovlivňující podnikání.
Hospodářská komora ČR je hrdým partnerem
13. ročníku Zákona roku.
Záleží nám na prostředí, ve kterém podnikáme
a žijeme.

Hlasujte na

www.zakonroku.cz/hlasovani

A jaké legislativní počiny byly letos nominovány?
Část novely zákona o soudech
a soudcích
Předvídatelnost práva – zveřejňování rozsudků
nižších soudů

Nový stavební zákon

Technická kritéria udržitelnosti

Část novely exekučního řádu

Katalog udržitelných ekonomických činností

Milostivé léto

Novela notářského řádu
Digitalizace notářské činnosti

Rekodifikace stavebního práv

O anketě Zákon roku
Anketu Zákon roku organizuje poradenská společnost Deloitte
a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu převzaly
Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora
daňových poradců. V nominační radě zasedly dvě desítky
autorit z nejrůznějších oblastí, které po dlouhé debatě poslaly
do veřejného hlasování pětici předpisů. Více informací o anketě,
nominovaných zákonech, ale také o předchozích ročnících
najdete na www.zakonroku.cz.

Pod záštitou:

stavebnictví & development

Proč je české stavebnictví stále v pasti?

Razítko nesmí nikdy
opustit svého úředníka

Těžko je dnes někdo schopen říci, podle jakých předpisů se v Česku bude za rok či dva stavět. Vloni schválený stavební
zákon současná vládní koalice odmítá a existuje hned několik různých návrhů na odložení jeho účinnosti, ačkoliv některá
ustanovení již účinná jsou. Do toho ve stavebnictví kriticky chybí stavební materiály i zaměstnanci. To vše jsou témata
pro Hanu Landovou, předsedkyni Sekce územního a regionálního rozvoje HK ČR.

28 www.komora.cz

stavebnictví & development

S

tavební zákon dnes. V jaké je kondici?
Zrovna dnes (14. března – poznámka autora)
probíhá v Parlamentu už druhá diskuze pod
vedením paní senátorky Seitlové, paní místopřed‑
sedkyně sněmovny Kovářové a za účasti pana
ministra Bartoše a zatím to pro stavebníky obecně
vůbec není dobrá zpráva. Debata se vede pouze
se zástupci nejrůznějších spolků a aktivistických
sdružení, takže nezbývá než říci, že pan ministr
opakovaně a vědomě nepravdivě informuje, když
tvrdí, že jedná i se zástupci Hospodářské komory.
Zaznělo to i dnes, ale ve skutečnosti nereagoval
na žádné podněty, tedy ani naše, ani jiných svazů,
pokud vím, a žádné jednání ani neorganizoval,
ani nenavrhl. Takže pokud pro média říká, že chce
dostat ke stolu developery, investory a ostatní sku‑
piny, tak jsou to bohužel pouze fráze bez obsahu.
Procesně to tedy moc nefunguje.
A obsahově?
To je možná ještě podivnější, protože pan ministr
proklamuje, že chce to námi navrhované jedno
razítko, ale nechce jeden úřad. To je ale protimluv.
Všichni víme, že každá instituce má svou hlavičku,
a tedy i své razítko. Některé se jmenuje rozhodnutí,
některé vyjádření a některé závazné stanovisko.
Rozdíly jsou formální a procesní. Podstatné je,
že bez integrace všech dílčích zájmů do jednoho
úřadu je jedno razítko naprosto nemyslitelné. Pan
ministr má představu, že toho dosáhne formou
environmentálního povolení, což je věc, která se
diskutuje už dlouho, minimálně deset dvanáct let.
Vždycky to byla agenda Ministerstva životního
prostředí, teď to ale vypadá, že si to chce vzít do
své gesce Ministerstvo pro místní rozvoj, ale žádný
konkrétní návrh na stole není.
Nemáme EIA řízení?
Máme, ale vedle něj máme ještě další. Například
kácení stromů – je zahrnuto v EIA, ale ještě musíte
mít speciální biologické hodnocení lokality, kde
se jiná složka vyjadřuje ke kácení stromů, a pak je
ještě samostatné rozhodnutí, povolení ke kácení,
které může a nemusí být součástí stavebního povo‑
lení. Jestli panu ministrovi aspoň trochu rozumím,
protože opravdu to zatím nikde nevysvětlil, tak to
chápu tak, že tato dílčí stanoviska se spojí do jedno‑
ho. Jinými slovy, tam kde pro rodinný domek stačil
poměrně jednoduchý papír, to bude ještě složitější.
Největším dráždidlem nového zákona je jeden
centrální stavební úřad. Proč? Není jedno, kde
kdo rozhoduje, když mluvíme i o digitalizaci?
Není důležitější, jestli je rozhodnutí
objektivní, v souladu s legislativou, odborně
fundované a hlavně rychlé?
Já s vámi souhlasím, oni asi ne. Opírají to odmíta‑
vé stanovisko o to, že by se rozpadl spojený model
výkonu státní správy. Zjednodušeně vysvětleno,
u nás funguje správa státu tak, že většinu kom‑
petencí mají politici centrální, kteří jsou v čele
rezortů státu, tedy ministerstva a centrální úřady.

Část kompetencí je ale vykonávána v takzvané
přenesené působnosti státu prostřednictvím
obecních úřadů, v jejichž čele jsou místní politici –
v těchto případech státní agendu vykonávají pro
stát úředníci, kteří jsou ale zaměstnanci úřadů ve‑
dených místními politiky. Stát stále určuje pravidla
a také tuto agendu financuje, ale zaměstnavatelem
úředníků jsou samosprávy. Jsou agendy, které
jsou citlivější, a jsou jiné, u kterých je prakticky
každému jedno, kde kdo rozhoduje. Pokud jde
o stavební řízení, je to zjevně agenda žhavější,
zatímco ochrana práv dítěte u nás obecně bohužel
stejně citlivě vnímána není.

Možná úplně nerozumím, co mají společného
práva dítěte se stavebním zákonem…
V případě stavebního zákona se podřazení agendy
přímo pod stát stalo politicky velmi kontro‑
verzním tématem. Samosprávy tvrdí, že když se
stavební úřad stane státním úřadem, rozbije to
spojený model výkonu státní správy. Ovšem tentýž

OPAKOVANĚ NABÍZÍM ODMĚNU
MILION KORUN TOMU, KDO
V POVOLOVACÍM PROCESU STAVEBNÍM
V NOVÉM STAVEBNÍM ZÁKONĚ NAJDE
NĚJAKOU KOMPETENCI, O KTEROU BY
PROTI SOUČASNÉMU STAVU PŘIŠLA
MUNICIPALITA.
krok prakticky bez povšimnutí nastal v oblasti
sociálně‑právní ochrany dětí. Ta byla před pár
lety z přenesené působnosti přesunuta zpět na stát
a k žádnému drastickému rozpadu výkonu státní
správy nedošlo. O práva dětí se stále starají stejní
lidé na stejných židlích, mnohdy i fyzicky, jenom
jsou řízeni odjinud a dostávají odjinud výplatu. Nic
jiného nečeká ani stavební úřady a jejich úředníky.

Proč je ta změna tak zásadní pro vás?
Současný model je nešťastný v mnoha ohledech.
Úředníci si stěžují na vliv a zásahy politiků do
svých povinností a politici mají mnohdy pocit, že
úředníci vystupují a konají nad rámec svých pravo‑
mocí a zasahují do záležitostí, v nichž je zaručeno
ústavní právo na samosprávu. Spojený model je
tak vlastně jakási šedá zóna. Jak to bývá, šedá zóna
umožňuje mnohdy alibistický přístup i korupci
a zneužití, tedy moc nefunguje pro ty, pro které má
vytvořit prostředí a pravidla, v tomto případě pro
stavebníky. Stavebníkem je přitom stejně občan,
státní instituce, podnikatel, soukromý i veřejný
investor, a tedy i obec.
Potichu se o šedé zóně mluví leckde, takhle
nahlas to říká málokdo…
Ale je to tak. To není můj názor, to konstatovala
i Legislativní rada vlády, když opakovaně potvr‑

zuje, že bez jasného oddělení kompetencí se nelze
zbavit rizika systémové podjatosti. Jinak řečeno,
současný model má za běžnou praxi, že při roz‑
hodování uplatňuje vliv někdo, kdo z rozhodnutí
může mít prospěch. Původní návrh zákona byl
v tomto křišťálově čistý, tam byla definována jasná
kompetence místních politiků k územnímu pláno‑
vání, a to i v poměrně velké míře podrobností, jako
jsou například barvy fasád, sklony střech, šířka
ulic a mnoho dalších detailů. Mají tedy dostatečný
prostor k tomu, aby stanovili, co kde má být. Ale
pak je tu i jasná kompetence technicistní a nor‑
mová, kterou má mít jen osoba odborně způsobilá
a nemůže být sama, protože u staveb se potkávají
předpisy a normy ze všech možných oblastí, od
přírody přes veškerou techniku až po bezpečnost.
Jednotlivé požadavky je potřeba skloubit a harmo‑
nizovat do funkčního celku. A to je úloha odborné
instituce. To je cesta, jak dojít k jednomu razítku.
Jenže to znamená, že řada současných úřední‑
ků by o své razítko vlastně přišla. A jak říkal už
Cimrman, razítko nesmí nikdy opustit kancelář
a už vůbec ne svého úředníka.

Proč nejsme schopni převzít naprosto funkční
modely zahraniční? Příkladem budiž třeba
Rakousko…
Protože máme ještě pořád ten více než třicetiletý
skluz. Po revoluci jsme se vypořádávali s minulostí,
ale často bez kontinuity. To s sebou nese celou řadu
dopadů. Územní plánování máme trochu v chaosu.
Ale bylo by nespravedlivé to dávat někomu za vinu,
ono to má své konsekvence. Příkladem budiž vodo‑
hospodářství. Pustili jsme do něj privátní firmy a ty
během dvou let snížily ztráty vody při distribu‑
ci o osmdesát nebo i více procent. Protože se
systematicky zaměřily na identifikaci a odstranění
konkrétních problémů. Nám se ale současně nějak
rozpadla snaha plánovat území v souvislostech.
V Rakousku se tomu intenzivně a dlouhodobě vě‑
novali, takže mají velice podrobné regulační plány
a výsledkem je, že investor přijde, koupí si pozemek
a ví, co na něm může postavit, a navíc k pozemku
již existuje infrastruktura. To u nás není, předví‑
datelnost investic je tu nulová a řadu zahraničních
investorů to i přinutilo z našeho trhu odejít. Nejde
jen o městské developery, citelně se to dotklo třeba
investorů do větrných elektráren. Chceme je, ale
většinou neprojdou přes povolovací řízení. Máme
prostě problém a rakouský model u nás ze dne
na den udělat nepůjde, ani kdybychom chtěli.
Proč?
Protože by to znamenalo, že města musejí celá
území podrobně zmapovat a naplánovat stavby
de facto až po podrobnost odpovídající územnímu
rozhodnutí, vzít v úvahu majetkoprávní vztahy
a návaznosti území včetně geologických podmí‑
nek, infrastrukturních kapacit a podobně. Pro
územní rozhodnutí musíte přesně znát poměrně
značné detaily, u stavby budov i počet místností,
umístění dveří a oken, počet výtahů, spotřebu
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Nelze stanovit priority?
Lze, ale začne nepředstavitelný boj o to, co je prio‑
ritou. Brownfieldy? Dobře. Ale ty ostatní projekty
tím na několik let zcela zabrzdíte. Neumím si to
představit. Jsou tu vlastníci, kteří dostali v restituci
zpátky pole, ale stát jim dodnes nebyl schopen říct,
co s ním mohou dělat. Proto i návrh stavební‑
ho zákona, tedy rekodifikaci stavebního práva
vedla snaha respektovat naše reálné podmínky.
Těžko říct, jestli se to podaří udržet. Zatím jsme
nezaznamenali konkrétní věcné jednotné zadání
nové vlády a tato problematika je multidisciplinár‑
ní. Problémy stavebnictví u nás jsou v mnohém
důsledkem přílišného rezortismu. Ale to opakuji
starou známou skutečnost.
Je i ve stavební legislativě odraz sporu mezi
veřejným a soukromým zájmem? Protože
ono se to tak někdy prezentuje, především
ze strany municipalit, které bijí na poplach,
že ztratí moc nad územním plánováním…
Opakovaně nabízím odměnu milion korun tomu,
kdo v povolovacím procesu stavebním v novém
stavebním zákoně najde nějakou kompetenci, o kte‑
rou by proti současnému stavu přišla municipalita
Nabízím tu odměnu už dlouho a ještě se nikdo
nepřihlásil. Byla bych ráda, kdyby začali ten zákon
konečně číst. Ona totiž žádná taková kompetence
nezmizela, v povolování staveb podle stávajícího
i podle nového zákona je obec vždy účastníkem
řízení. Vedle toho má samozřejmě zastupitelstvo
možnost navrhovat a schvalovat územní plány, kde
stanoví, jakému účelu má které území sloužit. Má
možnost, pokud to umí, udělat i regulační plán.
Informace o ztrátě kompetencí zřejmě vznikají
v důsledku nepřehlednosti a složitosti současného
stavu, anebo to mohou být hlasy šedé zóny, o níž
jsem mluvila. Zvláštní v této souvislosti je, že se
třeba Svaz měst a obcí nezasadil o to, aby se územní
plánování stalo z opatření obecné povahy obecně
závaznou vyhláškou. Tím by obce významně posí‑
lily svoji roli a kompetenci. Jsou přece řádně demo‑
kraticky volené a měly by mít možnost a efektivní
nástroj k prosazení volebních programů v rámci
jasných pravidel. A ještě jeden detail přidám. U nás
je vlastně takřka nemožné kvůli systémové podja‑
tosti uzavřít plánovací smlouvu, aniž by politikům
hrozilo veřejné napadání, a mnohdy dokonce trest‑
ní stíhání. Pro úřad to znamená složité a zdlouhavé
řízení o systémové podjatosti, které může skončit
převedením spisu na jiný úřad. Už to samo o sobě
koliduje s argumentem, že když budou stavební
úřady ve spojeném modelu, je jisté, že bude zajiště‑
na lokální odborná znalost území. A obce pak mají
problém, že jim chybí třeba občanská vybave‑
nost. Přitom v zahraničí je zcela běžné, u větších
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projektů, že investor se v území, kde staví, také
podílí na budování veřejné vybavenosti, ať jsou to
dětská hřiště, místa pro komunitní grilování, nebo
třeba školka. A to přesto, že právě v případě školky
jde o investici, která je úkolem obcí a která má být
financována z daní placených občany a podniky. Je
zajímavé, že i dnes zaznělo na jednání v Senátu, že
s těmi plánovacími smlouvami se musí něco udělat.
Vloni schválený zákon je ale vyřešil velmi dobře.

Není české stavebnictví tak trochu
ve slepé uličce?
Je. Některá ustanovení nového stavebního zákona
již platí a jsou účinná, přitom ve sněmovně leží dva
poslanecké návrhy a jeden vládní, všechny tři chtě‑
jí odložit jeho účinnost. Každý jinak, ale ani jeden
neprošel zatím prvním čtením a všechny vykazují
zásadní legislativně technické vady. Legislativní

vším všudy. A nikde v tom zákoně nenajdete slovo
developer. Zákon zná pojem stavebník. A to je běž‑
ný občan, který staví rodinný dům, to je developer,
který realizuje své projekty, ale je to také stát, kraj
či obec a jejich instituce… Pan ministr Bartoš říká,
že do 31. března (po uzávěrce tohoto vydání – po‑
známka autora) předloží do mezirezortu věcný ná‑
vrh novely stavebního zákona. Moc bych si přála,
aby to, co předloží, mělo kontinuitu s očekáváním
stavebníků. Protože stavebník je ten, kdo se podle
podmínek zákona musí chovat, musí mu rozumět
a zákon mu musí umožnit realizovat stavbu. Pan
ministr mluví o něčem, co nikdo neviděl, a já si
moc neumím představit, co může – když to má
řešit takto složitý proces – vzniknout za dva měsíce
práce bez jakékoliv odborné diskuze, bez jediného
zasedání nějaké pracovní skupiny a věcné diskuze
nad konkrétním návrhem.

Foto: 2x David J. Wodinský

energie atd. Není v našich silách, aby toto vzniklo
třeba do dvou let plošně. Samozřejmě je to možné
a reálné například na malých územích v malých
obcích, kde se dá předvídat rozvolněná zástavba,
nastavit uliční fronta a další priority.

rada vlády u všech konstatuje, že jejich přijetí by
způsobilo v praxi neřešitelné aplikační problémy.
Některé agendy, typicky vodovodní či kanalizační
přípojka nebo vyjmutí ze zemědělského půdního
fondu, by se ocitly ve vakuu, obcím by byly odňaty,
ale nebyla by autorita, která by o nich rozhodla.

Úplně optimisticky to nezní. Co tedy máme
očekávat? Nekonečné debaty? Chaos?
To bych taky ráda věděla. Moc bych si přála, aby
si poslanci zákon skutečně přečetli, ono je skoro
jedno který z nich, zda stávající, nebo ten nově
schválený. Pak by možná pochopili to martýrium.
Chci zdůraznit jednu věc. Odpůrci zákona hlasitě
poukazovali na to, že Komora si zákon napsala
pro developery. To ale samozřejmě není pravda,
zákon vznikal čtyři roky, prošel mezirezortním
řízením a standardním legislativním procesem se

Vyčkáme tedy do konce měsíce. České
stavebnictví ale netrápí jen legislativa.
Ruská invaze odvedla ze stavebnictví, které
si na nedostatek kapacit stěžuje dlouhodobě,
další zaměstnance, protože právě
stavebnictví bylo segmentem, kde byli často
zaměstnáni ukrajinští muži. Nehrozí kolaps
z této strany? Zvládneme vůbec naplnit
Národní plán obnovy? Tam má stavebnictví
významnou roli…
To, co popisujete, vnímáme už nějaký čas, a invaze
ten nedostatek skutečně prohlubuje. Z našeho
pohledu je to opravdu velký problém, protože i při
našem nedostatku stavebních povolení je vlastně
takřka nemožné sehnat volné stavební kapacity.
V pandemii zamrzly dodávky materiálu, který je
z Asie, a chybějí nám zaměstnanci, což se teď ještě
zhorší. Bojíme se. A do toho politici očekávají, že
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budeme schopni dodávat ubytování pro ukrajinské
válečné uprchlíky. Popravdě si to moc neumím
představit. Dobře, v nouzovém stavu lze za jistých
okolností stavět i bez stavebního povolení. Ale už
se neumíme moc vypořádat s tím, kde se to něco
má stavět, a hlavně jak takovou stavbu zkolaudovat,
když nebude stavební povolení. A bez kolaudace ne‑
smíte stavbu užívat. Takže i kdybychom zmobilizo‑

vali kapacity, které nemáme, tak pořád vidím velké
otazníky. Možná spíš neřešitelný problém. Je to další
důvod pro to, abychom se začali chovat rozumně,
protože jinak se utopíme v byrokracii, kterou si
pečlivě a svědomitě roky hýčkáme. A když už jste
zmínil Národní plán obnovy, teď právě se připomín‑
kuje zpráva o jeho plnění a chci upozornit důrazně
na to, že tam zcela chybí vyjádření ke kapitole
1. 6. – Restrukturalizace a zefektivnění povolování
prostřednictvím zřízení Státní stavební správy a Nej‑
vyššího stavebního úřadu, na který je z evropských
zdrojů vyčleněna miliarda a šest set milionů korun.
Doufám, že ty peníze nenecháme propadnout.

Jedno z velkých témat je digitalizace
stavebnictví, věnovala se mu v osobě
Zdeňka Zajíčka i Hospodářská komora…
Digitalizace je nezadržitelný a žádoucí proces a děje
se. O digitalizaci se často mluví jako o další prů‑
myslové revoluci. Ale četla jsem nedávno v Science
článek Martina Neila Bailyho, ekonoma Brookings
Institution, který to přirovnání odmítá. Zdůvodňuje
to tím, že všechny předchozí průmyslové revoluce
měly jeden společný znak. Totiž že na vyrobení vět‑
šího množství produktů bylo zapotřebí méně lidské
práce. Skoková změna. Což je ale znak, který u di‑
gitalizace chybí. Protože digitalizace se manifestuje
především v kancelářské práci, v úřadování. Fakt, že
dokument můžete vytvořit rychleji, znamená, že se
dokumentů vytvoří více. Počet úředníků v kan‑
celářích neklesne, z toho lze dovodit, že se prostě
naopak může zvýšit počet rozhodnutí a razítek. Sku‑
tečný dopad na procesní zjednodušení a odbourání
byrokracie je přinejmenším v tomto ohledu sporný.
K zamyšlení je, zda dopad samotné digitalizace
do povolování staveb může zjednodušit a zrychlit
povolovací řízení. Myslím si, že nikoliv. Ostatně to
řekl naposledy dnes i ministr Bartoš, což je nadějné.
Myslím si to proto, že vygenerování papírového
dokumentu netrvá pět let. Pět let trvá ten nekonečný
byrokratický proces okolo. Takže pokud nezměníme

Foto: archiv Finep Holding

A NIKDE V NOVÉM ZÁKONĚ
NENAJDETE SLOVO DEVELOPER.
ZÁKON ZNÁ POJEM STAVEBNÍK.
A TO JE BĚŽNÝ OBČAN, KTERÝ STAVÍ
RODINNÝ DŮM, TO JE DEVELOPER,
KTERÝ REALIZUJE SVÉ PROJEKTY,
ALE JE TO TAKÉ STÁT, KRAJ ČI OBEC
A JEJICH INSTITUCE…

procesy, nic neurychlíme. Pouhým přechodem od
papíru k digitálu prostě není možné dosáhnout
zlepšení. Digitální technické mapy a jejich sjed‑
nocení je skvělé, stejně jako portál stavebníka, ale
samy o sobě pokrok nepřinesou. Umožní ale to, že
nebude potřeba za úředníky a úřady fyzicky dojíždět
a můžete agendu řešit z pohodlí domova či kance‑
láře. V tomto smyslu časovou úsporu žadatelům
o povolení stavby nepochybně přinese.

Změna procesů, to je ten krok nad
digitalizací, to je digitální transformace…
A to je úplně jiná reforma, která vyžaduje změnu
myšlení, především u úředníků. A také změnu a in‑
tegraci procesů… Digitalizaci považuji za základ
rekodifikace stavební legislativy, ale nepovažuji ji
za řešení problémů ve stavebnictví. Protože jestli
nějaký papír ležel u úředníka pár měsíců, tím, že to
celé zdigitalizujeme, dosáhneme jediného. To, co
jsme viděli předtím, uvidíme zase, jen digitálně.
Takže jsme zpět na začátku, u stavebního
zákona… Co ve světle toho všeho vidíte jako
největší priority sekce pro nejbližší období?
Snažíme se – jako Hospodářská komora, ale také
jako Svaz průmyslu a dopravy či Svaz podnikatelů ve
stavebnictví – edukovat a vysvětlovat. Protože se zdá,
že hlavním problémem je tu neznalost a složitost
problematiky jako takové. Není pravda, že neexistují

HANA LANDOVÁ
Studovala na Gymnáziu Voděradská
se zaměřením na matematiku a fyziku,
vysokoškolský titul získala v oboru
Provoz a ekonomika na České zemědělské
univerzitě. Více než deset let působila
v mezinárodní advokátní kanceláři, od roku
2007 zaštiťuje právní služby skupiny
FINEP HOLDING. Od 2017 je předsedkyní
Sekce územního a regionálního rozvoje
Hospodářské komory ČR, od 2013 působí
v Dobré rodině, o. p. s., podílela se i na vzniku
a činnosti řady dobrovolných odborných
sdružení a spolků v oblasti automobilového
průmyslu a rozvoje měst a obcí.
studie a analýzy, není pravda, že problémy nejsou
popsány, není pravda, že neexistují řešení. Chceme
proto pokračovat v jejich konstruktivním hledání
a poukazovat na to, že ta řešení, která nabízíme, ne‑
směřují pouze k firmám. Doufám, že i krizová situa‑
ce na Ukrajině vrátí do hry zdravý rozum a začneme
hledat logická a reálná řešení. A ne řešení, která jsou
jen formální, protože jejich jediným motivem je být
splněným číslem ve výkazu. ■
PETR KARBAN
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Odpověď na potřeby trhu:

Velkoformátové a prefabrikované stavební prvky
Společnost Xella je nadnárodním výrobcem stavebních materiálů a jedním z pilířů její činnosti je i systematické zkoumání
trhu, jeho potřeb, potenciálu či bariér. V České republice a na Slovensku je podle Martina Mihála, vedoucího technického
oddělení Xella CZ & SK, nutné ve stavebnictví řešit šest základních bodů.
i vnitřních konstrukčních stěn. Tým dvou montérů
s operátorem jeřábu je za dobu 8 hodin schopen
postavit až 96 m² stěn.

Inovace v rytmu BIM

S

ami zaměstnavatelé z řad stavebních firem
si uvědomují vážný nedostatek pracovních
sil a hledají možnosti, jak tuto problematiku
vyřešit. Společným cílem všech aktérů je zrychlení
výstavby. Velmi aktuální a společensky disku‑
tované je také téma digitalizace a kvality staveb.
Developeři v oblasti bytové výstavby velmi dobře
vědí, že tepelně‑izolační parametry a akustika
objektů jsou čím dál tím důležitější také pro
jejich zákazníky z řad široké veřejnosti. Investoři
a realizační firmy v České republice i na Slovensku
hledají řešení, jak zvýšit efektivitu celého procesu
návrhu a výstavby. Samozřejmostí je také čím dál
rostoucí význam ekologie, zdravého prostředí
a trvale udržitelného rozvoje. „Díky dlouholetým
zkušenostem z výroby a výstavby v zahraničí i u nás
začala Xella vyrábět inovativní produkty, které jsou
odpovědí na nedostatek pracovních sil i na volání po
snížení pracnosti, zvýšení kvality a současně zvýšení
efektivity výstavby,“ vysvětluje Martin Mihál.

Velký formát šetří čas i lidi
Součástí tohoto inovačního programu jsou
velkoformátové tvárnice pro vnější obvodové
stěny Ytong Jumbo, které vyzdí v jednom kroku
sedmkrát větší plochu, a navíc snižují nároky
na personál – při práci s nimi stačí dva pracovníci.

32 www.komora.cz

Foto: 2x archiv Xella

Koncept služeb Xella blue.sprint je inovativní
řešení, které usnadňuje práci všem účastníkům
investičního procesu díky využití digitalizace
a technologie BIM.
Pomocí digitálního plánování se službou
blue.sprint společnost Xella optimalizuje projekty
již ve fázi plánování, z digitálního BIM modelu,
případně 2D plánů investora či jeho projektanta
připraví 3D model stavby. Doporučí také opti‑
mální skladbu svislých konstrukcí a vyčíslí úspory
jednotlivých variant.

Podrobnosti o sortimentu a službách
společnosti Xella najdete na:

www.xella.cz
A i pro ně je díky této technologii práce fyzicky
méně namáhavá. Prvky Ytong Jumbo se používají
pro nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny,
ztužující, výplňové a požární stěny nízkopod‑
lažních i vícepodlažních budov. Velkoformátové
vápenopískové tvárnice Silka Tempo mají podobné
složení jako Ytong, ale svou únosností se podobají
betonu. Použití těchto velkoformátových tvárnic
krátí čas zdění až o 60 procent a snižuje fyzickou
náročnost pro pracovníky. Štíhlé stěny přinášejí
vyšší užitnou plochu v budovaném objektu. Nej‑
hospodárnější řešení vnitřních nenosných a děli‑
cích stěn nabízí příčkové GHT panely Ytong, které
jsou také součástí velkoformátového sortimentu
společnosti Xella. Tyto panely jsou konstrukčně
vyztužené a vyrábí se na míru podle výšky podlaží.
Panely jsou ideální pro velké plochy s malým
členěním a požadavkem na rychlou výstavbu.
Novinkou loňského roku a příspěvkem do zvýšení
míry prefabrikace jsou nosné stěnové panely Ytong
SWE. Panely umožňují expresní montáž vnějších

Silka Tempo − vzorový rozkres prvků ve stěně

Díky této službě a použití velkoformátových
tvárnic lze ušetřit čas, pracovníky a materiál, mi‑
nimalizovat rizika stavby a docílit vyšší ziskovost
projektu.

Uhlíková neutralita
Xella se svými stavebními a izolačními materiály
neustále usiluje o snižování uhlíkové stopy budov
během celého jejich životního cyklu – v rámci
svého závazku bojovat proti klimatickým změnám
měřitelně přispívá ke zmírnění těchto změn.
Z toho důvodu například kompenzuje emise CO2
u své značky Multipor formou nákupu dobrovol‑
ných uhlíkových offsetových kreditů. Multipor
se tak stane první uhlíkově neutrální značkou
skupiny Xella. Platí i ambice společnosti v oblasti
udržitelnosti z roku 2020, kdy se Xella zavázala
v rámci všech svých provozů snížit intenzitu emisí
CO2 do roku 2030 o 30 procent. ■
PETER ŠOVČÍK

Zařídili jsme pro vás
v prvním čtvrtletí 2022
■

Hospodářská komora jednoznačně odsoudila
ruskou invazi na Ukrajinu.
Zároveň začala ve spolupráci se státem organizovat humanitární
a materiální pomoc Ukrajině od českých podnikatelů. Dosud se
s nabídkou pomoci přihlásily Komoře desítky firem.

■

Komora pokračuje v pomoci firmám s hledáním nových trhů.
V polovině března vedla za účasti desítek firem podnikatelskou misi
do Severní Makedonie. Spolu s chystanými cestami do Turecka nebo
Norska tím Hospodářská komora pomáhá částečně nahradit odbyt
firem v Rusku a na Ukrajině.

■

Komora zahájila sérii kulatých stolů
k českému předsednictví Rady v EU.
Klíčovými prioritami podle HK ČR musí být energetická soběstačnost
a účinná evropská bezpečnostní politika.

■

Zařídili jsme silnější hlas byznysu ve sněmovně.
Hospodářská komora uzavřela memorandum se sněmovním
hospodářským výborem. Dokument v dalších letech zajistí větší
zapojení zaměstnavatelů při projednávání legislativních návrhů
klíčových pro podnikání v ČR ve sněmovně.

■

Bojujeme za dostupnější energie a pohonné hmoty.
Hospodářská komora iniciuje alespoň dočasné snížení spotřební daně
na pohonné hmoty, aby se firmám ulevilo od extrémního zdražování
paliv. Navrhla také, aby stát snížil ceny paliv prostřednictvím státního
podniku Čepro.

Foto: archiv STEP
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Vizualizace projektu PARVI Cibulka

Proč na stavbách nefungují maily
Stavební zákon tak trochu na vodě, očekávání spásné digitalizace, drahé vstupy, nedostatek rukou. Mýty, nebo realita?
Jak vidí současnost českého stavebnictví sami stavbaři? O tom všem s Jiřím Škabradou, ředitelem Stavební společnosti
STEP, spol. s r. o.

J

akými projekty dnes žijete?
Dlouhodobě máme páteřní projekty s finským
investorem YIT, dva dokončujeme, jeden
připravujeme. To je naše vlajková loď. Vedle toho
máme řadu dalších projektů, například výstavba
bytů a parku u Botiče v Michli. Stavíme i dvě
rezidenční luxusní vily v Troji, což jsou takové
diamanty, top kategorie. A máme i projekty v kate‑
gorii „Možná to bude“, ale výhled do budoucnosti
opravdu není jednoduchý.
Cítíte ozvuky válečného konfliktu
na Ukrajině? Nechybí vám lidé?
Myslíte, jestli se Ukrajinci nevracejí na Ukraji‑
nu? Možná je to trochu bublina, já vnímám, že
v řádu jednotlivců ano, ale nic masového jsme
nezaznamenali. Řada těch, kteří tu jsou integro‑
vaní, naopak zůstali a organizují pomoc odtud,
protože na Ukrajině zoufale chybí řada věcí. Dělají
neskutečnou podporu, kupují mikrobusy, posílají
na Ukrajinu všechno, co tam chybí, protože mají
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VEDLE OPATŘENÍ
VE SMLOUVÁCH, ŘEŠÍCÍCH VELKÉ
CENOVÉ VÝKYVY VSTUPŮ, SE DNES
TŘEBA VĚTŠÍ PROJEKTY ROZDĚLUJÍ
NA MENŠÍ ČÁSTI. KDYBY SE SITUACE
NA TRHU EXTRÉMNĚ ZMĚNILA,
DÁ SE ČÁST PROJEKTU
ZAKONZERVOVAT A VYČKAT.
kontakty a informace. Semkli se, žijí jako jeden ná‑
rod, ať jsou tam, či tady. Co ale cítíme, je ještě větší
nedostatek materiálů, protože nebudeme si nic
nalhávat, základní suroviny pro stavebnictví jsou
z Východu, z Ruska i z Ukrajiny. A to se skokově
zastavilo. Naši výrobci jsou v obrovském vakuu,
nevědí, co bude, a došlo to tak daleko, že někteří
před třemi týdny zastavili objednávky. Ne, že by

byl materiál dvakrát dražší, on prostě není. Došlo
také k výraznému nárůstu cen energií, k tomu ne‑
dostupnost materiálů a výrobci nevědí, jestli to, co
dnes prodávají za třicet, nebude zítra stát šedesát.
A jestli za šedesát to někdo bude kupovat. Teď se to
trochu uvolňuje, ale ceny opravdu vyskočily ještě
výš. A otázka, na kterou nikdo nezná odpověď, je,
co bude dál.

Co na to vaši partneři?
Učíme se všichni něco, co jsme za celých třicet
let, co dělám stavebnictví, nezažili. Investor má
zakontraktovanou stavbu za nějakou cenu a najed‑
nou je situace jiná. Stavební firmy to musejí řešit.
Něco jde pokrýt z marže, možná jednotky procent.
Ale pokud je to víc, snažíme se najít s dodavateli
a investory cestu, jak se o nové náklady podělit.
Mnohem víc řešíme obchodní vztahy a partnerství,
není výjimkou, že si firmy navzájem pomáhají, aby
ustály cash flow. Složitější je to u zakázek nových,
ty už se nekalkulují jen na pevnou cenu, ve smlou‑

stavebnictví & development
vách se objevuje určitá inflační doložka. Ani to ale
není ideální, protože vezměte si investora, který
staví byty. On dnes nemůže říct zákazníkovi, že ten
byt stojí deset dvanáct milionů, ale možná bude
stát šestnáct. Nicméně se může stát, že výkyvy po‑
sledních měsíců povedou k tomu, že tuhle situaci
bude muset akceptovat i trh, tedy zákazník.

Neztrácejí investoři v téhle situaci apetit?
Někteří určitě ano. Naše výhoda je, že až na výjim‑
ky stavíme pro soukromé investory a udržujeme
dlouhodobé vztahy. Každý chce rozvíjet své aktivity,
všichni chtějí stavět, vždyť nemovitosti jsou pořád
dobrá investice. Ale všichni hledají takové vztahy,
které jim to dovolí. Máme společný zájem a hledáme
cesty. Vedle opatření ve smlouvách, řešících velké
cenové výkyvy vstupů, se dnes třeba větší projekty
rozdělují na menší části. Kdyby se situace na trhu
extrémně změnila, dá se část projektu zakonzervo‑
vat a vyčkat. Ale to samozřejmě nikdo nechce.

Držíte horizont zakázek?
Zatím ano, pořád máme v přípravě zakázky
na dva, dva a půl roku dopředu. Samozřejmě je to
složité. A to máme výhodu v tom, že jsme typická
stavební společnost, k nám investor přichází ve
chvíli, kdy má stavební povolení nebo se k němu
aspoň blíží. Ten, kdo stavební povolení nemá,
ten je dnes, při skokovém růstu cen a nedostatku
materiálů, v situaci mnohem horší. V rané fázi
projektu je při současné míře inflace velmi obtížné
stanovit budoucí reálné náklady.
Stavební zákon byl novelizován, situace by
se měla zlepšit, ale zrovna v těchto dnech
jednají poslanci o odkladu jeho účinnosti
a poměrně zásadní revizi…
Myšlenka stavebního zákona je dobrá. Základ
rozhodování, územní plán a regulativy v lokalitě
jsou na obcích. Pokud toto všechno existuje, je už
pak opravdu jedno, kdo kde schvaluje. Jenže to je
teorie. Počkejme si, jak to bude fungovat v praxi.
Může pomoct digitalizace? BIM?
Přestože jsem fanoušek BIM a rád bych v něm dě‑
lal, tak jsem zároveň skeptik. Jsem totiž pragmatik
a tvrdím, že v reálných procesech u běžných staveb
je obtížně použitelný. V současné době není běžné,
aby na začátku chtěl investor investovat výrazné
peníze do takto rozsáhlé projektové dokumentace.
To jsme ale zpátky u stavebního zákona
a u stavebního řízení…
Ano. Protože tak to máme nastaveno, taková je
praxe. Stavební řízení, které trvá pět let, je brzdou,

Foto: Jakub Hněvkovský

Je rozdílný přístup privátních a veřejných
investorů?
My máme zkušenost především s privátním
sektorem. Domnívám se, že ten veřejný, který je
limitován zákonem o veřejných zakázkách, má
daleko menší prostor k reagování na tuto situaci.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
STEP, spol. s r. o.
Založena byla ve druhé polovině roku 1990.
Provádí veškeré stavební práce na klíč, a to
jak novostavby, tak i rekonstrukce. Za dobu
své působnosti získala velké zkušenosti
v oblasti celého stavebnictví a realitního
trhu, od bytových a občanských staveb
přes stavby průmyslové a inženýrské až po
dopravní stavby. Jádro společnosti tvoří
zkušený tým stavebních inženýrů, techniků
a řemeslníků. Hlavní zásadou je provádění
všech stavebních prací v prvotřídní technické
a technologické kvalitě, na vysoké estetické
úrovni a v co nejkratších termínech.
Společnost klade důraz na individuální
přístup k potřebám investorů.

investor uvažuje prakticky, on ví, že budou změny.
Takže si připraví co nejjednodušší dokumentace
pro stavební řízení, cílem je získat stavební povo‑
lení. Ve chvíli, kdy ho získá, začíná se stavět a pro‑
váděcí dokumentace se začíná tvořit za provozu.
Když chce investor změnu, je snadné a rychlé ji
udělat za pochodu. V BIM to možná nebude tak
flexibilní. U nás není praxe Německa nebo Ra‑
kouska nebo Ameriky, kde jsou zvyklí investovat

maximum do přípravy. Podle mě to souvisí právě
s časy, které limituje legislativa. Když vůbec nevíte,
kdy stavební povolení dostanete, budete investovat
minimum.

Vrátím se na začátek, lidé tedy nechybí?
Chybí, stavbyvedoucí, rozpočtáři, přípraváři…
U stavbyvedoucích je dlouhodobý problém v tom,
že čerství absolventi dnes preferují administrativní
práci a převážná část nechce na stavbu. Bohužel,
fakulty tomu trendu jdou naproti, chrlí stovky
absolventů pseudostavebních oborů, a obory jako
pozemní stavitelství strádají. Jenže tito absolventi,
to nejsou ryzí stavaři, které naplňuje podílet se
na skutečné realizaci nových stavebních projektů.
Pro stavebního manažera je nutná reálná praxe,
protože se musí naučit rozhodovat se v reálném
čase a v reálném prostředí stavby, tváří v tvář
problému. Problém na stavbě, když teče beton
z bednění, se mailem vyřešit nedá.
A ty další profese?
Rozpočtáři a přípraváři? Absolventi těchto oborů
mají dnes malý zájem pracovat v realizačních
firmách a preferují nadnárodní společnosti a spo‑
lečnosti, které práci jen organizují, tedy developery
a investory. Často také přicházejí s neúměrnými
požadavky. ■
PETR KARBAN
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Kvalitní materiály a nové
technologie šetří čas i peníze
Nedostatek materiálů i rukou, drahé energie, inflace… Problémy, kterým čelí česká ekonomika napříč všemi sektory.
Do stavebnictví se však promítají tak ostře, že celému segmentu hrozí značné problémy, které mohou prorůst
i do ostatních odvětví. Výhled do budoucnosti optimismu příliš nepřeje. Zakázek je přitom dost a investiční apetit
také nechybí. Jak zmíněné hrozby eliminovat a nejen přežít, ale i uspět?

O

dpověď je poměrně jednoduchá? Důraz
na kvalitu materiálů, moderní technologie,
efektivitu práce, které vedou k úspoře peněz
a času. A především spolehlivý stabilní partner,
který nenechá stavbu stát.

Matematika je sice ve školách často nenávidě‑
ným předmětem, ale v podnikání je nezbytností.
K úspěchu se totiž dá docela snadno propočítat.
Za kvalitní materiál sice zaplatíte víc, ale ušetříte
za práci s ním, lidi i čas, a ještě prodloužíte život‑
nost svého produktu. „V Německu, na rozdíl od Čes‑
ka, je vysoká funkčnost a kvalita standardem, u nás
ještě stále o volbě materiálů bohužel nerozhoduje
jejich skutečná kvalita a ekologická nezávadnost, ale
pouze nízká cena. Postupně se to ale zlepšuje a snad
k tomu přispíváme i my, protože dnes a denně
vysvětlujeme zákazníkům, že dražší kvalitnější
materiály ve výsledku mohou i na první pohled proti
levnějším alternativám vynaložené náklady snížit,“
říká Ondřej Svačina, spolumajitel a jednatel české
pobočky německé rodinné firmy Meffert.
Podobná matematika dává jasný výsledek i v pří‑
padě technologií. Příkladem mohou být běžně
využívané stříkací vnitřní stěrky místo klasických
štuků. Jestli tradiční metodou zvládne řemeslník
maximálně sto čtyřicet metrů čtverečních, tak
pokud bude stříkat, zvládne desetkrát víc. Nebo
u zateplovacích systémů, kde se na stavbách při‑
pravuje směs lepidla a stěrky, u nás nejčastěji ruč‑
ně. Meffert nabízí směs již namíchanou ze sil, která
přivezou na stavbu. Výsledkem je zaručená ma‑
ximální kvalita, nulový odpad, nepořádek i ztráty
a zefektivňuje se tím práce na stavbě. Obvyklá
doba přípravy této směsi je desetkrát rychlejší.
„Paradoxně, když nabízím nové technologie, ani tak
neslýchám jako argument cenu, ale obavu ze změn.
Ale jakmile moderní technologie vyzkouší, zjistí,
že jim neberou práci, ale naopak zrychlí a usnadní
s cílem a možností být efektivnější a více si vydělat
s menší námahou. A ušetřený čas a sílu pak mohou
věnovat jiné práci, rodině nebo koníčkům…,“ ko‑
mentuje českou realitu Ondřej Svačina.

Síla evropského zázemí dodává stabilitu
Problémem doby je nejistota a zlí jazykové říkají, že
líp už bylo. Jinými slovy, můžete mít nejšpičkovější
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Foto: archiv Meffert

Umět počítat se vyplatí

Sídlo společnosti Meffert v Horních Počernicích

MEFFERT ČR, spol. s r. o.
Meffert ČR, působící 30 let na českém trhu,
je dceřinou společností německé rodinné
firmy Meffert AG, která představuje špičku
mezi výrobci stavební chemie a právem
patří mezi tři největší výrobce materiálů pro
stavebnictví v Německu. Hlavními produkty
jsou interiérové i exteriérové barvy, omítky
a zateplovací systémy. Profilovými značkami
jsou düfa, Profitec a Tex‑Color.

na těchto hodnotách staví a nabízí svým partne‑
rům flexibilitu menší firmy se silným evropským
zázemím, kvalitní spolupracující realizační firmy
a vysokou odbornost svých techniků, díky kterým
si kvalitu na zakázkách hlídají sami. Agenturní
pracovníky tu nenajdete, tým tvoří, až na čestné
výjimky, seniorní experti, kteří jsou ve firmě více
než deset let a sám Ondřej jako spolumajitel prošel
za dvacet let celou firemní vertikálou. Velkokapa‑
citní sklady a blízkost německé výroby znamenají
i dnes dostupnost a rychlé dodání materiálů.

Spolehlivost, která je vidět

materiály, nejlepší technologie, ovšem pokud nebu‑
dete mít spolehlivé partnery, je úspěch jen chimé‑
rou. Trh to potvrzuje, největší změnou posledních
let je podle Ondřeje Svačiny to, že na matematiku
už konečně začíná slyšet i české stavebnictví.
Meffert má v tomto ohledu co nabídnout: stabilita
tradiční rodinné firmy, široká německá výrobní
základna, vlastní laboratoře a vývojová střediska,
důraz na zákaznickou zkušenost a vysoká míra
environmentální odpovědnosti – to jsou faktory,
které jej stavějí na špičku oboru. Česká pobočka

Doba plná problémů a nejistoty si žádá spolehli‑
vost. Proklamuje ji kdekdo. Meffert ji prokazuje.
„Jsem hrdý na to, že jsme silným a stabilním partne‑
rem jak pro ty největší, tak i pro malé hráče na trhu,
a zakládám si na tom, že pokud jde o povrchové
úpravy staveb, dokážeme flexibilně a efektivně
reagovat ve všech dobách a nabídnout individuální
řešení našim obchodním partnerům. Nejsou to jen
slova, výsledky může každý vidět na takových pří‑
kladech, jako jsou administrativní projekt Kotelna
Park II v Praze 5, bytový komplex Velvaria v Ho‑
roměřicích nebo na aktuálně probíhající zakázce
NKÚ, kde dodáváme materiál na kompletní fasádu
s veškerým technickým poradenstvím,“ uzavírá
Ondřej Svačina. ■
PETR SIMON

Radiátor

Tichý provoz

Snadné ovládání

Teplá voda

Chytré připojení

firma měsíce

Atalian:

Blíž k budoucnosti

Péče o nemovitost skutečně byla dříve poměrně jednoduchá, dnes ale – v době, kdy takřka každá budova je plná
komplikovaných technologií – představují nároky na servis, provoz i údržbu komplexní a silně expertní kompetenci.
Tu nabízí integrovaný facility management.

T

ento pojem zahrnuje doslova všechny čin‑
nosti, které jsou s provozem budovy spojeny,
v případě výrobních podniků se dokonce
může týkat nejen samotných budov, ale také všech
výrobních technologií. Český trh, který dlou‑
ho dělal rovnítko mezi facility managementem
a úklidem, si na to už také zvykl a objevuje, že
přidanou hodnotou facility managementu není
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jen budova, která je uklizena, kde se svítí a topí,
ale že je to kvalitní a efektivní život nemovitos‑
ti. A s ním jsou spojeny i ty činnosti a služby,
které mnohdy ani nevnímáme, protože se staly
samozřejmostí – od recepce přes správu zdrojů
až po dodržování všech legislativních a regulator‑
ních předpisů. Provozovat budovu je dnes totiž
nepoměrně složitější než ještě před třiceti lety.

Integrovaný facility management tak vlastníkům
nemovitostí uvolňuje ruce.

Energie jsou téma číslo jedna
Přes všechno výše zmíněné je v Česku stále těžiště
facility managementu ve dvou oblastech: úklid
a technická údržba a správa budov. Což platí i pro
Atalian. Ten se ovšem jako lídr trhu snaží posouvat

firma měsíce
nou úsporu,“ popisuje současnost obchodní a mar‑
ketingový ředitel společnosti Jaroslav Stružka.

Dosti se odlišuje od konkurence důrazem na kva‑
litu, která se projevuje i přes nefunkční trh práce
odklonem od agenturních pracovníků a tlakem
na zvyšování podílů vlastních zaměstnanců v hlav‑
ním pracovním poměru i ve všech výkonných
pozicích. Značný prostor věnuje firma vnitřnímu
rozvoji a kariérnímu postupu kmenových zaměst‑
nanců. Výsledkem je lepší motivace, vyšší loajalita
a nižší fluktuace.
Efektivní život budovy a jejích uživatelů, to je
velké téma i s ohledem na stále přísnější a častější
environmentální požadavky. S technologiemi
dneška je to snazší, pokud je umíte využívat. Sítě
IoT, centrální řízení a vzdálený dohled a správa.
Dnes jsou již technologie na takové úrovni, že
svedou na dálku nejen monitorovat stav jednotli‑
vých technologický celků a systémů, ale i reagovat
na jejich stav, změny či abnormality. Často dokon‑
ce bez jakéhokoliv zásahu či existence člověka. To
jsou chytré budovy, respektive jejich chytrá správa.
BIM, který i v Česku nastupuje, tyto trendy ještě
podpoří. Digitalizace a robotizace jsou zkrátka
vlivy, které dnes jednoznačně určují podobu mo‑
derního integrovaného facility managementu.

Úklidová armáda robotů
blíže k budoucnosti. Facility management jede
nadvacátého století má totiž mnohem širší záběr.
Dnes například je tématem číslo jedna energetický
management, kde má většina zejména starších
budov značný prostor ke zvyšování efektivity
provozu. Ze zákona je povinný energetický průkaz
budovy, a to bývá často první krok k inovacím,
které mohou přinést úspory až v nižších desítkách
procent. Atalian tak nabízí nejen vlastní audit, ale
i návazná řešení, ta dokonce formou EPC projektů,
kdy investiční náklady klient splácí až v rámci
platby za služby. V tom je na českém trhu zcela
výjimečný.
„Je pravda, že aktuálně jsou energie tématem číslo
jedna. Vzhledem k širokému spektru služeb, které
naši odborníci z řad energetických specialistů
a techniků realizují, jsme schopni uchopit tuto pro‑
blematiku komplexně. Je principiálně jedno, zda jde
o průmyslový areál, skladové haly, nebo kancelářské
prostory. Nejsme výrobci jednotlivých technolo‑
gií, naším produktem je výsledná úspora energie.
S touto orientací pracujeme od začátku – hodnotíme
současný stav a zároveň navrhujeme jednotlivá
realizační opatření. Faktem je, že v poslední době
je velká poptávka po vlastní výrobě energie, hlavně
fotovoltaických elektrárnách, ale také kogeneračních
jednotkách. I to nabízíme, disponujeme týmem
projektových manažerů, kteří následně ohlídají rea‑
lizaci. Máme tak jistotu, že námi navržená opatření
budou opravdu funkční, s tou správnou přidanou
hodnotou. Navíc jsme schopni tyto služby nabídnout
i formou EPC, kdy klientovi ručíme za garantova‑

Na první pohled viditelným důkazem toho jsou
autonomní úklidové roboty, které již Atalian od
února tohoto roku v první generaci zavádí do pro‑
vozu. A zájem je, potvrzuje to obchodní a marke‑
tingový ředitel společnosti Jaroslav Stružka: „Mu‑
sím říct, že zájem o plně automatizované roboty je
stále větší, a nás těší, že jsme jako společnost schopni
nabídnout řešení dnes už v podstatě pro téměř kaž‑
dý objekt. Je za tím dlouhá cesta, protože robotizací
se zabýváme déle než rok a vše se musí samozřejmě
dobře připravit, vybrat vhodný prostor, detailně jej
nasnímat a robota naprogramovat. Pak už je ale ve
stavu, kdy člověka skoro na nic nepotřebuje a jen
prostě uklízí, samozřejmě s nějakým pravidelným
servisem a údržbou. V podstatě náš robot dnes umí
vysát, vytřít a provonět prostor. Taky si třeba přivolá
výtah, přejede z patra do patra, sám se zajede dobít,
vyměnit vodu, nadávkovat chemii a podobně. Hodí
se všude tam, kde je dost volného prostoru a dává
smysl ho použít, typicky jsou to výrobní haly, sklady,
chodby, ale i hotely a další podobné provozy.“
Nástup technologií ještě neznamená, že s kla‑
sickým úklidem se zítra již nesetkáte nebo že
na recepcích se vám budou věnovat jen usměvaví
roboti. Ukazuje to jen, kam se posouvá facility
management. Obor, který si ještě před třiceti lety
vystačil takřka jen s jednoduchými pomůckami
a lidskou silou. Tomu rozdílu odpovídá v případě
Atalian i přidaná hodnota, kterou nabízí. ■

Foto: 2x archiv Atalian

Francouzská kvalita i světové trendy

ATALIAN GLOBAL SERVICES
Společnost ATALIAN CZ, s. r. o., patří
do francouzské skupiny ATALIAN
(dříve TFN‑GROUPE). Ta byla založena
ve Francii roku 1944. Na český trh
vstoupila společnost ATALIAN v roce
2008 odkupem majoritního podílu ve
společnosti JANA, s. r. o. V roce 2010
byl do obchodního rejstříku zapsán
název společnosti TFN, s. r. o., a v roce
2011 po přejmenování skupiny ve
Francii finální název ATALIAN CZ, s. r. o.
Kromě organického růstu roste
společnost také pomocí akvizic.
Během let 2008–2010 byly realizovány
na českém trhu akvizice společností –
TEST, spol. s r. o., ZETA CZ, s. r. o.,
Facility Services, s. r. o., PRAHA
FACILITIES MANAGEMENT, a. s.,
a KAF Facility, s. r. o. V roce 2017
byla koupena společnost AB Facility
a ATALIAN se tak stal jedničkou na trhu
v oblasti facility managementu.
Skupina Atalian působí ve
14 evropských zemích a v dalších
20 mimoevropských. Komplexní služby
nabízí výrobním a průmyslovým
podnikům, potravinářským
provozům, obchodním centrům
a hypermarketům, zdravotnickým
a farmaceutickým zařízením, školám,
hotelům, administrativním centrům
i logistickým areálům.

VALERIE SAARA
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Zveřejňování dat o udržitelnosti:
Co čeká malé a střední podniky?

Foto: Jakub Hněvkovský

N

„OSLOVILI JSME PANA
PREMIÉRA, ABY PŘIPRAVIL PLÁN
NA VÝSTAVBU DESÍTEK TISÍC
NOVÝCH BYTŮ PRO UKRAJINSKÉ
UPRCHLÍKY,“
ŘEKL VE ČTVRTEK 17. BŘEZNA ODBOROVÝ PŘEDÁK
JOSEF STŘEDULA NA TISKOVÉ KONFERENCI
PO JEDNÁNÍ TRIPARTITY.

JOSEFE, PROČ TEN POPULISMUS?
VY PŘECE DOBŘE VÍTE, ŽE S ČESKÝM
STAVEBNÍM ŘÍZENÍM A PŘI
SOUČASNÉM STAVU ZDEJŠÍHO
STAVEBNÍHO TRHU, KTERÝ NEMÁ
LIDI ANI MATERIÁLY, BUDOU TY
BYTY K DISPOZICI NĚKDY V ROCE
2030. DO TÉ DOBY VÁLEČNÝM
UPRCHLÍKŮM PŮJČÍTE KANCELÁŘ?
PETR KARBAN
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ávrh nových pravidel pro reportování o udr‑
žitelnosti je na stole od dubna loňského roku
a od té doby se o něm vede velká diskuze.
Evropská komise, která novou směrnici o reportin
gu dat o udržitelnosti (CSRD – Corporate Sustai‑
nability Reporting Directive) předložila, si od ní
mnoho slibuje. A mnoho slibuje také firmám,
kterých se bude týkat.
Reforma zveřejňování dat o udržitelnosti je
nezbytná. Evropské podniky jsou sice na určitý
nefinanční reporting už zvyklé, jak ale samy
často poznamenávají, dosavadní pravidla nejsou
jednotná, přehledná a dostatečně transparentní.
Jejich úpravu si navíc žádá nová strategie EU
k udržitelným financím a také nedávno přijaté
standardy pro tzv. taxonomii. Ty mají nasměrovat
soukromé investice do aktivit, které prospívají
životnímu prostředí a dovedou EU ke klimatické
neutralitě. Systémem taxonomie se už začaly řídit
evropské banky a pozadu nezůstávají ani investoři
v Česku. Aby finanční instituce dokázaly posoudit
rizika a lépe identifikovat a vyhodnotit příležitosti,
bez spolehlivých a porovnatelných dat od firem se
jednoduše neobejdou.
S tím nelze nesouhlasit, avšak jak už to bývá,
ďábel se většinou skrývá v detailu. V Evropském
parlamentu jsem na to nejednou upozorňovala.
Obzvlášť bedlivě je proto potřeba sledovat vývoj
diskuze o působnosti směrnice na malé a střední
podniky. Zatímco Evropská komise by povinnost
zveřejňovat data o udržitelnosti podle nových

pravidel vztáhla pouze na malé a střední podniky
kotované na burze, někteří politici v Evropském
parlamentu volají po zahrnutí všech společností
s méně než 250 zaměstnanci.
Neméně klíčové je detailní vyjasnění oblastí a dat
pro reporting a stanovení dostatečně dlouhé doby,
kterou malé a střední podniky využijí pro přípravu
na novou povinnost. To jim umožní zveřejňovat
data bez zbytečné byrokracie a nesmyslně rostou‑
cích nákladů. Na místě je také posouzení dopadů
směrnice a zaváděných pravidel na malé a střední
podniky a její vyhodnocení po několika letech
působnosti.
Návrh směrnice nyní kromě Evropského parla‑
mentu posuzují také členské státy. Očekává se, že
finální podoba legislativy bude schválena během
letošního roku. Nová pravidla pro vytváření re‑
portů o udržitelnosti pro firmy by tak začala platit
v roce 2023. To je pořád dost času na případné
úpravy. Tak vzhůru do toho. ■

MARTINA DLABAJOVÁ,
poslankyně Evropského
parlamentu

Pro omezení infekčnosti prostředí
a udržitelnost podnikání

V

březnu 2022 uplynuly dva roky od začátku
boje s epidemií covidu-19 v České republice.
Jsou za námi dva roky, které podnikatelé do‑
sud nezažili, a většina z nás doufá, že snad již neza‑
žije. Boj se zákeřným virem se v mnoha případech
zaměřil převážně na omezování osobních svobod
a podnikání. Řada podnikatelů tak přišla ze dne
na den o svoji obživu a mnohdy i budoucnost.
Na půdě Hospodářské komory se otázka, jak
bojovat s pandemií, řeší téměř od jejího začátku,
nicméně jasnějších obrysů tato snaha získala
v říjnu 2021, kdy byla ustavena prezídiem Pracovní
skupina HK ČR pro vytvoření systému preven‑
tivních technických a technologických opatření
účinných proti šíření virů a bakterií v podnikatel‑
ských provozech. Tato pracovní skupina tvořená
zástupci začleněných společenstev připravila ma‑

teriál nazvaný SEP – Systém epidemické prevence
(pro omezení infekčnosti prostředí a udržitelnost
podnikání), jehož přílohou jsou pak navržené
technologie a technická zařízení vhodná k tomuto
účelu.
Ústředním motivem práce pracovní skupiny jsou
dvě teze, první z nich pronesl již v lednu 2021
na covidové poradě Komory její viceprezident
Roman Pommer: „Je nutno se naučit žít a pod‑
nikat s covidem.“ Druhou myšlenku přidávám
sám: „Musíme najít cestu, jak při našem podnikání
omezovat viry a bakterie, nikoliv lidi, jak se činí
doposud.“ Tyto dvě teze se promítají do zpra‑
covaného Systému epidemické prevence, který
byl prezidentem HK ČR Vladimírem dlouhým
v druhé polovině prosince 2021 představen nově
jmenovanému předsedovi vlády ČR.

Foto: archiv poslanecké kanceláře Martiny Dlabajové

Výrok…

názory
užívají. Nadstavbou jsou technologie a technická
zařízení, která omezují či minimalizují infekčnost
prostředí tím, že snižují případnou virovou či
bakteriální nálož (technologie a technická zařízení
pro čištění vzduchu, pro dlouhodobou ochranu
povrchů a zabraňující přenosu infekcí dotykem,
prostředky ochrany dýchacích cest). Tuto část jsme
doposud využívali jen velmi málo, ale představuje
účinnou zbraň proti virům a bakteriím. Třetí
velmi důležitou částí je metodika, tedy stanovení
postupu a technologie úklidu a dezinfekce prostor
s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých prostor.
Správný a cílený úklid pomáhá rovněž ke snižování
bakteriální a virové zátěže. Při vhodném nastavení
všech třech částí jsme schopni vytvořit z podnika‑
telských provozů místo, které brání šíření nemocí.
SEP je vhodné aplikovat do většiny vnitřních pro‑
stor, obzvláště pak do prostor, kde dochází k velké
fluktuaci osob, nebo kde dochází ke shromažďo‑

vání osob, a také tam, kde pobývají delší dobu. Je
tak vhodný pro většinu podnikatelských provozů,
ale i úřadů, škol, ubytovacích či zdravotnických
zařízení včetně domovů pro seniory.
Bohužel, k uvedení tohoto systému do praxe
potřebujeme spolupráci státu, která však zatím
nepřichází.
Vice o Systému epidemické prevence se do‑
zvíte na internetových stránkách HK ČR
(https://komora.cz/sekce/ps‑sep/). ■
RADEK ROUŠAR,
předseda pracovní skupiny
HK ČR pro vytvoření systému
preventivních technických
a technologických opatření

Foto: archiv HK ČR

Systém nastavuje pravidla pro jednotlivé provozy
tak, aby se v maximální možné míře eliminovalo
šíření virů a bakterií. Jeho aplikace v nekrizovém
období by měla být dobrovolná, v období zhoršené
epidemické situace v ČR by SEP představoval
základní standard udržitelného života a podnikání
tak, aby provozy uzpůsobené SEP nemusely být
omezovány a zavírány, a přesto aby bránily šíření
virů a bakterií, a tedy šíření jakékoliv nákazy po‑
pulací. Provozy uzpůsobené dle SEP by se tak staly
bezpečným místem pro podnikání a mohly by pl‑
nit svoji společenskou i hospodářskou funkci. SEP
nemíří pouze na covid-19, je pojímán jako preven‑
ce vůči šíření všech nebezpečných virů a bakterií.
Je tak systémem, který cílí na budoucnost.
Tvoří jej tři části. Základem jsou organizační
a provozní opatření a pokyny pro jednotlivé provo‑
zy (omezení kapacity, rozestupy, oddělení prostor
a další), tedy vesměs opatření, která se již nyní po‑

účinných proti šíření virů
a bakterií v podnikatelských
provozech

Evropská energetika na nečekaném rozcestí
že by přece jen nebylo možná špatné nechat běžet
stávající jaderné elektrárny déle. A tím se zabývají
vlády, v nichž zasedají zástupci Zelených.
O tom, že vystupujeme z komfortní zóny do ne‑
stabilních vod, svědčí, jak se pod tlak spotřebitelů
dostávají vlády, které kromě přijímání opatření
na národní úrovni následně tlačí i na evropské
orgány, aby přišly s nějakými nápady, jak situaci
řešit, nebo přinejmenším přimhouřily oči nad tím,
k čemu se v metropolích rozhodnou. A zdá se, že
Evropská komise tomuto volání naslouchá a pře‑
kotně se snaží vymýšlet i přijímat kroky, které by
za normálních okolností buď vůbec nepředložila,
nebo by jí celý proces trval roky. Některé věci urči‑
tě půjdou dobrým směrem, jiné mohou dosavadní
fungování energetického trhu nenávratně promě‑
nit, přičemž případné dlouhodobé dopady bude
vzhledem k nedostatku času na analýzu a detailní
hodnocení dopadů jen těžké předvídat.
Už brzy hodlá Komise předložit návrh, který by
uzákonil, že zásobníky plynu v Evropské unii musí
být k 1. říjnu nejméně z 90 procent naplněny.
Zvažuje, že by změnila fungování trhu s elektřinou
a plynem, což nedávno bylo zcela mimo jakoukoli
debatu. Šéfka Komise Ursula von der Leyeno‑
vá na neformálním summitu EU ve Versailles

připustila možnost dočasného zastropování cen,
což je v rozporu s předchozím postojem Komise
podporujícím volný trh v EU.
EU by se podle von der Leyenové měla do
roku 2027 zbavit závislosti na ruském plynu
a ropě, což je samozřejmě vzhledem k událostem
na Ukrajině více než pochopitelné, ale bude hodně
zajímavé a důležité sledovat, jakým způsobem toho
Evropa nakonec bude chtít dosáhnout. Dá se také
očekávat, že se přinejmenším po nějakou dobu
uvolní přísná unijní pravidla pro poskytování stát‑
ní pomoci. Nejasné nicméně je, kde na ni případně
jednotlivé vlády vezmou prostředky.
Sečteno a podtrženo: Cesty dál povedou neprobá‑
daným územím a není zaručeno, že se podaří do‑
sáhnout kýženého cíle, natož pak za jakou cenu. ■

ZUZANA KREJČIŘÍKOVÁ,
předsedkyně Energetické

Foto: archiv HK ČR

E

nergetika byla v Evropské unii jedním z vel‑
kých témat už řadu posledních let. Důvodem
byly zejména neustále posilující dekarbonizač‑
ní snahy Bruselu se všemi dopady, které to na jed‑
notlivé země, firmy i běžné spotřebitele přinášelo.
To, co se ale spustilo v posledních měsících, kdy
ceny nejdříve raketově vystřelily do dříve jen těžko
představitelných i politicky přijatelných výšin, aby
následně trhy ještě více znervózněly kvůli drsnému
ruskému vpádu na Ukrajinu, však energetiku vrhlo
pod ještě větší drobnohled. A výsledný detailní
obraz není zrovna příjemný na pohled.
Jasně se odhalilo, že energetická transformace
bude složitější, než jsme si při nastavování ambicí
a kontur Zelené dohody pro Evropu představovali.
Zároveň se jasně a nepokrytě odkryla zranitelná
místa, která Evropa a její dosavadní energetická
politika mají, ač na ně v klidných časech měla
tendenci zapomínat.
Sázka na levný ruský plyn, který by doplňoval po
přechodnou dobu rozvoj a šíření obnovitelných
zdrojů a současný odklon od uhlí (a v některých
zemích i od bezemisního jádra!), se ukazuje být
výrazně riskantnější, než se zdálo ještě pár lety.
Stačí se podívat do zemí, jako je sousední Němec‑
ko nebo Belgie, kde najednou začínají koketovat
se zpomalením uhelných phase‑outů i možností,

sekce HK ČR
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Jak ve firmě snadno vytvořit
hybridní pracovní prostředí
Práce v kancelářích se v posledních dvou letech proměnila. Čím dál tím více firem přechází na hybridní model, který
umožňuje zaměstnancům bezpečně spolupracovat a dokončovat úkoly bez ohledu na to, kde se zrovna nacházejí.

N

ový model je pro mnoho pozic ideálním ře‑
šením. „Pro některé z firem je hybridní model
dalším krokem na cestě digitální transformace,
pro jiné úplnou novinkou, jejíž výhody si teprve osa‑
hávají. Svou roli stále častěji hraje také při náboru
nových zaměstnanců – kandidáti mnohdy pojímají
možnost práce odkudkoli jako hlavní kritérium
pro výběr zaměstnavatele,“ říká šéfka komunikace
Canonu ve střední Evropě Eva Kučmášová.
Hybridní pracovní prostředí může přinést výhody
oběma stranám: lepší efektivitu a firemní výsledky
i větší svobodu pro zaměstnance. O úspěchu
přitom podle odborníků rozhoduje především
správná implementace. Základem je technologie,
která propojuje pracovníky, informace a procesy
do fungujícího organizmu schopného udržovat
podnik v chodu kdykoliv a odkudkoliv. Nutností
je zároveň minimalizovat potenciální provozní
hrozby, jako je možná snížená produktivita nebo
zabezpečení toku informací a dokumentů před
kybernetickými útoky.

Čtyři hybridní centra
Odborníci z Canonu identifikovali čtyři typy pra‑
covního prostoru, které firmy v různé kombinaci
a míře využívají pro to, aby vytvořily nové hyb‑
ridní prostředí. Jedná se o firemní centrum, tedy
tradiční kancelář, komunitní centrum, například
coworking, domácí centrum, kde jsou zaměstnanci
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SVOU ROLI HRAJE HYBRIDNÍ
PRACOVNÍ MODEL STÁLE ČASTĚJI
TAKÉ PŘI NÁBORU NOVÝCH
ZAMĚSTNANCŮ – KANDIDÁTI
MNOHDY POJÍMAJÍ MOŽNOST PRÁCE
ODKUDKOLI JAKO HLAVNÍ KRITÉRIUM
PRO VÝBĚR ZAMĚSTNAVATELE.
na home office, a mobilní centrum pro zaměstnan‑
ce v pohybu.
„Abychom byli firmám opravdu dobrým partnerem,
umíme jim nabídnout komplexní řešení složené ze
specializovaného hardwaru, softwaru a navazu‑
jících služeb. Jedině tak může firma s naší pomocí
dosáhnout požadované produktivity při zachování
flexibility svých zaměstnanců a procesů,“ říká Eva
Kučmášová.

Zabezpečený cloud a hardware
vždy po ruce
Efektivitu tohoto řešení lze nejlépe pochopit
na konkrétním příkladu. Vezměme si obchodního
zástupce, jenž právě zjistil, že zákazníkovi brzy
vyprší kontrakt a hrozí přechod ke konkurenci.
Jeho prioritou je vyřešit situaci rychle a efektivně

z jakéhokoliv hybridního centra, které jeho firma
používá, zajistit zákazníkovi co nejpříjemnější zku‑
šenost a dohlédnout na bezpečnost citlivých dat.
Obchodnímu zástupci přijde upozornění
v momentě, kdy pracuje v coworkingovém hubu
(komunitní centrum). Jelikož klient po krátkém
telefonátu souhlasí s prodloužením kontraktu,
otevírá „obchoďák“ cloudové úložiště Workspace
Collaboration s veškerými firemními smlouvami
a online vytvoří novou verzi.
Firemní předpisy nařizují uchovávat dokumenty
také fyzicky, a tak náš zaměstnanec po úpravě
smlouvu vytiskne na multifunkčním zařízení
(pro coworkingové kanceláře je ideální řada
imageRUNNER) a podepíše. Následně dokument
na témže stroji naskenuje a digitální verzi pošle
klientovi. To vše za pomoci cloudového řešení pro
správu tisku uniFLOW Online, díky němuž má
vedení firmy i zákazník jistotu, že smlouvu nikdo
jiný neuvidí.
V jiných případech, kdy obchodní zástupce
pracuje ze svého „domácího centra“, využije vedle
uniFLOW Online i multifunkci i‑SENSYS. Ta
v kompaktních rozměrech nabízí podobné roz‑
hraní jako zmiňovaný imageRUNNER v cowor‑
kingové kanceláři. A pokud pracuje třeba ve vlaku
(mobilní centrum), papírovou smlouvu s čerstvým
podpisem od klienta rovnou zdigitalizuje na kom‑
paktním lehkém skeneru imageFORMULA P215i.
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Dokument se automaticky nahraje do cloudového
prostředí Workspace Collaboration, kde je bezpeč‑
ně archivován.

Čas na kreativní práci,
vysoká míra zabezpečení
Výhod takového způsobu práce je mnoho. Zaměst‑
nanec díky tomu, že má všechny funkce kanceláře
k dispozici ve všech hybridních centrech, ušetří
čas a energii, kterou může věnovat rozvoji nových

obchodních příležitostí nebo jiné kreativní práci.
Možnost upravovat dokumenty v reálném čase
na mobilním zařízení a vyhnout se tak složitému
papírování výrazně zlepšuje zákaznickou zkuše‑
nost a pozitivně tak ovlivňuje vztah s klientem.
A v neposlední řadě jsou dokumenty uložené
na firemních cloudech nejen mnohem bezpečnější
než papíry ležící na kancelářském stole, ale i ma‑
ximálně odolné vůči moderním kybernetickým
hrozbám.

„Přijetí digitalizovaných postupů firmám uvolní
ruce, potřebují ale průvodce, který jim pomůže
zmapovat cestu, vybavit se vhodnými nástroji
a vyzrát na všechny číhající nástrahy. Jsme rádi, že
Canon už dnes je pro řadu firem partnerem na cestě
k hybridnímu pracovnímu prostředí, protože doká‑
žeme nabídnout ucelený balíček služeb i praktické
zkušenosti,“ uzavírá Eva Kučmášová. ■
ONDŘEJ KOPŘIVA

VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE
PRO ENERGETIKU
A DOPRAVU
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Firemní barvou budoucnosti je tyrkysová

Nový trend v Česku:
Svoboda v práci

Hlavní myšlenkou vedení v duchu svobodné firmy je vytvořit prostředí, kde se zaměstnanci budou cítit příjemně, a tím bude
jejich práce více efektivní. Samozřejmě to vše jde ruku v ruce s předáním pravomocí a převzetí zodpovědnosti.

T

outo filozofií se začíná řídit stále více českých
firem. Práce založená na důvěře, otevřenosti
a odpovědnosti, to jsou pojmy, které rezonují
moderním pracovním prostředím a moderním
vedením.
„Podporujeme svobodu a zodpovědnost. V praxi
to u nás vypadá tak, že jsem snad nikdy nikomu
neschvaloval dovolenou. S kým pracuješ na projek‑
tu – s ním se domluv. To samé s nemocenskou. Jsi
nemocný? My ti věříme. Nemusíš nám nic dokládat.
Na druhou stranu očekáváme, že zákazník bude
spokojen a práce bude na sto procent hotová,“
popisuje vnitřní fungování vlastního týmu Lukáš
Cirkva, ředitel ve společnosti BCV solutions, IT
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společnosti, která je specialistou v úzké oblasti
řízení digitální identity. Ti se svobodnou firmou
nestali ze dne na den.
„Až později, postupným sepsáním hodnot, nasta‑
vením cílů a vztahů s kolegy, jsem si uvědomil,
že vlastně budujeme svobodnou organizaci. Dnes
je moderní nálepka tyrkysová organizace. U nás
je velká svoboda a zároveň vysoká zodpovědnost
jednotlivců,“ přibližuje Cirkva.

Svobodné firmy
Progresivní organizace vycházejí z přesvědčení, že
zaměstnanci jsou zodpovědní dospělí lidé, kterým
lze důvěřovat. Věří, že zaměstnanci nepotřebují

rozsáhlou kontrolu, naopak nejlepší výkony podá‑
vají s velkou mírou autonomie. Raději nechávají
zaměstnance rozhodovat o tom, kde, kdy, s kým
a na jakém projektu budou pracovat. Manažer je
spíše poradce a ten, kdo odstraňuje zaměstnancům
překážky či jakékoliv demotivátory. Větší svoboda
neznamená anarchie. Bez ohledu na zavedený
systém musí být lidé za svou práci odpovědní.
S takovým stylem řízení se často setkáme hlavně
u menších firem nebo startupů, kde je díky
nižšímu počtu lidí snadnější a rychlejší koordi‑
nace, řešení problémů i komunikace. Není to ale
překážka ani pro velké společnosti. I podniky
s větším objemem zaměstnanců mohou profitovat
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z principů svobodné firmy. Nejčastěji se problém
se zdlouhavou koordinací řeší vytvořením samo‑
statných týmů, které pak komunikují mezi sebou.

Základní principy svobodné firmy
Společný cíl, sdílená vize – všichni zaměstnanci
musí sdílet společný cíl. Jejich kroky mají směřovat
ke společnému cíli nikoliv proto, že musí, nýbrž
proto, že sami chtějí. „Princip je velmi jednoduchý,
pokud uspějeme jako jednotlivci, uspějeme jako
firma. Máme společné hodnoty – dlouhodobost,
otevřenost, férovost a budování skvělého týmu a slu‑
žeb,“ popisuje Cirkva.
Zodpovědnost
Každý by měl cítit zodpovědnost za kteroukoliv
činnost, kterou vykonává – od těch nejmenších
úkolů, po ty nejsložitější a nejnáročnější. Je důle‑
žité stanovit, kdo komu a za co odpovídá. Cílem je
spoléhat se jeden na druhého.

Respektovaná otevřenost
Komunikace je nedílnou součástí a jedním z hlav‑
ních pilířů, na kterých je filozofie svobodné firmy
postavena. Každý člen firmy či organizace by měl
mít možnost a šanci vyjádřit se o tom, kdo, co, jak,
kdy, kde udělá.
Sounáležitost
Důležité jsou sdílené hodnoty, na základě kterých
zaměstnanci cítí, že jsou součástí celku, roli hraje
firemní kultura. Je důležité, aby zaměstnanci zastá‑
vali stejné názory i hodnoty.

4+1 TYP ORGANIZAČNÍCH
STRUKTUR PODNIKU
V praxi je možné se setkat s celou řadou
funkčních organizačních struktur, tyto
struktury se však odvíjejí od čtyř základních
typů.
Liniová organizační struktura
Jedná se o nejstarší typ organizační struktury
firmy, který je založený na uplatňování
principu jediného odpovědného pracovníka
a lineárního vedení.

Dbejte na jasně nastavená pravidla
a hranice

Funkcionální organizační struktura

Úkolem je sladit cíle se strategií nebo vizí
a poskytnout referenční rámec na to, co není
přesně popsáno v procesech. Kromě vedení je
důležité vytvořit vhodnou kulturu, kde mohou
lidé pracovat samostatně. Vedoucí pracovníci zde

Velmi oblíbenou organizační strukturou je
funkcionální organizační struktura, která je
založena na tom, že má zaměstnanec různé
nadřízené pro různé oblasti organizace.
Liniově štábní organizační struktura
V současnosti nejrozšířenější organizační
formou je liniově štábní struktura, která
kombinuje liniovou a funkcionální strukturu.
Její výhodou je podpora týmové práce
i úzká spolupráce vedoucích pracovníků
a specialistů.
Maticová organizační struktura
V případě, že je liniově štábní struktura
doplněna o další strukturu určenou k řešení
konkrétního projektu, mluvíme o maticové
organizační struktuře firmy.

Foto: archov BCV solutions

Tyrkysové organizace

Svoboda
Se zodpovědností by měla jít ruku v ruce svoboda,
v rámci které se dává najevo, že ve své zaměstnan‑
ce máme plnou důvěru. „Vždy říkám – neptej se
mne o svolení, žádej o prominutí, pokud se nepo‑
vede. Zároveň se ale snažíme vybudovat takzvaný
bezpečný přístav. Tedy netrestáme, neukazujeme
prstem, ale vždy chybu probíráme a poučíme se,“
přibližuje fungování Cirkva.
Transparentnost
Je třeba se zaměstnanci sdílet, jak a kde si firma
stojí a kterým směrem se její vývoj ubírá. „Přesně
tak, pokud máme sdílet cíle, měli bychom dobře
vědět, jak se nám je daří plnit. Začíná to tím, že
ukazuji interní finance firmy, vyjma konkrétních
mezd. Finanční výkazy prezentuji vždy s vysvětle‑
ním, co znamenají. Protože každý finanční výkaz,
jeho čísla se dají vyložit pozitivně i negativně
a v obou případech je to pravda. Společně hledáme
v číslech prostor pro ušetření nebo vyšší výdělek,“
vysvětluje Cirkva.

hrají podpůrnou roli, slouží jako pomocná ruka
v případě nesnází. Musí být ale jasné cíle, rozdělení
úkolů, procesů a odpovědností. Zaměstnanci musí
například vědět, jak fungují rozhodovací procesy,
kdy mohou rozhodovat sami a kdy má smysl, nebo
je nutné zapojit kolegu, či dokonce nadřízeného.
„Každý z nás si víceméně sám určuje, na čem bude
pracovat. Konzultanti si určují práci na 14 dní do‑
předu. Znají firemní roční cíle, proto vědí, na jakých
úkolech, má, nebo nemá smysl pracovat. Podporu‑
jeme tím zodpovědnost,“ říká Lukáš Cirkva z BCV
solutions.
Vysoká míra svobody při utváření vlastní práce
však vyžaduje i kompetence zaměstnanců. K tomu
patří kompetence k sebeřízení a rozhodování,
ale také schopnost převzít odpovědnost za úkoly
a výsledky práce.

Není to pro každého
Momentálně se s touto filozofií určité svobody
můžeme setkat spíše v menších firmách. Avšak

Kromě těchto čtyř základních organizačních
struktur se můžete setkat i s takzvanou
tyrkysovou organizací, která je v současnosti
považovaná za nejdokonalejší způsob
organizace práce. V tyrkysových organizacích
jsou na prvním místě zaměstnanci
a pozitivní dopad na společnost je
považován za důležitější než zisk. Místo
plnění předem stanovených cílů je kladen
důraz na naplňování hodnot společnosti
a na kreativitu.
skvělým příkladem, že i velcí hráči na trhu
mohou filozofii svobodné firmy v praxi využívat
a dosahovat výsledků, je Google. Často tento
styl řízení perfektně funguje například v kreativ‑
ních oborech, jako jsou reklamní agentury nebo
grafická studia.
Podtrženo, sečteno: Firmy objevují, že se vyplatí
dát lidem větší samostatnost a manévrovací
prostor v jejich pracovním prostředí. Je ale vždy
důležité rozhodnout, jaká míra volnosti je pro
plnění pracovních úkolů rozumná a jak je třeba
nastavit vhodné pracovní podmínky. Důsledkem
fungující svobodné firmy je nárůst spokojenosti
zaměstnanců i klientů a v konečném důsledku
následuje i nárůst ziskovosti. ■
RENATA FALTEJSKOVÁ
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Máte opravdu jen tolik lidí,
kolik skutečně potřebujete?
Řídíme firmy a s jedním fenoménem se setkáváme dnes a denně. Ve firmách často pracuje mnohem víc lidí,
než je ve skutečnosti potřeba. A přitom na mnoha místech desetitisíce lidí chybějí.
pociťují k nim loajalitu a jsou jim vděční za roky
dobře odvedené práce. Samozřejmě to lidsky na‑
prosto chápu. Podnikání je ale tvrdý byznys, pokud
bychom do podobného myšlení sklouzli u většiny
lidí, firma by se nám rozpadla pod rukama.
Proto jim vždycky říkám: „Já tomu rozumím, že Ka‑
rel vždy odváděl excelentní práci, dobře vás chápu, že
se s ním nechcete rozloučit, protože jste mu vděčni za
mnohé. Proto tady ale přece máme institut královské‑
ho odstupného. Dejte mu zlatý padák a umožněte, ať
klíčovou funkci, kterou zastává, obsadí člověk, který
má drive a schopnosti firmu vytáhnout o level výš.
Nebo mu klidně dejte doživotní rentu ve výši dvaceti
třiceti tisíc korun jako vaše ultimátní uznání a pošle‑
te ho na nekonečnou dovolenou. Hlavně, prosím vás
pěkně, něco udělejte, ať se můžeme posunout dál.“

Finanční motivace nestačí

Z

ačnu hned příkladem, ať je to zřejmé. Ve firmě
našeho klienta pracovala účetní a ta měla
k ruce ještě účetní pomocnou. Když jsme
se podívali, co paní pomocná účetní dělá, zjistili
jsme, že je nadbytečná. V dnešní době moder‑
ních informačních technologií lze celou řadu
procesů velmi snadno zautomatizovat a ušetřit
tak nemalé peníze. V tomto případě šlo o měsíční
plat 33 000 Kč, ročně tedy zbytná pracovnice vyšla
firmu skoro na 400 000 Kč, a to je jen jedna pozice!

Devadesát pět není sto
Většina majitelů na jasné argumenty slyší, někdy
se ale diskuze posune do emocionální roviny.
„My víme, že Láďa nedělá úplně na sto procent,
ale je na něj opravdu velký spoleh, vždycky odvede
ten svůj standard, můžeme s ním počítat.“ Pokud
chcete, aby vaše firma rostla a rozvíjela se, potře‑
bujete mít špičkové lidi a potřebujete, aby odváděli
práci na sto procent. K čemu vám je, že se můžete
spolehnout, že ji vždy udělají na devadesát pět
procent? To je přece principiálně úplně špatně,
metr má vždycky sto centimetrů!

JIŘÍ JEMELKA A J.I.P. PRO FIRMY
Jiří Jemelka je jednatelem společnosti,
která díky týmu interim manažerů pomáhá
budovat prosperující a stabilní české
a slovenské firmy střední velikosti a přispívá
tak v ČR a SR k obnově podnikatelského
ducha založeného na hodnotách, jako jsou
charakter, etika, pracovitost, služba a kvalitní
řešení problémů zákazníka.
Každý člen JIP týmu je osobnost
s mnohaletými zkušenostmi. Know‑how
vychází z mnohaleté praxe, neustálého
vzdělávání i z charakterových rysů jednotlivých
manažerů. Ti do firem vnášejí nejen pevný řád
a jasný směr, ale především svou zkušenost
a také plnou odpovědnost za každý krok
a rozhodnutí. Také proto Jednotka intenzivní
péče pro firmy jako jediný subjekt svého druhu
na trhu nabízí všem klientů Risk Free Garanci:
pokud nesplní předem dané měřitelné cíle,
klient za jejich služby neplatí.

Vděčnost, která brzdí
Pak tu máme zaměstnance druhé skupiny, letité
vysloužilce, veterány všech firemních bitev, lidi,
na které bylo vždy spolehnutí, ale kteří jsou v sou‑
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časné době již za zenitem a firmu už nikam nepo‑
souvají, ale často naopak spíše brzdí. Tady bývají
diskuze nejtěžší. Majitelé se jim cítí být zavázáni,

Pokud chcete firmu rozvíjet a posouvat dál, nutně
potřebujete kvalifikované lidi, kteří budou zapáleni
pro vaši vizi. Moc nevěřím ve finanční motivaci.
Jistě, peníze jsou důležité a odměňovací systém by
měl být jasně výkonově nastavený, aby lidé měli
jistotu, že si skvěle vydělají, pokud odvedou poža‑
dovaný výsledek. U většiny lidí ale dojde v určitém
okamžiku k jasné saturaci finanční potřeby. Ob‑
chodník bude mít úplně jinou motivaci posunout
svůj měsíční výdělek z třiceti tisíc na šedesát tisíc
než ze sto padesáti tisíc na sto osmdesát tisíc. Proto
je klíčové, aby je jejich práce bavila. Aby měli drive
a vnitřní motivaci.

Dejte práci smysl
Upřímně, moc nevěřím ani v motivaci externí, ta
funguje totiž velmi limitovaně. Pokud lidem dobře
vysvětlíte svoji vizi, ukážete jim cíl, kterého chcete
dosáhnout, a sdělíte jim, co jeho splnění může
znamenat pro firmu, společnost a je samé, zapálíte
jejich srdce a půjdou za vámi. Do práce, která na‑
plňuje, baví a dává smysl, v níž je člověk důležitou
součástí celku, tím, na koho ostatní spoléhají, se
vstává totiž úplně jinak než do práce, která sice
moc nebaví, ale je fakt dobře zaplacená.
Firma je složena z lidí. Je moudré na to nezapome‑
nout a věnovat jim velkou část svého času. Pokud
si lidi dobře vyberete a pak jim dáte svůj čas,
garantuji vám, že to je ta nejlepší investice, kterou
můžete udělat. ■
JIŘÍ JEMELKA, J.I.P. pro firmy

ŠKOLENÍ A WEBINÁŘE
(Výběr duben - květen 2022)
21.04.

Naučte se Excel za 2,5 hodiny! (On-line webinář)
Ovládněte Microsoft Excel za 2,5 hodiny a řekněte si o vyšší plat!
Získejte návod, jak pracovat v MS Excelu bez chyb, plus spoustu tipů a vychytávek k tomu.
Poučte se z chyb, které před vámi již udělaly tisíce uživatelů. Pracujte jednoduše, rychle
a efektivně. Ušetřete až 30 % svého pracovního času.

03.05. 6 kroků, jak na reklamu na Facebooku a Instagramu. Začátečníci.
(Workshop, Praha)
TOP kurz
Naučte se efektivně pracovat s reklamou na Facebooku a Instagramu! Vytvořte si z obou sítí
další prodejní kanál.
Přihlaste se na webinář a budete si umět sami nastavit reklamní kampaň na Facebooku
a Instagramu, propagovat příspěvky na obou sítích, pracovat s cílením reklamy
a vyhodnocovat výsledky.

12.05. Jak na strategii pro sociální sítě? (Workshop, Brno) Novinka!
Fungovat dnes na sociálních sítích bez strategie je jako se vydat na cestu do neznámého
místa bez mapy.
Buďte jiní! Vytvořte si úspěšnou strategii a nechejte vaše sítě vydělávat peníze!

17.05. Dělejte moderní marketing! Obsah 6 kurzů v 1! (Workshop, Brno)
Využijte skvělé příležitosti a získejte know-how od marketingového profesionála Milana
Formánka, který pracoval 14 let v Red Bull marketingu, školil a konzultoval pro 500+ firem.
Na kurzu společně mj. probereme business a marketingové strategie, budování značky,
nastavení rozpočtu, mix taktických kanálů, off i on-line média, tvorbu obsahu a příběhů,
osobní i firemní efektivitu, biohacking, kreativitu, inovace...
v ČR!

Novinka - poprvé

24.05. Inovujte nebo to zabalte! (Workshop, Praha)
Vyhněte se osudu firem jako NOKIA, Kodak, Xerox, Yahoo... V Česku je mnoho úžasných firem
se skvělými produkty a službami. Bohužel, až příliš často nevyužívají svůj potenciál. Přihlaste
se na workshop a buďte jiní!
Získejte know-how od marketingového profesionála Milana Formánka, který pracoval 14 let
v Red Bull marketingu, školil a konzultoval pro 500+ firem Bestseller 202

0-2021

Podívejte se na detaily + další školení na:
www.komora.cz/kurzy
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Web není vizitka, ale nástroj
Za posledních 20 let se weby rozvíjely obrovskou rychlostí. To se projevilo v několika rovinách. Design webů se mění.
Dnes, když se podíváme na weby z roku 2000 i 2010, se spíše jen pousmějeme. Co tehdy představovalo designovou špičku,
dnes působí jako historická relikvie. A stejně tak to bude i za dalších deset let. Ano, je to logické, ale proč to explicitně zmiňovat?
Weby ve své době plnily své účely. Tedy jak z designového hlediska, tak i z pohledu uživatele byly vzhledem ke své době funkční.

S

tím, jak se mění potřeby uživatelů, musí se
měnit i weby. Pokrok neznamená změnu
barvy z růžové na červenou nebo z modré
na zelenou. Ani neznamená nové, modernější logo.
Pokrok v tomto případě znamená přizpůsobování
se potřebám uživatelů.

Světu vládne mobilita
Jednou ze zásadních změn v posledních letech je
silný akcent na mobilní zařízení. Není se čemu
divit. Málokdo má obyčejný tlačítkový telefon. Pro
část lidí se mobilní telefon stal primárním zaříze‑
ním pro připojení na internet. To obnáší naprosto
odlišný přístup k designu webu, než jsme byli
zvyklí na desktopu. Čitelné texty, dostatečně velké
elementy i navigace přizpůsobená mobilnímu zaří‑
zení jsou základ. Je však třeba mít na paměti i další
specifika. Příkladem jsou odkazy na telefonní
čísla, aby uživatel nemusel složitě označovat číslo
a kopírovat ho do telefonní appky. Další úskalí
může nastat v případě PDF souborů. Ty nejsou
responzivní a v mnoha případech na mobilních
telefonech prakticky nečitelné bez masivního zoo‑
mování. Pozadu by neměla zůstat ani optimalizace
rychlosti načítání.

Multimediální i interaktivní
Zároveň je kladen větší důraz na multimediální
a interaktivní prvky. Typickým příkladem jsou in‑
teraktivní mapy s různými body zájmu (pobočky,
dealerství, prodejny apod.). I když na desktopu to
vypadá skvěle a intuitivně se ovládá, na mobilu
se uživateli dostane pod ruce chaotická a těžko
ovladatelná změť záznamů na mapě. Kromě toho
lze weby obohacovat o různé chatovací pluginy,
které do jisté míry fungují nezávisle na webu. Opět
tedy může nastat situace, že na desktopu je vše
v pořádku, ale na mobilní verzi chatovací plugin
překryje důležitou část webu. Obecně propojení
webu s dalšími službami představuje standard,
a byť to uživatel na první pohled nemusí vidět, tato
propojení očekává.

Nabídněte něco navíc
Co by tedy měl web splňovat? V naprosto osekané
a v podstatě nedostačující formě se opravdu jedná
o vizitku. Uživatel zjistí, že existuje firma XY,
poskytuje služby v konkrétních oblastech a kon‑
taktovat ji lze na e‑mailu a telefonu. To je bohužel
stejné jako nabízet domy, které mají základy, zdi
a střechu. Je pravda, že to musí mít každý dům, ale
díru do světa s tím nikdo neudělá.
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EFFECTIX
Tvrdý výkon i podpora brandu. PPC i SEO.
Komplexní strategie i rychlá řešení. Čechy
i Slovensko. Tým více než 50 profesionálů.
To je Effectix, specialista na výkonnostní
online marketing.

Více informací na:

www.effectix.com
Moderní weby by měly uživatelsky přístupnou for‑
mou nabízet nejen základní informace, ale i něco
navíc. Nestačí stručný výčet služeb, ale i představe‑
ní, jak probíhá spolupráce. Web by měl potvrzovat
odbornost dané společnosti, ať už konkrétním
obsahem, který jde do hloubky specializace, nebo
recenzemi či případovými studiemi.

Život přináší marketing
Pořád ale platí, že web samotný bez komplexu
marketingových aktivit nebude zdaleka využívat
svůj potenciál ani plnit očekávané cíle. Už při
tvorbě webu je třeba myslet na analytické potřeby.
Co budeme chtít na webu sledovat, jaké konverzní
akce jsou pro nás zajímavé, jak bude analytika ře‑

šená po technické stránce? Jakmile totiž společnost
začne investovat peníze do marketingu, měla by
vidět krátkodobý i dlouhodobý dopad. K dispozici
je celá řada nástrojů a technických řešení. Tím,
že se mnoho marketingových kanálů sbíhá právě
na webu, je zásadní toto nepodcenit.
V rychlosti shrnuto, web by měl mít již od začátku
připravenou dataLayer pro Google Tag Manager,
Google Analytics nebo podobné měření, nasazené
remarketingové i konverzní kódy a pixely. Již od
začátku by měl být zohledněn i SEO pohled.

Účel světí prostředky
Na konec se ovšem dostáváme k tomu nejdůleži‑
tějšímu. Web by primárně neměl být o tom, jestli
se nám líbí, nebo ne. Jestli má být modrá světlejší
nebo tmavší. Web by měl plnit byznysové cíle. Ty
mohou být různé. Chceme, aby uživatelé zaslali
poptávky e‑mailem, volali, přišli na pobočku, ne‑
chali na sebe e‑mail, přihlásili se o práci, nebo jen
aby věděli, že firma existuje a je špička v oboru?
Každý web by měl mít svůj účel. Neznamená to
rezignaci na moderní design. Pozor však na desig‑
nové výstřelky bez hlubšího smyslu. Musí zůstat
zachována uživatelská přívětivost i informační
hodnota. Nikdy ale nesmíme zapomenout, že web
je primárně nástrojem pro náš byznys. ■
RADIM KRACÍK, Effectix

trendy & inovace

Protipandemická opatření
a třídění odpadů
Pandemie onemocnění covid-19 i s ní spojená opatření nevratně ovlivnily naše životy. Dotkly se i řady každodenních
činností, například třídění odpadů. Vyplývá to z porovnání statistik společnosti EKO‑KOM za rok 2020 a z předběžných
výsledků za rok 2021. S odstupem času je patrná výrazná proměna spotřebitelského chování, nicméně trend rostoucího
množství tříděných odpadů úspěšně pokračuje.

P

ři srovnávání pandemických vlivů na třídění
odpadů vycházel EKO‑KOM ze čtvrtletních
dat, která sbírá od svých partnerů. Z hledis‑
ka množství vytříděného odpadu bývá nejslabší
1. čtvrtletí, což potvrzují dlouhodobá data z pře‑
dešlých let. Nejvíce odpadu vytřídí lidé naopak
ve 2. čtvrtletí.

Projevilo se i uzavření restauračních zařízení
v průběhu první, druhé i třetí vlny pandemie v ČR.
Lidé alkoholické i nealkoholické nápoje konzumo‑
vali více doma, takže třídili více skleněných obalů
do barevných kontejnerů na ulicích. Celkově bylo
vytříděno zhruba o 11 % více skla oproti očekáva‑
nému výsledku dle trendu růstu.

roku 2021 lze předběžně odhadnout celkový vývoj
tříděného sběru v loňském roce.
Dle těchto odhadů by mělo být celkové množství
tříděného odpadu zhruba o 8 % vyšší než v roce
2020. Největší růst odhadujeme u kovů (22 %),
u papíru a plastů očekáváme zhruba 5% nárůst,
u skla a nápojového kartonu pak růst o 1 %.

Plasty bez propadu

VÝVOJ MNOŽSTVÍ TŘÍDĚNÉHO SBĚRU DLE ČTVRTLETÍ
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Tyto pravidelné kvartální výkyvy v produkci
odpadů jsou dané několika faktory. Velkou část
produkovaných tříděných odpadů v obcích tvoří
obaly od rychloobrátkového zboží podléhajícího
částečné sezonnosti. Například během letních
měsíců vzrůstá spotřeba nápojových obalů,
ve 4. čtvrtletí naopak roste množství obalů od
elektroniky nebo jiného vybavení domácností, ale
i obalů od potravin. Roli hrají i další aspekty cho‑
vání lidí, např. množství volného času stráveného
mimo domácnosti a s tím související produkce
odpadů ve službách, stravovacích zařízeních apod.
U sběru některých odpadů, zejména u papíru
a kovů, potom hraje významnou roli také výkupní
cena. Je‑li cena nízká, lidé tyto odpady po jistou
dobu hromadí doma a čekají na její zvýšení.
Finální údaje od obcí o množství tříděného
odpadu za poslední čtvrtletí roku 2021 ještě nejsou
k dispozici, ale na základě dat za 1. až 3. čtvrtletí

2018

2019

2020

Uzavřené sběrné dvory, výkupny, školy
i restaurace udělaly své
Při srovnání roků 2020 a 2021 musíme mít
na paměti, že oba roky velmi ovlivnila celosvětová
pandemie covidu-19, a především v roce 2020 se
některé vládní restrikce a lockdowny podepsaly
na množství vytříděného odpadu. U některých ko‑
modit (papír) negativně, u jiných (sklo) pozitivně.
Dopad pandemie na míru třídění odpadu v jed‑
notlivých měsících nelze určit, ale jisté vlivy jsou
patrné i v rámci čtvrtletního zhodnocení. K největ‑
ším výkyvům oproti původním trendům došlo
v souvislosti s uzavřením sběrných dvorů, výkupen
a škol v první vlně epidemie. To vedlo ke snížení
tříděného sběru papíru a kovů shromažďovaných
právě prostřednictvím těchto sběrů. Celkově bylo
vytříděno zhruba o 9 % méně papíru a o 20 %
méně kovů oproti trendu růstu z minulých let.

Papír

Plast

Sklo

Nápojový
karton

Kov

Celkem

Celkem
bez kovů

+5 %

+5 %

+1 %

+1 %

+22 %

+8 %

+4 %
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U plastových odpadů byl patrný jen jeden výraz‑
nější výkyv oproti běžnému trendu růstu, a to
během první vlny pandemie, kdy došlo (podobně
jako u skla) k navýšení spotřeby plastových obalů
v domácnostech. V dalších vlnách se už tento
nárůst neopakoval. Nezměnila se nijak významně
ani skladba sbíraných plastů – míra sběru a recy‑
klace plastových obalů tedy nezaznamenala žádný
propad. Ani u nápojových PET lahví, které jsou
nyní často skloňovány, nedošlo k propadu – sběr se
držel v roce 2020 na úrovni 79–82 % a díky stabil‑
nímu nárůstu třídění plastů lze na základě prvních
tří čtvrtletí odhadnout, že v roce 2021 sběr nápojo‑
vých PET lahví vzrostl na přibližně 80–84 %.

Kovy jsou samostatnou kapitolou
Vývoj sběru kovových odpadů, případně obalů je
specifickou kapitolou, protože velmi závisí na sbě‑
ru prostřednictvím výkupen, na což má velký vliv
legislativa, výkupní ceny a tržní prostředí. Množ‑
ství vytříděných kovů je tedy v čase velmi pro‑
měnlivé, ale dá se říct, že v poslední době se vývoj
stabilizuje. Stále častěji mohou totiž lidé třídit kovy
prostřednictvím barevných kontejnerů nebo do
pytlů a zmenšuje se tak vliv sběru prostřednictvím
výkupen. A tak zatímco během první vlny pande‑
mie sběr kovů mírně klesl, v roce 2021 již výsledky
odpovídají rostoucímu trendu posledních let. ■
LUCIE MÜLLEROVÁ

PODROBNÉ GRAFY VÝVOJE
TŘÍDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KOMODIT
JSOU K DISPOZICI NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI
EKO‑KOM.
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Index prosperity: Česká ekonomika
je devátá nejlepší v Evropě
Vynikáme v diverzifikaci výroby. Silnou pozici devadesátých let nám kazí nízká přidaná hodnota a přechodně vysoká inflace.
Zatímco v devadesátých letech měla česká ekonomika potenciál zařadit se mezi světovou špičku, nyní těsně převyšuje
evropský průměr.

V

ysoká inflace v EU a nízká přidaná hodnota
jsou hlavními důvody, proč Česko skonči‑
lo na devátém místě v průzkumu Evropy
v datech České spořitelny. V současnosti však uza‑
víráme první desítku evropských ekonomik, jak
vyplývá z prvního pilíře výzkumu s názvem Index
prosperity Česka. Výš se neposouváme především
kvůli nízkému podílu národního důchodu na HDP
a nízké přidané hodnotě dané přílišným napo‑
jením na dodavatelské řetězce a malým podílem
produkce konečných výrobků.

„Ekonomická úroveň měřená HDP na obyvatele je
v ČR vyšší než v Itálii, Španělsku nebo Portugalsku
a jsme jen kousek za Velkou Británií. To je skvělý
výsledek ekonomické transformace v 90. letech.
Nicméně od roku 2008 tempo dohánění německé
úrovně výrazně zpomalilo. Hrozí nám chycení se do
pasti ekonomiky středních příjmů. Česká ekonomika
začala narážet na své limity kvůli podinvestovanos‑
ti, trhu práce a struktuře ekonomiky,“ uvádí David
Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny.

Covid prohlubuje inflaci
Rostoucí inflace samozřejmě není pouze českým
problémem. Kvůli pandemii se s ní potýká i řada
silnějších ekonomik. V Česku má však problém
s inflací i jiné příčiny, než je tolikrát skloňovaný
covid. „Inflace v České republice byla už před covi‑
dem nad inflačním cílem. A to při růstu ekonomiky
o zhruba jen 3 procenta. Přehřívání české ekono‑
miky při relativně nízkém růstu HDP ukazuje, že
česká ekonomika naráží na své produkční možnosti
výrazně dříve než v minulosti. Například před
rokem 2008 to bylo až při růstu okolo pěti procent,“
doplňuje David Navrátil.

Foto: archiv České spořitelny

Dobrý start, pak zpomalení

Čtvrtina českého HDP jde zpátky
do ekonomiky, potřebujeme změnit
strukturu
Česko stanulo mezi třemi evropskými zeměmi
s nejvyšší mírou investic vůči HDP. Zpátky do
ekonomiky se totiž investuje 26,3 % toho, co
se v Česku vyrobí. Pro Česko je typický vysoký
podíl investic do strojů a zařízení. Irsko, kde je
dominantní chemický a farmaceutický průmysl,
má oproti ČR vyšší podíl investic do nehmotného
majetku typu patentů, ochranných známek či
softwaru. „V roce 2020 činil podíl investic do práv
duševního vlastnictví v Irsku 71 procent na cel‑
kových investicích, zatímco v Česku to byla pouze

Vysoká míra diverzifikace,
ale nízká přidaná hodnota
Nejlepší pozici, druhé místo v rámci EU, jsme zís‑
kali v ekonomické komplexitě, která v praxi signali‑
zuje odolnost ekonomiky vůči výpadkům produkce
nebo poptávky v jednom odvětví. „Když to hodně
zjednodušíme, z hlediska produkce jsme už Německo
dohnali. Ale přidaná hodnota, nebo jednodušeji
marže, kterou z této produkce jsme schopni získat, je
o 20 procent nižší než v Německu. A o dalších 10 pro‑
centních bodů je nižší národní důchod, který nakonec
v Česku zůstane,“ vysvětluje David Navrátil.

Více informací na:

www.indexprosperity.cz

pětina investic. Na údaj o celkové míře investic vůči
HDP nelze pohlížet jen optikou ‚čím více, tím lépe‘,
důležitá je oblast, do které směřují,“ vysvětluje
Tereza Hrtúsová, analytička České spořitelny.

Robotizace a digitalizace veřejné správy
jako podinvestované oblasti
Vyšší míra investic automaticky neznamená rych‑
lejší modernizaci ekonomiky, zvlášť ve srovnání
s jinými zeměmi. „Je to například vidět na roboti‑
zaci české ekonomiky. Počet robotů na pracovníka
v Česku sice roste, ale ne dostatečně. Proto Česko
vypadlo z první dvacítky nejvíce robotizovaných
ekonomik světa. Aktuálně je v oblasti robotizace
evropským premiantem Německo se 371 roboty
na 10 tisíc zaměstnanců, následované Švédskem
s 289 a Dánskem s 246 roboty. Pro někoho může být
překvapením, že je už i Čína více robotizovaná než
Česká republika,“ uvádí David Navrátil.
Oblastí, ve které má Česko velké rezervy, je digi‑
talizace veřejné správy. V oblasti e‑governmentu
se Česko propadá až na dvacátou příčku v EU
a v oblasti dlouhodobé vládní vize jsme se napří‑
klad v Globálním reportu konkurenceschopnosti
umístili až na 111. místě. A to přitom investice
státu do e‑govermentu přesáhly 60 miliard od
roku 2016. ■
PETR SIMON
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Další várka příležitostí z české vědy

Nevybuchující baterie, ukládání
vodíku, kvantové počítače
V českých laboratořích se ukrývají poklady, a tak vám přinášíme další přehled zajímavých objevů a výzkumů
z českých vědeckých pracovišť. Jsou počátkem nových technologií?

D

nes vám opět nabízíme tři aktuální výsledky
českých vědců. Zatím na své konkrétní využi‑
tí v praxi teprve čekají.

Vyrobená je ze slané vody, zinku a grafitu. Tedy
materiálů, které jsou velmi levné a zároveň nevý‑
bušné a nehořlavé. Řeč je o nové nabíjecí baterii,
kterou si nechali patentovat vědci z Fyzikálního
ústavu a Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hey‑
rovského Akademie věd ČR. Zdá se, že by mohla
vyřešit problém, který současné baterie mají. Tedy
cenu, a to že občas explodují.
„Funguje to jako normální baterie se dvěma kon‑
takty, kladným a záporným, a stejně jako u běžných
baterií v ní probíhají elektrochemické reakce. Liší
se ale tím, jaká konkrétní reakce v nich probíhá,“
vysvětluje Jiří Červenka z Fyzikálního ústavu
AV ČR a ukazuje mi drobný žlutý plíšek v plasto‑
vém obalu. „V našich testovacích bateriích to máme
v plastovém pouzdře a kontakty jsou přímo naše
elektrody. Dá se to ale zapouzdřit i do jiného pouz‑
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Foto: René Volfík, FZÚ

Levná baterie, která nevybouchne

Nabíjecí baterie

dra,“ pokračuje vědec s tím, že jednou by mohly
vypadat podobně jako klasické knoflíkové baterie.

Nová technologie je založena na principu vodné
baterie: využívá slanou vodu, zinek a grafit.
Vysoké napětí baterii dodává speciální chaotropní
sůl chloristan zinečnatý, jejíž vliv na vlastnosti
vodných roztoků studoval před více než 130 lety
pražský německý chemik Franz Hofmeister. „Díky
tomu, že jsme použili velmi netradiční elektrolyt,
jsme dokázali překonat slabiny předchozích vodných
baterií. Překonali jsme jejich nízké napětí a díky
tomu jsme dosáhli relativně vysoké kapacity. To je
zajímavé z toho důvodu, že vodné elektrolyty jsou
nehořlavé,“ zdůrazňuje Červenka.
Inovativní řešení této technologie si vědci pa‑
tentovali v rámci lucemburského a evropského
patentu a výsledky svých výzkumů také publiko‑
vali v prestižních vědeckých časopisech, například
v Journal of Materials Chemistry A. Princip baterie
je založen na transportu dvou rozdílných iontů,
dvojmocném zinku a jednomocném chloristanu.
Dvojmocný zinek má v porovnání s jednomocným
lithiem výhodu, že může při nabíjecím a vybíjecím
procesu přenášet dva elektrony na atom a díky

Foto: René Volfík, FZÚ
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Jiří Červenka

tomu může mít teoreticky větší kapacitu než lit
hium při stejném objemu.
Baterie skutečně nehoří ani neexplodují. To si
vědci ověřili díky několika experimentům. Ohni
vystavili jak samotný elektrolyt, tak jednotlivé části
baterie, ale nic se nestalo. V tom je podle Červenky
zásadní rozdíl oproti Li‑ion bateriím, které jsou
nyní nejpoužívanější na trhu. „Li‑ion baterie mají
velmi hořlavé organické elektrolyty, a navíc obsahují
lithium, které se může na vzduchu samovznítit. To
u naší baterie nehrozí.“

Dutá nádoba, nebo pevný kov?
Kam se vejde více vodíku?
O výrazné úloze vodíku v energetice budoucnos‑
ti nikdo nepochybuje. Jenže v čem jeho zásoby
skladovat? Napoprvé nás samozřejmě napadnou
tlakové nádoby. Nezaberou ale moc prostoru?

Jistou nevýhodou nových baterií je jejich velikost.
Tady v laboratoři sice vidíme drobný plíšek, jenže
pokud by baterie měla mít stejnou kapacitu jako
třeba baterie v telefonu, musela by být mno‑
hem větší než současné baterie. Což je poněkud
v rozporu s postupnou miniaturizací. Proto si Jiří
Červenka nemyslí, že by tyto baterie našly uplatně‑
ní právě v mobilních telefonech nebo elektromobi‑
lech – baterie by byly příliš těžké.
Praktické uplatnění můžou baterie nalézt tam, kde
rozměry a hmotnost nejsou rozhodující, a na‑
opak se ocení cena a nehořlavost. Například ve
stacionárních bateriových úložištích u elektráren
vyrábějících elektrickou energii z obnovitelných
zdrojů. Přechod z dosavadních malých rozměrů
na velké by podle Jiřího Červenky neměl být pro‑
blém: „Principiálně by to mělo jít. Vycházeli jsme
z toho, že jsme používali velmi jednoduše dostupné
materiály, není tam žádná specialita. Ale uvidíme,
jestli najdeme partnera, který by nám s tím pomohl
a z té jedné baterky dokázal udělat více baterek.
Jednotlivé elektrochemické cely se naskládají do větší
baterie a pak můžou mít výstup mnohem větší, mo‑
hou vytvářet vysokokapacitní bateriové komplexy.“
Vědci tak hledají takového partnera, který bude
mít s vývojem baterií zkušenosti.

Foto: archiv Západočeské univerzity v Plzni

Vhodné ke slunečním
nebo větrným elektrárnám

Ludmila Kučerová vyvíjí slitinu, která dokáže skladovat vodík.

Třeba v autech uvítáme každý centimetr místa
navíc… Vědci se snaží přijít na způsob, jak vodík
uchovávat co nejúsporněji – a to jak prostorově,
tak energeticky. Slibně v tomto směru vypadají
speciální slitiny kovů. I když se jedná o pevné

látky, paradoxně se do nich vejde desetkrát více
vodíku než do tlakové nádoby.
„Tento prášek jsme vyrobili z několika kovů. Je to
nová skupina slitin, říká se jí slitiny s vysokou entro‑
pií. Je to trochu jiný koncept materiálů, než na který
jsme byli zvyklí třeba u ocelí, které jsou tvořené hlav‑
ně železem a některými dalšími prvky. Tyto slitiny
tvoří čtyři nebo pět prvků, které jsou v nich zastou‑
pené v rovnoměrném množství,“ ukazuje mi misku
s tmavým práškem docentka Ludmila Kučerová.
Setkávám se s ní na Fakultě strojní Západočeské
univerzity v Plzni. Kromě prášku vidím v misce
šedé kuličky. Právě ty se postarají o to, aby se práš‑
ky jednotlivých kovů spolu promíchaly a vznikl tak
zcela nový materiál. Na pohled je miska malá, ale
když ji zkusím zvednout, jsem překvapený, jak je
těžká. Evidentně musí něco vydržet…
Prášek, který v misce vidím, ještě není finálním
materiálem. Na jeho vývoji docentka Kučerová
teprve pracuje. Ale přibližně tak by měl vypadat.
Až bude hotový, dokáže v sobě uchovávat vodík.
Nechce se tomu věřit, ale do pevné látky se ho
vejde desetkrát více než do tlakové nádoby. „Pevný
materiál jako pevný a tuhý vypadá jen zvenčí. Ve
skutečnosti ho ale tvoří atomy, a i to nejhustější
uspořádání atomů v krystalových mřížkách pořád
zachovává zhruba třicet procent objemu prosto‑
ru volného. A právě do těchto mezer můžeme za
vhodných podmínek vodík umístit,“ vysvětluje
Ludmila Kučerová. Výsledkem pak bude, že stejné
množství vodíku uchováme v menším zařízení,
než je tlaková láhev.
A neušetří se jen prostor. Pro to, aby se dnes plynu
do nádob vešlo co nejvíce, se musí stlačovat, nebo
i zkapalňovat. To se děje za extrémně nízkých
teplot. Z toho důvodu je uchovávání vodíku dost
energeticky náročné. Při skladování vodíku v ply‑
nu by to nejspíš nebylo potřeba. V kovech se vodík
uchová při běžných teplotách a za normálního
tlaku. Alespoň to tak vědci očekávají.
Tým docentky Kučerové se při svém výzkumu
zatím zaměřuje na kombinaci hliníku, titanu,
chromu a vanadu. „Výzkum jde velmi rychle ku‑
předu. Před půl rokem jsme vytipovali slitinu, která
vypadala velmi nadějně, ale mezitím se objevila
upravená varianta této slitiny, která má z hlediska
pohlcování vodíku vlastnosti násobně lepší. Vzhle‑
dem k obrovskému množství možných materiálo‑
vých variací se během řešení projektu určitě objeví
nějaký další materiál. Pořád je tedy z velké míry
i věcí náhody, jestli zasáhneme ten správný cíl,“ při‑
pouští Ludmila Kučerová. „V periodické soustavě
prvků je přes padesát kovů, a když si představíte,
že třeba vždy z pěti vybraných vytvoříte slitinu,
přičemž jejich poměry nemusejí být ekviatomární,
ale je možné je lehce upravit a dosáhnout tak lepších
vlastností, máte najednou celý vesmír naprosto
neprobádaných slitin,“ dodává.

Pro auta i rodinné domy
Vědkyně očekává, že výsledný materiál bude
poměrně lehký. Využití vidí například v automobi‑
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a manipulovat s nimi.“ Právě to je podle Jelínka
pro vývoj kvantových počítačů na bázi solitonů
nezbytné.

lech na vodíkový pohon. Pro svou malou rozlohu
se materiál bude hodit i do rodinných domů.
V praxi to může vypadat tak, že pomocí solárních
panelů vyrobíme elektrickou energii. Za příhod‑
ných podmínek jí bude více, než aktuálně spotře‑
bujeme. Přebytečnou energii pomocí elektrolýzy
vody přeměníme na vodík, který uskladníme. A až
to bude potřeba, z vodíku znovu vyrobíme elek‑
třinu. To je ostatně jedno z uvažovaných využití
vodíku v energetice.
Vysokoentropické slitiny mají široké spektrum
zajímavých vlastností. Docentka Kučerová tedy
věří, že výsledky projektu nevyužije jen pro vývoj
materiálu vhodného pro skladování vodíku, ale
i pro další průmyslové využití: „Tyto slitiny mají
zajímavé vlastnosti za extrémních teplot, ať už
extrémně nízkých, nebo extrémně vysokých. Jsou to
lepší vlastnosti, než mají současné niklové supersli‑
tiny, o ocelích ani nemluvím. Takže se budou moci
využít i díky jiným vlastnostem, než je schopnost
absorpce a desorpce vodíku.“
První komerčně využitelné výsledky svého bádání
docentka Kučerová očekává asi za pět let.

Vzdálená budoucnost je opět o něco blíže. Věd‑
cům z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR se
ve spolupráci s jejich korejskými kolegy podařilo
vytvořit a následně také vyrušit soliton. Teoretický
výzkum pozorovatelný pouze pomocí rastrovacího
mikroskopu může mít důležitý praktický dopad.
Otevírá totiž novou cestu ke kvantovým počíta‑
čům, které mají být mnohem výkonnější než ty
současné. A nejen k nim.
Solitony jsou vlny, které se šíří bez ztráty energie,
takže si zachovávají svou rychlost i tvar. Tím se liší
od běžných vln, které se za normálních okol‑
ností prodlužují, zpomalují, a nakonec se ztratí.
Solitonů si v roce 1834 poprvé všiml inženýr Scott
Russel v plavebním kanálu. Zaujaly ho natolik, že
je stíhal na koni podél toku poblíž Edinburghu
několik mil. Se solitony se ale můžeme setkat
i kvantovém světě.
„Zabýváme se studiem molekulárních struktur, tedy
struktur vytvořených z jednotlivých atomů nebo
molekul,“ vysvětluje docent Pavel Jelínek z Fyzikál‑
ního ústavu Akademie věd ČR. Vědci na povrch
křemíku deponovali atomy zlata a zkoumali, co
se s atomy stane. „Našli jsme tam jakési pravidelné
uspořádání, které jsme byli schopni pomocí pulzu
z rastrovacího mikroskopu měnit, vytvářet, rušit
nebo posouvat,“ doplňuje fyzik.
A právě to byly solitony. K tomu, aby vznikly,
potřebují hodně specifické podmínky. Vědci je
odhalili a teď uvažují, že právě na solitonech by
se jednou mohly zakládat kvantové počítače, tedy
přesněji jeden z jejich typů. Důležitá je prý ta
neměnnost solitonů. „Jeden z největších problémů
kvantového počítání je koherence. To znamená, že
kvantový stav interaguje s okolím, čímž se změní.
My ale potřebujeme kvantový stav zachovat do doby,
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Foto: archiv FZÚ

Pavel Jelínek

Na kvantové počítače se výzkumníci a vývojáři
zaměřují kvůli tomu, že ty současné už naráží
na své limity. Výkon počítačů se doposud zvyšoval
zmenšováním součástek. Čím jsou menší, tím se
jich do počítače vejde více, a tím se zvyšuje výkon.
Velikost těchto součástek se měří v nanometrech.
Postupně se tak dostáváme do kvantového světa,
kde ale panují jiné podmínky než ve světě větších
rozměrů.
Konceptů kvantových počítačů je několik a v sou‑
časnosti jsou v různé fázi rozpracovanosti. První
kvantové počítače se nyní snaží zkonstruovat
velké počítačové firmy jako třeba Google, IBM
nebo Microsoft. Ke svému fungování využívají
supravodiče. Je ale otázka, jak se dokážou v praxi
uplatnit a zda budou cenově dostupné. Proto se
vědci ohlíží i po dalších směrech, kterými se vývoj
kvantových počítačů může ubírat. A solitony jsou
jedním z nich.

Foto: Nature Nanotechnology

Pohnuli solitonem a přiblížili se
kvantovým počítačům

Kvantové počítače i optoelektronické
senzory

Série obrázků z rastrovacího mikroskopu zachycující manipulaci jednotlivých solitonů pomocí elektrických pulzů z hrotu mikroskopu.

než s ním provedeme nějakou operaci. Pokud změní
svůj stav dříve, než s ním operaci provedeme, pro
kvantové počítání ho použít nemůžeme. Soliton má
ale tu výhodu, že svou entitu zachovává,“ popisuje
Jelínek a dodává, že to je důvod, proč se někteří
vědci domnívají, že solitony lze pro vývoj kvanto‑
vých počítačů využít.
Určitým omezením v rozvoji kvantových počítačů
na bázi solitonů bylo, že vědci dosud znali pouze
solitony s takzvaným celočíselným nábojem, tedy
s celými elektrony. Jenže ty nejsou moc stabilní.
Pavlu Jelínkovi a jeho kolegům se ale podařilo
vytvořit soliton s takzvaným neceločíselným nábo‑
jem: „Není tam lokalizovaný právě jeden elektron,
ale jen některá jeho frakční část. Takový soliton
vydrží mnohem déle. Zároveň se nám podařilo po‑
mocí rastrovacího hrotu tyto solitony cíleně vytvářet

Výzkum solitonů není důležitý jen pro kvantové
počítače, ale využije se například i v senzorice. So‑
litony hrají důležitou roli ve vodivých polymerech,
jejichž objev byl v roce 2000 odměněn Nobelovou
cenou za chemii. Pavel Jelínek věří, že můžou
vzniknout například optoelektronické spínače.
Aktivují se tehdy, když na ně dopadne světlo. A to
právě díky solitonům a tomu, že s nimi dokážeme
manipulovat.
(Vědeckým objevům se každou sobotu věnujeme
na portálu Komora Plus a jednou za měsíc v pod‑
castu Elektron.) ■
DANIEL MRÁZEK

trendy & inovace

ČEZ pomáhá firmám modernizovat
energetické hospodářství
Modernizací energetického hospodářství mohou firmy zajistit nejen vlastní dodávky energií k výrobě, ale také cenovou
stabilitu svých výrobků. Příklad tradiční české firmy Sapeli ukazuje efektivnost tohoto řešení se zapojením českého výrobce
kogeneračních jednotek TEDOM a ČEZ Energo, největšího tuzemského provozovatele kogeneračních jednotek. Energie
z nové kogenerační jednotky v Sapeli pokryje 60 % celkové spotřeby tepla a 20 % celkové spotřeby elektřiny.

J

bylo kvalitní životní prostředí. Proto v investicích,
které mají jednoznačný vliv na přírodu, k nimž patří
nová kotelna, zohledňujeme nejen náklady a provoz,
ale také udržitelnost.“

ihlavský výrobce dveří Sapeli přináší již od dob
první republiky do českých domácností kva‑
litní moderní design. Moderně přistupuje také
k zajištění tepla a elektřiny pro svůj výrobní proces,
o které se nově postará kogenerační jednotka. Pro‑
jektování, výstavbu a následně i provoz energetic‑
kého zařízení zajistí společnost ČEZ Energo, která
také hradí náklady na realizaci projektu. Kogene‑
rační jednotku vyrobí významná česká strojírenská
firma TEDOM, která je jedním z nejvýznamněj‑
ších zaměstnavatelů v třebíčském regionu.

Energie na 15 let

Ročně vyjede z výrobních linek se štítkem Sapeli
přes 160 tisíc dveří. Moderní postupy uplatňuje
Sapeli nejen v designu svých produktů, ale i v sa‑
motné výrobě. Proto se truhlářská firma rozhodla
spolu s ČEZ Energo z koncernu ČEZ ESCO
modernizovat své energetické hospodářství. ČEZ
Energo v prostorách výrobního závodu nainsta‑
luje kogeneraci o elektrickém výkonu 200 kWe
a ročně dodá zákazníkovi 2,9 TJ tepla a 600 MWh
elektrické energie. Energie z kogenerační jednotky
pokryje 60 % celkové spotřeby tepla a 20 % celkové
spotřeby elektřiny.

Foto: 2x archiv ČEZ

Jihlavu chceme čistou

„Neustále hledáme nové materiály, spolupracujeme
na nových podobách dveří s designéry, ale intenziv‑
ně se věnujeme i samotnému procesu výroby. Proto
jsme zvolili aktuálně nejefektivnější způsob, který
zajistí dostatek elektřiny a tepla pro naši výrobu,“
vysvětluje generální ředitel Sapeli Václav Bradáč
a dodává: „Jsme v Jihlavě doma, a pokud to lze,
chceme samozřejmě přispět také k tomu, aby zde

Slovo kogenerace pochází z anglického co
‑generation a znamená společnou výrobu elektřiny
a tepla, což má ekonomické i environmentální vý‑
hody. Kogenerační jednotku tvoří spalovací motor
uzpůsobený pro spalování plynu. Motor je napojen
na generátor vyrábějící elektrickou energii, která je
dodávána ke spotřebě v místě výroby nebo je dodá‑
vána do sítě. Motor i generátor produkují teplo,
které je systémem chlazení odváděno přes výměník
do topného systému, nebo využito pro ohřev vody.
Zdroj energie je tak využit oproti klasickým elek‑
trárnám efektivněji a s maximální účinností.
Kogenerační jednotka bude zákazníkovi dodá‑
vat teplo a elektřinu po dobu 15 let. Sapeli do
modernizace nemusí investovat vlastní prostředky,
investici v hodnotě 8,5 milionu korun zaplatí ČEZ
Energo. „Jsme na začátku projektu, v současnosti
pracujeme na projektování nové kogenerační jednot‑
ky v areálu firmy. Do provozu chceme zařízení uvést
v září 2022. Velkou výhodou nejen v případě Sapeli,
ale i u dalších průmyslově orientovaných zákazníků
je fakt, že investici a provoz kogenerační jednotky
mohou svěřit našim zkušeným odborníkům. A svoji
energii pak mohou věnovat samotnému předmětu
svého podnikání, ve kterém jsou špičkou,“ říká
Radek Dvořák, obchodní ředitel ČEZ Energo.
Kogenerační jednotku vyrobí významná česká
strojírenská firma TEDOM. ■
DARINA POVROVÁ

ČEZ ESCO
Dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje
na služby související s moderní energetikou,
dekarbonizací a snižováním klimatické
stopy pro průmyslové zákazníky, obce
a instituce. Je také dodavatelem
služeb souvisejících s veřejnou a firemní
elektromobilitou. Více na www.cezesco.cz.
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lázeňství & balneologie

Technologie mění i lázeňství
Dnešní dynamická doba vyžaduje neustálé inovace a lázeňství v tomto není výjimkou. Ačkoliv se jedná o tradiční odvětví,
kde by inovativní postupy a nové technologie hledal málokdo, i zde je třeba jít s dobou a rozvíjet lázeňství tak, aby bylo
atraktivní nejenom pro stálé klienty, ale i pro novou generaci lázeňských hostů, která se potýká s jinými druhy zdravotních
problémů a zároveň je zvyklá na každodenní přítomnost nových technologií.

L

ázeňský trh se rychle mění nejenom s novými
požadavky klientů a tím i s poptávkou po no‑
vých produktech či službách, ale i se změnou
ve skladbě klientů, kterou odstartovala pandemie
covidu–19. Tím rostou požadavky i na manage‑
ment lázeňských zařízení, který nyní musí hledat
nové cesty k novým zákazníkům. Inovace a nové
technologie jsou tedy nedílnou součástí rozvoje
lázeňského managementu.
Inovacemi, které se zaměřují na rozvoj nových
produktů či služeb, a jsou tedy určeny především
k uspokojení vyvíjejících se potřeb lázeňských
hostů, myslíme tzv. technické inovace. Mezi ně
může patřit využití nových technologií nebo ino‑
vovaných postupů v oblasti léčebných programů,
využívání nových technologií při komunikaci
s lázeňským hostem, ale třeba i vývoj nových
technologických postupů při práci s přírodními
léčivými zdroji či inovativní způsob jejich využití.
Netechnické inovace jsou pak ty, které se zaměřují
na rozvoj marketingových strategií a organizačních
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metod v samotném lázeňském zařízení a pomáhají
k jeho rozvoji. Můžeme sem zařadit implementaci
systémů řízení kvality a nových metod řízení,
efektivní využití marketingových nástrojů nebo
hledání nových zákaznických segmentů.

Lázeňství zaměřené na prevenci
Moderní medicína je a stále více bude založena
na prevenci. Chronická neinfekční onemocnění
představují nejčastější příčinu úmrtí v České repub‑
lice, přitom jsou to nemoci, jimž lze předcházet.
Právě lázeňská péče jako systematizovaná všeobec‑
ná terapie má velkou příležitost se podílet na boji
s tzv. primárními rizikovými faktory rozvoje
civilizačních onemocnění, jako je např. nedostatek
aktivního pohybu, nesprávná životospráva, stres,
závislosti na návykových látkách, negativní vlivy
životního prostředí. Komplexní lázeňská péče, kte‑
rá v sobě zahrnuje vlastní lázeňské a regenerační
procedury na základě předpisu lékaře a integrova‑
nou léčbu metodami celého spektra oboru reha‑

bilitační i fyzikální medicíny, pozitivně ovlivňuje
přirozené obranné regulační a adaptivní schopnos‑
ti organismu a jeho celkový zdravotní stav.
Preventivní funkce lázeňské péče má široké
spektrum zdravotních a ekonomických benefitů:
snížené množství spotřebovaných léků, zkrácení
pracovní neschopnosti, nižší počet prováděných
léčebných úkonů, nižší náklady na sociální péči
a v součinnosti s tím menší množství důchodo‑
vých dávek pro invaliditu, zlepšení kvality osobní‑
ho života, optimalizace společenského a pracovní‑
ho uplatnění.

Nové léčebné programy
Výzvy pro lázeňství nejsou jen v klasických obo‑
rech léčby, ale také ve stále rostoucím počtu dia‑
gnóz nových nemocí, zejména v oblasti duševního
zdraví. Zvýšená incidence duševních onemocnění
je jedním z velkých problémů 21. století. Zvláště
vysoký výskyt duševních onemocnění lze pozoro‑
vat u lidí středního věku. Podle průřezové studie

lázeňství & balneologie
kterou vyhlašuje Asociace evropských lázní –
ESPA INNOVATION AWARDS, do které se
mohou přihlašovat lázeňští inovátoři z celé Evropy.
Tento rok uspěl například projekt léčebného lesa
v Meklenbursku‑Předním Pomořansku, který
rozvíjí potenciál lázeňských lesů k léčbě specific‑
kých indikací i k prevenci. Velké množství ocenění
směřovalo k lázeňským zařízením, které ve svých
programech zohledňovaly preventivní funkci lá‑
zeňství nebo kladly důraz na duševní zdraví svých
klientů a podporu jejich imunity či sebevědomí.
V oceňovaných programech jsou zároveň apliko‑
vány nové trendy v gastronomii, jako je například
využívání ekologicky vypěstovaných potravin
nebo uplatňování principů zdravé výživy. Cenu za
NÚDZ stoupl oproti předpandemickému období
výskyt deprese až třikrát a výskyt úzkostných po‑
ruch dvakrát. Aktuálně se s duševním onemocně‑
ním potýká 30 % české dospělé populace.
Výsledky pilotní studie Institutu lázeňství a bal‑
neologie ukazují, že už 7denní lázeňský pobyt
vede k pozitivní změně aktuální psychického stavu
pacientů. Největší změna je přitom pozorována
v oblasti únavy. K léčbě a prevenci duševních
poruch se v lázních využívá především příznivého
klimatu jako jedné ze součástí komplexní lázeňské
péče, pohybové terapie, aktivní muzikoterapie a ši‑
roké škály vodoléčebných procedur. Významnou
roli v celkovém účinku lázeňského pobytu hrají
emoční faktory, kterými se rozumí kladné emoce,
vnímání krásy krajiny, čistota prostředí.
Nové možnosti v segmentu péče o lidské zdraví
otevírá zavádění nových léčebných metod v kom‑
binaci s možnostmi virtuální a rozšířené reality.
Virtuální realita umožňuje nejenom možnost
vzdálené léčby, ale především uzpůsobení rehabi‑
litace na základě sledování pohybu pacienta a vy‑
hodnocování individuální progrese. K výhodám
využití VR bezesporu patří i bezpečnost realistic‑
kých scén, které mohou být v běžném životě pro
pacienty obtížně zvladatelné či nebezpečné. Vý‑
zkum na katedře psychiatrie Oxfordské univerzity
zkoumal potenciál virtuální reality při léčbě osob
s úzkostmi, depresemi a také s posttraumatickými
poruchami. Freeman a kol. (2018) dokázali, že VR
terapie skutečně může představovat skvělý doplněk
v terapeutických postupech léčby osob s psychic‑
kými problémy. Dalším příkladem využití VR jsou
rehabilitace, které absolvují lidé po těžkých úra‑
zech. Rehabilitační ústav Kladruby zkoumá možné
terapeutické účinky virtuální reality např. u lidí,
kteří by při správné rehabilitaci mohli po úrazu
znovu začít chodit. V kombinaci se zařízením
stimulujícím skutečný pohyb představuje virtuální
realita možný nástroj urychlující proces uzdravení.
Nové léčebné programy vznikají i v souvislosti
se vznikem nových nemocí, příkladem může být
pandemie covidu-19. Na tu většina lázeňských
zařízení v ČR zareagovala velmi rychle a svoji
nabídku inovovala o nové, ať už krátkodobé, nebo
dlouhodobé programy, určené pro klienty, kteří

prodělali nemoc covid-19 a trpí nyní tzv. postcovid
syndromem. Tento příklad je důkazem toho, že
české lázeňství si dokáže poradit s novými výzva‑
mi, jež nové druhy onemocnění představují.

Mladá generace podporuje inovace
Že lázeňství zajímá jen starší generaci, určitě
neplatí. A je to právě nová generace potenciálních
lázeňských hostů, kteří mohou lázeňství posouvat
kupředu. Důkazem pro to jsou i mnohé studentské
projekty, které se zabývají lázeňstvím a jeho inovo‑
váním. Jedním z těchto projektů je projekt student‑
ské mezioborové inovace v Česko‑bavorském re‑
gionu, ve kterém se studenti z Fakulty zdravotních
studií a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni spojili se studenty
Technische Hochschule Deggendorf a navrhli spo‑
lečně inovativní cvičební nářadí pro aqua‑fitness
pro zdravé i zdravotně postižené. Na trhu totiž
v současné době není žádné univerzální vybavení,
které by bylo vhodné pro většinu cílových skupin.
Asociovaným partnerem tohoto projektu byl
i Institut lázeňství a balneologie, jehož odborní
pracovníci formou přednášek a konzultací pomá‑
hali studentům pochopit význam lázeňství. Dalším
příkladem zapojení mladé generace je projekt,
který realizoval Institut lázeňství a balneologie spo‑
lečně s Alžbětinými lázněmi v Karlových Varech.
Cílem projektu byl návrh na vylepšení a inovace
stávajících procedur v Alžbětiných lázních. V tom‑
to projektu hrály důležitou roli studentky Fakulty
ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, které
v rámci své semestrální práce pomáhaly mapovat
mezi obyvateli Karlových Varů zájem o nové pro‑
cedury a inovované lázeňské služby.
Zároveň právě mladí lidé nejvíce pozitivně
vnímají použití moderních technologií v lázeňské
léčbě. Z výsledku dotazníkového šetření Institutu
lázeňství a balneologie vyplynulo, že více než
73 % mladých lidí podporuje použití moderních
technologií v lázeňství.

Evropské inovační trendy v lázeňství
A jak se inovuje lázeňství ve zbytku Evropy? Skvělý
vhled na tuto problematiku přináší každoroční
ocenění nejúspěšnějších inovací v oblasti lázeňství,

inovativní léčebné programy vyhrála dvě lázeňská
zařízení ve Slovinsku a Bulharsku, která vyvinula
zcela nové programy pro klienty, kteří potřebují re‑
habilitaci po prodělání nemoci covid-19. Se svým
postcovid programem vyhrála kategorii Medical
spa – scientific research společnost Ensana, jež
ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneolo‑
gie vytvořila studii potvrzující účinnost tohoto
programu a realizovanou v lázeňských zařízeních
v Mariánských Lázních. Důležitost zapojení
mladých lidí do inovací v lázeňství byla potvrzena
i v rámci těchto ocenění, kdy jedno z nich získala
studentská aplikace SmartWell. Tato aplikace měří
velké množství faktorů, např. celkovou pohodu
člověka, fyzickou aktivitu, srdeční tep a mnoho
dalšího. Na základě těchto dat navrhuje uživateli
způsoby, jak si pohodu udržet, a zároveň navrhuje
vhodné wellness programy na míru současnému
fyzickému i psychickému stavu uživatele.
Z oceněných témat je zjevné, že české lázeňství
následuje evropské trendy a samo je i udává,
v tomto případě v kategorii lázeňského výzkumu.
V minulých letech dostaly toto ocenění lázně
Luhačovice za projekt nového balneoprovozu nebo
kosmetika THERMELOVE® v kategorii Innovative
Spa Products. ■
VĚRA MARKOVÁ a ALINA HUSEYNLI,
Institut lázeňství a balneologie, v. v. i. – www.i‑lab.cz
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Ensana zná recept na energetickou krizi

Foto: 2x archiv Ensana

Jestli současná ekonomika řeší téma energií, nejsme na tom jako lidé o mnoho lépe. I pro lidský organismus je jaro
obdobím, kdy po zimě zaslouží dobít baterky – nedostatek sluníčka, chlad a častější nemoci v nás zanechaly pocit únavy
a nedostatku energie, a tak naše tělo i mysl zajisté uvítají pořádný jarní restart. Například v podobě lázeňského wellness
pobytu, který občerství tělo i ducha.

A

když lázně, tak proč ne to nejlepší, co
mohou nabídnout Mariánské Lázně, které
pro jeho léčebné prameny a regenerující pro‑
cedury zná a vyhledává celý svět? Perlou v nabídce
lázeňské společnosti Ensana je pětihvězdičkový
hotel Nové Lázně. V čistě novorenesančním stylu
byl vybudován již v roce 1826, poté ale prošel
rozsáhlou renovací a v roce 1896 se stal hlavním
lázeňským a léčebným střediskem v Mariánských
Lázních. Budete tu v té nejlepší společnosti, vždyť
mezi jeho hosty patřili takoví velikáni světového
formátu jako Johann Wolfgang Goethe, Fryderyk
Chopin, Nikolaj Vasiljevič Gogol, Richard Wagner,
Ema Destinnová, nebo dokonce anglický král
Edward VII. O jarní nabídku pro uspěchanou
dobu jsme požádali marketingovou ředitelku
společnosti Ensana Patricii Irlvekovou.

Jaké novinky připravila Ensana pro
tuzemskou klientelu?
V letošním roce je to hned několik novinek. Výraz‑
ně jsme vylepšili naše technologie ve zdravotních
službách, nabízíme vysokovýkonný laser pro léčbu
bolestí pohybového aparátu, nové metody kine‑
ziotapingu. Na vyšší úroveň jsme zrekonstruovali
nové beauty centrum v hotelu Nové Lázně s řadou
oblíbených produktů značky Comfort Zone.
Programy, které se nám pro českou klientelu
osvědčily v minulém roce, nabízíme i v letošním
roce a ve vylepšené podobě. Balíčky Fit týden pro
zdraví, Minirelax, Relax v Mariánských Lázních
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jsou velice poptávané a zařadili jsme do nich pro
naše hosty i spoustu zajímavých a dobrovolných
volnočasových aktivit, například nordic walking
procházky, možnosti tréninku s individuálními
trenéry, cvičení jógy. Pokračujeme ale i v nabídce
rodinných dovolených, které byly v loňském roce
velice oblíbené. Právě rodiny u nás mohou strávit
velice zajímavou sportovně aktivní dovolenou
plnou výletů, her a samozřejmě sportovních akti‑
vit, jako je jízda na kole, koloběžkách, hraní golfu,
minigolfu, výšlapů nebo plavání, ať již v bazénu,
nebo na přírodních koupalištích.

A jak je to se sezonními programy na posílení
imunity a na relaxaci?
Ano, na posílení imunity se zaměřujeme přede‑
vším na jaře a na podzim. I když doufáme, že se
pandemie již nebude opakovat, je dobré posilovat
imunitu nejen pro případné chřipkové období, ale
vlastně pro celý život. Lepší imunita se rovná lepší
zdraví, a to se rovná lepší a kvalitnější život. Velmi
oblíbeným produktem je právě zmiňovaný Fit
týden pro zdraví.
Co ve vašem pojetí pomůže člověka
restartovat a dodat mu energii a pohodu?
Restart organismu je v podstatě o tom, že si
uděláte čas pro sebe. Čas pro svoje tělo, pro svoje
zdraví. Zastavíte se, srovnáte si priority, zklidníte
tělo i mysl a věnujete se pouze sobě a svému tělu.
Nejde jen o zdraví fyzické, ale v dnešní době stále

více o zdraví duševní, o stav vaší mysli. V našem
pojetí to znamená načerpání energie v podobě
procedur z přírodních léčivých zdrojů, minerální
uhličité koupele z originálních mariánskolázeň‑
ských pramenů, suché uhličité koupele z Mariina
přírodního plynu, rašelinové zábaly a koupele pro
zlepšení pohybového aparátu, cvičení s fyzio‑
terapeuty, pitná kúra a řada dalších relaxačních
procedur. Nejedná se pouze o procedury, možné je
využít bazénové komplexy, saunové světy, fitness
a sportovní aktivity. Pro restart organismu je
důležitá kombinace odpočinku, zklidnění, pobytu
v přírodě, zdravé stravy i dostatek spánku, klidu
a pohody. To vše nabízíme v unikátním prostředí
našich hotelů a v krásné přírodě Mariánských
Lázní.

Čas jsou peníze, a především pro bonitní
podnikatelskou klientelu. Vycházíte jí vstříc
nějakými kratšími pobytovými balíčky?
Víme, že ne všichni si mohou dovolit delší rela‑
xační dovolenou, proto nabízíme kratší balíčky
s maximálním možným komfortem. V hotelu
Nové Lázně jsou to konkrétně Královský odpoči‑
nek v Nových Lázních na dvě noci a Royal Relax
v Nových Lázních na tři noci – užijete si částečnou
aroma masáž, masáž horkými kameny, minerální
koupel i suchou plynovou lázeň a věřte, že to vaše
tělo i mysl ocení… ■
VALERIE SAARA

Lázně na seznamu
UNESCO
Objevte proslulá lázeňská města západočeského lázeňského
trojúhelníku – Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně,
která byla v rámci mezinárodní sériové nominace „Great Spa Towns
of Europe“ nově zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
Vychutnejte si jedinečnou lázeňskou atmosféru, blahodárné procedury
založené na unikátních přírodní zdrojích a bohaté společenské vyžití.

www.zivykraj.cz

www.laznezdravi.cz
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Kde jsou miliardy eur
a Národní plán obnovy?
Pandemie zpomalila globální ekonomiku, po letech růstu přišel propad. Evropa své reakci dala podobu Recovery and
Resillience Facility, což je zásadní nástroj pro oživení ekonomiky a posílení její odolnosti v rámci politiky Next Generation
EU. Česku byla schválena alokace přesahující 7 miliard eur, které jsou určeny k realizaci projektů ze schváleného Národního
plánu obnovy (NPO). Těch takřka 180 miliard korun představuje obří injekci. Otázkou je, zda ji Česko bude schopno využít.

V

březnu tohoto roku na první problémy
poukázal i ministr Síkela, když před novináři
listoval seznamem projektů NPO. Několik
zelených projektů je v realizaci, drtivá většina jich
ale vykazuje zpoždění a dostaly oranžovou barvu,
některé jsou ohroženy významněji a jsou červené.
Jejich přehled lze snadno dohledat na webu
www.planobnovycr.cz.
Připomeňme, že NPO v národním prostředí
respektuje evropská pravidla, která říkají, že
prostředky jsou určeny pouze pro vybrané kate‑
gorie, a současně reflektuje požadavek evropské
legislativy, kdy celkem 37 % výdajů má podporovat
klimatickou tranzici a dalších 20 % pak digitální
transformaci. Především první pravidlo má logiku,
protože Evropská unie tlakem na Green Deal nutí
členské země a jejich národní ekonomiky k dis
ruptivním změnám, které z obvyklých národních
zdrojů nelze ufinancovat. „Skotská konference
COP26 před časem přijala další klimatické závazky
a je jasné, že budeme čelit výzvám v takovém
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rozsahu, které asi nikdo z nás nepamatuje. Zelená
tranzice, tedy posun k ekonomice, která bude mít
menší klimatické a environmentální dopady, se bez
masivní veřejné podpory neobejde. Uvědomuje si
to i EU, a tak značná část dotačních programů je
určena právě na podporu podniků a jejich ‚zelených‘
projektů,“ potvrzuje Jakub Tomaštík, ředitel ČSOB
EU Centra.
Směr zelené tranzice ale nabourala pandemie,
a proto významná část investic bude směřovat
i ke stabilizaci, respektive transformaci ekono‑
miky. Mimochodem, prostředky z RRF nejsou
jediné, stále je tu institut strukturálních fondů EU,
v programovacím období 2021–2027 budeme mít
k dispozici celkem 514 miliard korun. Z nového
rámcového programu Next Generation EU je
pro nás připraveno přibližně celkem 300 miliard
korun, a navíc čerpat můžeme také z Modernizač‑
ního fondu. Ten je určen právě na transformaci
energetických systémů s ohledem na cíle ochrany
klimatu. Do Modernizačního fondu přicházejí

peníze z aukcí emisních povolenek a po nárůstu
jejich ceny nám tak přinesou přibližně 300 mi
liard korun.

Meze absorpčních schopností
Otázkou je, zda naše ekonomika vůbec zvládne
takový objem podpory absorbovat. „Naštěstí jde
o více zdrojů s rozdílným časováním. Již dříve se
otevřely první výzvy z Modernizačního fondu; jejich
rozjezd je ale zatím dost pomalý, ale tam horizont
čerpání končí až rokem 2030. Klíčový pro nás je
fond RRF, který je součástí zmíněného rámcového
balíku Next Generation EU. Celková částka RRF
je sice menší než balík ze strukturálních fondů EU,
ale čas pro její rozdělení je výrazně kratší. Peníze
se musejí rozdělit nejpozději do konce roku 2023.
Tempo je důležité, a tak Ministerstvo průmyslu
a obchodu už ohlásilo, že první čtyři výzvy zveřejní
do konce roku 2021. To se i stalo, v březnu byla zve‑
řejněna pátá, na fotovoltaiku,“ komentuje průběh
Jakub Tomaštík.

granty & dotace

Programy Národního plánu obnovy se mají admi‑
nistrovat analogicky jako dotace ze strukturálních
fondů, což by mělo ministerstvům i uchazečům
o dotace práci zjednodušit. Zatím platí, že Národní
plán obnovy má přednost, první výzvy pro čerpání
z nového operačního programu pro podnikatele
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejní
nejdříve v červenci tohoto roku, a to znamená, že
do té doby hlavním zdrojem podpory podniků
právě programy z Národního plánu obnovy.

Nové limity války
Předpoklady, které platily ještě v prvních dvou mě‑
sících tohoto roku, však ve čtvrtek 24. února vzaly
za své. Ruská invaze na Ukrajinu mění mnohé.
Platí to zvláště v Česku, které se vinou závislosti
na automobilovém průmyslu poměrně pomalu
vzpamatovává z pandemického šoku a nyní čelí
další složité situaci, protože je jednou z cílových
stanic masivního proudu ukrajinských válečných
uprchlíků, především žen a dětí. Protisměrně
pak působí proud odcházejících ukrajinských
dělníků, kteří budou tuzemské ekonomice citelně
chybět. Jedním z nejpostiženějších segmentů je
stavebnictví, které hlásí naplněné kapacity. Ale
právě stavebnictví je, respektive musí být jedním
z pilířů projektů NPO. Existují nějaká ekonomická,
strukturální či finanční rizika, která by na pozadí
rusko‑ukrajinského konfliktu mohla nastoupenou
cestu restartu EU ohrozit či zpomalit? Výdaje
na válku, respektive na pomoc Ukrajině nejsou
zanedbatelné, řada zemí navíc deklaruje posilování
obranných rozpočtů.
Nabízí se otázka, zda tyto peníze nebudou chybět
právě v ambiciózním budgetu na evropský
restart. „Podle mého názoru aktuální válečný kon‑
flikt potvrzuje, že nastoupená cesta Green Dealu je

správná, že musíme posílit energetickou nezávislost
a soběstačnost EU. Dokonce nyní můžeme říct, že je
škoda, že Green Deal nebyl nastartován o několik let
dříve, protože menší závislost EU na Rusku by byla
právě v tuto chvíli jednoznačnou výhodou pro EU.
Z pohledu finančního je zřejmé, že všechny evropské
země, které se cítí ohrožené agresí Ruska, zvýší ra‑
zantně své výdaje na obranu, a to včetně Německa,
které již oznámilo bezprecedentní investice ve výši
100 miliard eur. Tyto výdaje však nemohou být
financovány z rozpočtu EU. Prostředky EU určené
na financování Green Dealu tudíž ohroženy nejsou
a je velmi pravděpodobné, že může dojít i k jejich
navýšení, aby se energetické nezávislosti dosáhlo
co nejdříve,“ uvažuje Jakub Tomaštík.
Jeho slova potvrzuje i zpráva z MPO, ve které
informuje, že Evropská komise v současné době
nepodporuje žádnou revizi rozhodnutí ve smyslu
plnění RRF. Stále platí, že schválený NPO je nutné
implementovat. „Prioritou je naopak zaměřit se
na první, druhou žádost o platbu a na co nejrychlejší
realizaci, aby byly milníky a cíle splněny. Pohled
na obnovu ekonomik není statickou věcí, takže určitě
změny v průběhu času nevylučujeme, ale v tuto chvíli
je klíčová implementace. Obecně reformy, které jsou
v NPO, jsou z větší části natolik průřezové, že reflek‑
tují i současnou krizi,“ komentuje Marek Vošahlík
z MPO.

Co mohou firmy očekávat
Změnu priorit nevylučuje ani Jakub Tomaštík, ani
on se ale nedomnívá, že by měly nějak zásad‑
ně měnit již schválený plán: „Zcela určitě dojde
i v rámci českého státního rozpočtu k navýšení již
schváleného schodku, a to z několika důvodů: kvůli
zvýšení výdajů na řešení uprchlické krize, navýšení
výdajů na obranu a financování podpory pro Ukra‑

jiny… Stejně tak určitě dojde k prioritizaci dostavby
JE Dukovany, změně přístupu k uhelným elektrár‑
nám a konverzi teplárenství na plyn. Ale NPO jako
takový by tyto faktory asi nijak významně pozna‑
menat neměly. Spuštění prvních výzev NPO pro
podniky nabralo bohužel zpoždění kvůli nevyjasně‑
ným metodickým záležitostem s Evropskou komisí,
ladily se takové detaily jako střet zájmů, velikost
podniků, monopolizace a další. První letošní výzva
na podporu FVE však již vyhlášena byla a příjem
žádostí začal 22. března. Do této první výzvy půjde
alokace 4 miliardy korun a očekáváme, že zájem
bude obrovský. Do konce března by také měla být
vyhlášena výzva Digitální transformace podniků,
Cirkulární ekonomika, Úspory vody v průmyslu
a Úspory energií v SZT. V těchto výzvách by mělo
dojít k zahájení příjmu žádostí dva měsíce po jejich
spuštění. Je tedy nejvyšší čas, aby se podniky, které
mají potenciálně vhodné investice do těchto oblastí
podpory, začaly na podání žádostí připravovat.“
Březen se ale nejspíše nestihne. I Marek Vošahlík
přiznává, že zmíněné výzvy na cirkulární ekono‑
miku, vodu, digitální podnik a vysokorychlostní
internet jsou teprve v přípravě a jejich vyhlášení
slibuje ministerstvo na druhé čtvrtletí roku.
Podtrženo sečteno: Národní plán obnovy existuje
v původní verzi, revize se – s ohledem na glo‑
bální situaci – zatím nekoná, ale vyloučena není.
Z pohledu českých zájemců o dotace jsou zásadní
výzvy, které vyhlašuje MPO a které jsou vždy
dostupné včetně všech dokumentů na výše zmíně‑
ném webu NPO. Podmínkou na straně žadatelů je
mít připravené projekty, protože NPO, jak již bylo
řečeno, nabral zpoždění a čas na čerpání oněch
sedmi miliard eur z RRF je extrémně krátký. ■
PETR KARBAN a ALEXANDER LICHÝ
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Nejen kyberbezpečnost a vybavení na home office

České firmy digitalizují
s až 30milionovou dotací
Digitalizace je pro stále více firem aktuální téma a hojně ji podporují také dotace. Především dotační program s názvem
Digitální podnik, na který jsme se zeptali odbornice Markéty Krykové. Markéta vede týmy odborníků enovation, největší
poradenské agentury zaměřené na dotace, a technologie jsou jejím koníčkem.

C

o si představit pod pojmem digitalizace
ve firmách?
Digitalizaci můžeme rozdělit do tří oblastí.
První je digitalizace podpůrných interních proce‑
sů – například personalistika, ekonomika podniku
nebo účetnictví – v principu systémy, které auto‑
matizují práci s firemními daty.
Druhou částí je modernizace vnitřní komunikač‑
ní sítě a konektivity. Například 5G sítě, interní
LAN a podobně. Do třetí spadá hardwarové vyba‑
vení – osobní počítače, tablety, 3D tiskárny nebo
například roboti pro třídění logistických zásilek.
Je důležité zmínit, že nový hardware i software
musí mít přidanou hodnotu vůči současnému
stavu. Dotace nepodporují prostou obnovu
IT vybavení.
Proč by měly dotace na digitalizaci
podnikatele vůbec zajímat?
Díky dotaci mohou podniky s výraznou finanční
úsporou propojit jednotlivé části svých podniků
do jednoho technologického celku. Firma je tím
pádem řízena maximálně efektivně a stoupá její
konkurenceschopnost jak v ČR, tak i ve světě.
Digitalizace také pomáhá řešit problém s nedostat‑
kem zaměstnanců. Díky chytrým systémům nepo‑
třebují firmy tolik administrativních pracovníků
nebo mohou snížit nároky na jejich specializaci.
Tady musím vyzdvihnout práci Ministerstva prů‑
myslu a obchodu. Dotace na digitalizaci firmám
pomohou vyřešit aktuální palčivé problémy a je
o ně velký zájem.
Co vše si s dotací jako podnikatel pořídím?
Z programu Digitální podnik lze financovat vše,
nákup hardwaru má ale svá omezení. Žadatel
musí rozlišovat mezi položkami, které spadají do
kategorie „digitální podnik“ (software na míru,
vnitropodnikové sítě, 3D tiskárny, technologie
pro VR atd.) a těmi, které tam nepatří (například
PC, servery, kancelářský software, poplatky za
cloudová úložiště).
Například když si firma pořídí nový systém správy
skladu, bude k němu potřebovat i nový server
a obnovu firemních PC. Minimálně 80 % z celko‑
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Kolik mohou firmy získat z programu
Digitální podnik?
Od 0,5 až po 30 milionů korun, respektive 20 až
60 procent nákladů. Výše podpory závisí na veli‑
kosti firmy i na místě podnikání. Nejvyšší 60pro‑
centní dotaci získají malé firmy na severozápadě
Čech. Naopak čím větší firma a vyspělejší region,
tím nižší dotace.

vých nákladů musí představovat položky z první
kategorie, obnova firemních PC proto smí tvořit
jen 20 procent investice.

Jaké firmy se nejčastěji zajímají o dotace
na digitalizaci?
Nejčastěji žádají právě logistické firmy – řada
podporovaných položek je dokonce určena přímo
pro ně. Druhou skupinu žadatelů tvoří středně
velké výrobní podniky ze strojírenství, automotive
a příbuzných oblastí. Ve třetí skupině jsou firmy
poskytující služby – nejčastěji IT firmy, poskyto‑
vatelé internetového připojení, ale třeba i právní
kanceláře.
Takže vlastně všichni…
Jak vypadá typický dotační projekt
na digitalizaci?
Nejčastěji firmy pořizují ERP nebo CRM systémy
a jiné specializované data management systémy.
V poslední době se ale často objevují projekty
zaměřené na kyberbezpečnost, kdy firmy žádají
o dotace na antivirové vybavení a firewally. Časté
jsou i dotace na vybavení pro vzdálenou prá‑
ci – například notebooky, headsety, platformy
pro vzdálenou komunikaci nebo audiovizuální
technika.

S čím se nejčastěji firmy potýkají při žádosti
o dotaci?
Řada firem měla nebo stále má velké požadavky
na datovou infrastrukturu (servery), ale ta tvoří
jen malou část – 20 procent – z dotované částky.
Problémem je také zčásti špatné nastavení dotací,
kdy většina systémů funguje na principu cloudové
online služby za měsíční nebo roční poplatek.
Na tyto služby se však dotace vůbec nevztahuje.
Digitální podnik podporuje pouze jednorázový
nákup softwaru.
Na co si dát pozor při zpracování projektu?
Klíčové je správně popsat přínos digitalizace
pro firmu. Jak jsem zmiňovala – prostá obnova
IT vybavení neprojde. Vždy doporučuji konzulto‑
vat vše s odborníkem. My v enovation například
nabízíme úvodní konzultaci zdarma, kde klientům
pomůžeme zjistit, jestli má v jejich případě vůbec
smysl o dotaci uvažovat.
Jaké další programy kromě digitalizace
se letos chystají?
Letošní rok bude na dotace štědrý. Pomohou
firmám s energetickými úsporami i s úsporou vody
v provozu, s pořizováním obnovitelných zdrojů
energie (aktuálně například běží výzva zaměřená
na fotovoltaické systémy), zafinancují podnikový
výzkum a vývoj, podpoří nákup moderních tech‑
nologií, ale také vzdělávání zaměstnanců a spoustu
dalšího.
Ať už svou firmu plánujete rozvíjet jakkoli, věřím,
že zkušený poradce vám letos dokáže najít vhod‑
nou dotační podporu. ■
LINDA KULIŠOVÁ

V YCHUTNEJTE SI DOTYK SLUNCE A PŮDY V NAŠICH MODERNĚ POJATÝCH VÍNECH

VINNÝ BAR S V ÝHLEDEM NA PÁL AVU
Víno nejlépe chutná v místě
svého vzniku. Přijměte proto
naše pozvání do Vinného baru
Vinařství Vajbar v Zaječí. Kromě
moderního prostředí, usměvavé
obsluhy a velkého výběru vín tu
najdete i speciální vinařskou kávu,
speciální pokrmy a pochutiny a také
terasu s výhledem na Pálavu.

ROMANTICKÝ SKLEP
V MODERNÍM VINAŘSTVÍ

degustace a posezení u krbu | komentované
prohlídky vinařství | degustační sklep až pro 80 hostů

U Vily 480, 691 05 Zaječí
Telefon vinařství: 725 441 048
Telefon vinný bar: 721 657 475

www.vinarstvivajbar.cz

pohled

Chválíte své zaměstnance dostatečně?
Ocenit odvedenou práci i jinak než převodem peněz na účet zaměstnance, to se v českých firmách příliš nenosí.
59 % zaměstnanců se pochvaly v práci nedočká za celý měsíc, čtvrtina lidí dokonce marně čeká na pochvalu celý rok.
Pro polovinu lidí je přitom pochvala v práci stejně důležitá, nebo dokonce důležitější než finanční ohodnocení.
Vyplývá to z Barometru zaměstnanců společnosti Up Česká republika mezi více než 1 000 respondenty z tuzemských firem.
kázali zareagovat. Nejčastěji se frekvence pochval
ve firmách vlivem covidu nezměnila. Tam, kde ke
změně došlo, se pochvaly spíše začaly ještě více
vytrácet, než aby jich přibylo. Téměř polovina lidí
si přitom myslí, že by měla být za odvedenou práci
chválena častěji.
„Někteří šéfové sice chválit umí, ale zapomínají
na pochvaly v krizových obdobích, když je příliš
mnoho práce a stresu. Přitom právě v těchto chvílích
jsou pochvaly a ocenění práce zaměstnanců nejdůle‑
žitější,“ říká Honická.

Z očí do očí, ale už i virtuálně
Příčinou úbytku pochval může být i častější využí‑
vání vzdálené či hybridní práce, které plánují mno‑
hé firmy praktikovat také do budoucna. Výsledky
Barometru totiž ukazují, že mezi nejčastější formy
pochval patří ústní pochvaly mezi čtyřma očima,
potažmo před celým týmem. Tedy taková forma,

Pochvala? Tu už jsem dostal loni
O to překvapivější je frekvence, s jakou se této
„odměny“ zaměstnancům v práci dostává. Téměř
čtvrtina lidí se totiž v práci nedočká pochvaly
buď vůbec, nebo méně než jednou za rok. O moc
lépe na tom není dalších 30 % lidí, kteří pochvalu
obdrží maximálně párkrát do roka. Na opačném
pólu ale najdeme i poměrně početnou skupinu
zaměstnanců, kteří mají větší štěstí. Několikrát do
měsíce, nebo dokonce několikrát týdně je v práci
chváleno solidních 20 % lidí.
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JAK ČASTO JSTE V PRÁCI CHVÁLEN/A?
4%

6%

Několikrát týdně

5%
15 %

11 %

Alespoň jednou týdně
Alespoň jednou měsíčně
Alespoň jednou za půl roku
Alespoň jednou za rok

8%
21 %
12 %

Méně než jednou za rok
Nikdy
	Nikdy, naopak mě stále upozorňuje
na chyby

18 %

Chválit i za covidu?
Také oblast předávání zpětné vazby a oceňování
ovlivnila ve firmách situace okolo onemocnění
covid-19. „Význam pochval v covidové či postco‑
vidové době oproti minulosti ještě vzrostl. Sociální
vazby jsou totiž ve firmách narušeny už kvůli časté
hybridní práci. Vzrostlo napětí a stres, vztahy mezi
kolegy v mnoha firmách ochladly. O to důležitější
je hledat alternativní cesty, jak posílit vnitrofirem‑
ní soudržnost a obnovit sociální vazby. Pochvaly
můžou být velmi účinným mazivem,“ popisuje Ela
Honická, HR ředitelka společnosti Up ČR.
Barometr zaměstnanců nicméně ukázal, že firmy
a šéfové na tuto situaci ve většině případů nedo‑

Nevím, nedokážu to posoudit

kterou nebylo v posledních měsících a letech
mnohdy snadné provést.
Proto budou i v oblasti oceňování zaměstnanců
a předávání zpětné vazby stále důležitější také
technologie a digitální nástroje. „Právě virtuální
pochvaly kolegů nebo jejich pozvání na společný
oběd jsou v rámci naší motivační platformy Můj Up
v poslední době mezi zaměstnanci i firmami vůbec
nejoblíbenější. Očekáváme, že tento trend do bu‑
doucna ještě poroste,“ uzavírá Nicoletti. ■
JANA KLUSÁČKOVÁ

Zdroj: Up ČR

P

ochvala a ocenění jsou přitom pro zaměst‑
nance mnohdy důležitější, než si šéfové
myslí. „Přínos pochvaly ve většině případů
nelze nahradit penězi, které fungují a motivují
krátkodobě. Pochvala či uznání mají mnohem
výraznější a dlouhodobější dopad zejména na mo‑
tivaci zaměstnanců a jejich angažovanost, což jsou
faktory, které jsou obzvlášť v postcovidové době
naprosto klíčové pro přežití firem a jejich prospe‑
ritu,“ říká Stéphane Nicoletti, CEO společnosti
Up Česká republika, která se specializuje na péči
o zaměstnance.
To potvrzují také výsledky Barometru zaměst‑
nanců. Podle nich je pochvala v práci důležitá
pro 72 % zaměstnanců. Nulovou hodnotu má
naopak jen pro mizivý podíl lidí (3 %). Zajímavé
je i porovnání významu pochvaly s významem
finančního ohodnocení. 51 % zaměstnanců totiž
tvrdí, že pochvala je pro ně v práci stejně důležitá,
či dokonce důležitější než peníze.

Robotický čistič oken HOBOT 298

Perfektně čistá
okna a zrcadla

bez kompromisů
Robotické čističe oken HOBOT
s patentovaným rozprašovačem
precizně vyčistí okna i zrcadla
Získané ocenění CES
Innovation Honorees 2018

www.hobot.cz
infolinka: 606 377 814, 774 377 458
Prodejna: BLAKAR trading s.r.o.
Azalková 1272, Jesenice u Prahy

HOBOT 298 je moderní, elegantní a stylový robotický čistič oken. Patentovaný zásobník
s ultrasonickou tryskou, laserové senzory a velká utěrka z jemného mikrovlákna zajistí
precizní vyčištění oken, skel, zrcadel a dalších povrchů. Více na www.hobot.cz

Robotický mop a vysavač
LEGEE 7 s aktivními mopy
FastBrush + Talent Clean + LEGEE SLAM

Vacuum-Mop 4 in 1 Robot

LEGEE 7 precizně a komplexně vysaje
a vytře hladké podlahy v jednom
kroku. Dokonalý úklid zajistí dva
speciální kmitající mopy, 4 trysky
s přesným rozstřikem a kontrolou
dávkování vody a výkonný BLDC sací
motor. LEGEE mluví česky.
Více na www.hobot.cz

Winner of Silver M
Germany Exhibit

Showroom: BLAKAR trading s.r.o.
Azalková 1272, Jesenice u Prahy
e-mail: info@blakar.cz
infolinka: 606 377 814, 606 839 644

www.hobot.cz

