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ážení podnikatelé,
Jak už jsem uvedl v jednom z ne‑
letní počasí těchto dní je
dávných rozhovorů, těžká situace
zřejmě jednou z mála dob‑
čeká firmy také na podzim, kdy
rých zpráv, které v těchto týdnech
mohou pocítit současné zdražová‑
máme. Česká ekonomika a samo‑
ní ještě výrazněji než nyní. I proto
zřejmě vy, podnikatelé, čelíte nej‑
by se naše vláda měla zaměřit
vyšší inflaci za poslední desítky let,
mimo jiné na dočasné odpuštění
která v meziročním srovnání do‑
poplatků za obnovitelné zdroje
sahuje 16% hranice. Denně od vás
energie, což by alespoň krátkodobě
dostávám desítky e‑mailů i dopisů,
výrazně ulevilo řadě z vás. V úvahu
ve kterých poukazujete na enorm‑
VLADIMÍR DLOUHÝ
připadá i sektorová finanční
ně vysoké ceny materiálů, energií
prezident
pomoc energeticky náročným
a pohonných hmot. Je jisté, že na‑
Hospodářské komory ČR
podnikům, jakými jsou například
stalá situace je pro řadu z vás takřka
sklárny, pekárny a další provozy.
kritická, proto se pravidelně obracíme na vládu, aby Hospodářská komora je kromě velkých a středních
přišla s konkrétními opatřeními, a hlavně aby s fir‑ firem i zástupcem těch nejmenších podnikatelů
mami lépe komunikovala.
a živnostníků, kteří současnou situací trpí nejvíce
Bohužel žijeme v době napjatého státního
a kterým hrozí v krajním případě i krach. Vládní
rozpočtu a zřejmě nemůžeme počítat s podobně
představitelé si musí uvědomit, že právě malé
plošnými kompenzacemi, jakých se podnikům
firmy tvoří pilíř české ekonomiky, bez kterého
dostalo během covidové pandemie. Koronavirus,
nebude prosperovat ani náš stát.
jakkoliv byl pro Českou republiku obrovským
Nebudu zastírat, že komunikace s vládou není
problémem, nezasáhl všechny podnikatele plošně.
zrovna snadná. Budeme ze všech sil usilovat, abys‑
Současná energetická a inflační krize však dopadá
te vy, firmy a podnikatelé, vyvázli z krize co nej‑
úplně na všechny bez rozdílu. Každý podnikatel
dříve a s co nejmenšími šrámy. Bude to možná
musí svítit, nakupovat materiál, kupovat pohonné
bolestivá a nesnadná cesta, ale musíme vytrvat.
hmoty a poctivě a pravidelně platit své zaměstnan‑ Přeji vám mnoho sil, trpělivosti, pevných nervů,
ce. I z tohoto důvodu rozpočtově odpovědná vláda a aby se situace v naší zemi co nejdříve obrátila
nemůže na všeobecné kompenzace přistoupit.
k lepšímu. Hospodářská komora pro to udělá
Nicméně řadu možností bezpochyby má.
maximum.
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jednotlivým kancelářím Hospodářské komory v regionech a začleněným živnostenským společenstvům
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ministrům, hejtmanům a primátorům, senátorům a poslancům, státním organizacím a ambasádám v ČR

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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Krátce z Komory
DIPLOMATY ZAUJAL PROJEKT CZECH DIGITAL SOLUTIONS

Foto: archiv HK ČR

Po více než třech letech se v prezenční formě v Černínském paláci
uskutečnila týdenní porada českých ekonomických diplomatů.
Hospodářská komora tuto jedinečnou akci využila k představení
nového projektu Czech Digital Solutions, za kterým stojí její
viceprezident Zdeněk Zajíček.

Limit pro plátcovství DPH
se zvýší

Vláda vyhověla požadavku Hospo‑
dářské komory a od 1. ledna 2023
zvýší limit pro osvobození pro
plátcovství DPH z 1 milionu korun
na 2 miliony korun. Zvýšení tohoto
prahu pomůže od administrativy
drobným podnikatelům. Hospodář‑
ská komora dlouhodobě upozorňuje,
že ČR tuto hranici nezměnila od
svého vstupu do EU v roce 2004,
čímž se nezohlednil mzdový ani
cenový vývoj v uplynulých 18 letech.
Zatímco v roce 2004 průměrná
mzda činila 17 466 korun, loni
dosáhla 37 839 korun, což je více než
dvojnásobek. Požadavek podnikatelů
na zdvojnásobení této hranice pro
povinné plátcovství DPH je proto
legitimní.

Komora a železniční
dopravci předali požadavky
na infrastrukturu

Dopravní sekce HK ČR spolu s do‑
pravci spolků ŽESNAD.cz a SVOD
Bohemia vytvořili koncepční
materiál, který jasně definuje pořadí
investic, jež by odstranily úzká místa
na železniční síti, která brání doprav‑
cům v podnikání. „Jsou mezi nimi
například zdvoukolejnění nákladního
průtahu Prahou nebo tratě Velký
Osek – Choceň. Unikátní je fakt, že
se na pořadí potřebných investic do
roku 2030 shodli dopravci v osobní
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ČÍSLO MĚSÍCE

2 000 000 Kč
NA TOLIK SE OD 1. LEDNA 2023
ZVÝŠÍ OSVOBOZENÍ OD
POVINNÉHO PLÁTCOVSTVÍ
DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY
I PAUŠÁLNÍ DAŇ OSOB
SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ
ČINNÝCH. NOVÉ LIMITY, DOSUD
NA ÚROVNI 1 MILIONU KORUN,
SCHVÁLIL VLÁDNÍ KABINET.
i nákladní dopravě,“ uvedl předseda
Dopravní sekce Emanuel Šíp. Kon‑
cepce byla předána vedení Minis‑
terstva dopravy a Správy železnic.
Hospodářská komora bude realizaci
investic monitorovat.

Paušální daň nově
ve třech pásmech
Vláda novelou zákona o daních
z příjmů také schválila i nové hrani‑
ce příjmů ze samostatné činnosti pro
vstup do paušálního režimu daně.
Od 1. ledna 2023 by se nově měla
zavést tři pásma odvozená primárně
od výše příjmů a sekundárně od
výdajového paušálu. Zvýší se i limit
tržeb z 1 až na 2 miliony korun.
Hospodářská komora v mezirezort‑
ním připomínkovém řízení změnu

„Chceme, aby Česká republika byla v zahraničí propagována
vedle tradičních odvětví jako země špičkových ICT produktů
a služeb, vysoce kvalifikovaných lidí a rozvinuté informační
společnosti,“ vysvětlil. Katalog českých IT řešení budou v zahraničí
ekonomičtí diplomaté a 130 českých velvyslanectví nabízet úřadům,
municipalitám a podnikům. Zapsat se do něj bezplatně může kterákoli
česká firma, která nabízí své IT řešení.

podpořila, vznesla ale i výhrady
související s praktickou aplikací.
Poukázala na skutečnost, že Mini‑
sterstvem financí navržený systém
tří pásem s dalšími podskupinami
v jednotlivých pásmech nebude pro
podnikatele administrativně jedno‑
duchý, přinejmenším zpočátku způ‑
sobí výkladové problémy. „Návrh je
kompromisem, bez nějakého rozlišení
poplatníků podle druhu podnika‑
telské aktivity se férová paušalizace
neobejde. Nicméně vadí, že na jedné
straně při drobném překročení dílčího
stropu příjmů hrozí poplatníkovi citel‑
né skokové navýšení daně, zatímco
i při dramaticky nižších příjmech
má drobný podnikatel šanci jen na
přeplatek na části paušálních záloh
odpovídající dani z příjmů, nikoliv
na vratku přeplaceného pojistného,“
hodnotí novinku ředitel Odboru
legislativy, práva a analýz HK ČR
Ladislav Minčič.
Zavedení jedné paušální daně pro
živnostníky navrhla v roce 2016
Hospodářská komora na svém
celostátní sněmu v Olomouci.
Návrh na zjednodušení inkasa daní
a sociálního pojištění si do volebních
programů zanesla ODS i hnutí ANO.
Paušální daň začala platit v roce
2021. V režimu paušální daně platí
státu daně a pojistné zhruba 80 tisíc
živnostníků. Letošní výše měsíčních
paušálních záloh je stanovena na
5 994 Kč.

Zákon umožní vznik staveb
druhé kategorie
Hospodářská komora odmítla nový
zákon na výstavbu tzv. nezbytných
či dočasných staveb. Zákon sice
vznikl v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny,
nijak ale nehovoří o tom, že uby‑
tovací kapacity budou využívány
jen uprchlíky z Ukrajiny. Dočasné
stavby totiž bude možné následně
libovolně užívat. Nebudou ale spl‑
ňovat technické požadavky kladené
na stavebníky jako u jiných staveb.
„Jde o zásadní zásah do trhu, neboť
zákon připouští možnost změny
nezbytné stavby na stavbu trva‑
lou. Řadu technických požadavků
přitom nelze dodatečně měnit, což
bude mít dopad i na kvalitu a cenu
sousedních budov,“ je přesvědčena
předsedkyně Sekce územního a re‑
gionálního rozvoje HK ČR Hana
Landová.

Mimořádné odpisy také
pro roky 2022 a 2023
Vláda prodlouží mimořádné odpisy
na majetek zařazený v první a druhé
odpisové skupině pořízený v letech
2022–2023. Krokem naváže na mi‑
mořádné odpisy majetku pořízeného
v letech 2020–2021 zavedené v dů‑
sledku dopadů covidové pandemie
na podnikatele. ■
MIROSLAV DIRO

VÝZVA
PRO AUTORIZOVANÁ SPOLEČENSTVA HK ČR
VYTVOŘTE PRAVIDLA PRAXE VE VAŠEM OBORU
PROČ VYTVÁŘET PRAVIDLA PRAXE?
Posilnění oboru
Pravidla praxe určují správné postupy pro dané obory
a tím napomáhají ke kvalitě služby.
Zefektivnění oboru
Vytvořením Pravidel praxe máte šanci nejen zjednodušit
vaše podnikání, ale také zvýšit celkovou efektivitu práce.

Transparentnost oboru
Díky Pravidlům praxe s jasně a správně nastavenými
návody budete mít náskok před konkurencí.

Pravidla praxe vydávají začleněná autorizovaná
společenstva do HK ČR, a to v souladu s platnou
metodikou, která pro daný obor garantuje splnění
nejnovějších požadavků a zároveň reflektuje stav
techniky, dodávek, služeb a výrobků v souladu
s právními předpisy a technickými normami v daném
oboru.

Je jen na Vás, jak si pravidla nastavíte!
Pro více informací:
kaspar@komora.cz nebo komora.cz

aktuálně

Díky kvalitě a bezpečnosti, která se u elektrických strojů a nářadí v posledních letech významně
zvýšila, budou žáci oborů podlahář a podlahářské práce zase o něco lépe připraveni pro praxi.

Společenstva
Budoucí podlaháři si zvykají
na špičkové vybavení
Stroje, elektrické a ruční nářadí
a další pracovní pomůcky od reno‑
movaných výrobců obdrželi od Ce‑
chu podlahářů ČR všechny členské
školy – Střední odborná škola Jarov
v Praze, Střední škola polytechnic‑
ká Brno a Střední odborné učiliště
Uherský Brod. Na 100 žáků učebních
oborů Podlahář a Podlahářské práce
má tak možnost se seznámit a pra‑
covat s tím, co patří mezi špičkové
podlahářské produkty.

Konference VODA FÓRUM
Premiérového ročníku konference
VODA FÓRUM pořádané sdruže‑
ním SOVAK ČR se v hotelu Valeč
u Hrotovic zúčastnilo na 38 partner‑
ských společností z celé ČR. Účastní‑
ci konference se dozvěděli mj. o řadě
technicky zajímavých řešení staveb,
inovativních postupech při inspekci
potrubí, novinkách v oblasti tlako‑
vých regulačních ventilů nebo o ino‑
vacích při výstavbě stok. Konferenci
VODA FÓRUM chce SOVAK ČR
zopakovat opět v roce 2024.

Letní setkání malířského cechu
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů
pořádal tradiční víkendové nefor‑
mální setkání svých členů s rodina‑
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mi, tentokrát u Máchova jezera. Akce
vyvrcholila soutěží v běhu na štaflích,
v němž zvítězil Josef Synek z Hradce
Králové. Na druhém místě skončil
Michal Rousek z Náchoda, třetí
příčku obsadil František Mošanský
z Prahy.

30 let Asociace Grémium
Alarm

Asociace technických bezpeč‑
nostních služeb Grémium Alarm,
autorizované živnostenské spole‑
čenstvo HK ČR, si letos připomíná
30 let od svého vzniku. Slavnostní
večer k této příležitosti proběhne ve
středu 14. září od 17 hodin v Tyršově
domě v Praze za účasti významných
osobností státní správy, samosprávy,
odborníků a partnerů. Slavnostní
večer bude součástí Dne AGA, kdy
dopoledne proběhne XVI. Valná
hromada AGA a odborný seminář.
Generálním partnerem akce je firma
Trade FIDES, hlavními partnery pak
společnosti EVVA Praha a SECURI‑
TY TECHNOLOGIES.

26. Sympozium EDI
Informace, které státu podnikatel
jednou poskytne, by už neměly úřady
vyžadovat znovu. Základem snah
Hospodářské komory je, aby stát
neobtěžoval firmy více, než je nutné.
Během sympozia EDI k efektivnímu
využívání elektronické komunikace
v obchodních vztazích to uvedl

Foto: 4x archiv HK ČR

Regiony a společenstva

Svaz českých a moravských výrobních družstev ocenil nejlepší družstva roku.

viceprezident Hospodářské komory
Zdeněk Zajíček. Pořadatelem setkání
IT odborníků, manažerů, dodavatelů
informačních technologií a zástupců
státních orgánů je tradičně český
národní orgán pro usnadňování
obchodu FITPRO při Hospodářské
komoře ve spolupráci s Minister‑
stvem vnitra.

Dřevozpracující družstvo Lukavec,
druhé se umístilo AUTODRUŽ‑
STVO PODBABSKÁ a třetí byl KO‑
VOBEL Domažlice. Vítěz se neměnil
ani v kategorii družstev zaměstná‑
vajících osoby se zdravotním postiže‑
ním, kde se první umístila OTAVA
Písek, druhé místo obsadil OBZOR
Zlín a třetí byl ERGOTEP Proseč.

Sešla se valná hromada AOBP

Liberecký kraj

Na Univerzitě obrany v Brně se kona‑
la 26. valná hromada Asociace obran‑
ného a bezpečnostního průmyslu
ČR, které se zúčastnilo na 100 člen‑
ských firem a řada významných
hostů ze státní správy i bezpečnost‑
ních složek. Členská základna aso‑
ciace každoročně roste, nyní má již
137 členů. Klíčovým bodem setkání
byla problematika tzv. taxonomie EU
a restrikce bankovního sektoru vůči
firmám obranného a bezpečnostního
průmyslu. I z toho důvodu podepsala
AOBP memorandum o spolupráci
s Českou exportní bankou.

Výrobními družstvy roku 2021
jsou DDL Lukavec a OTAVA
Písek
Svaz českých a moravských výrob‑
ních družstev vyhlásil na jednání
31. valného shromáždění v Nym‑
burku výsledky 10. ročníku soutěže
Výrobní družstvo roku. První místo
v kategorii družstev s nejlepšími
ekonomickými výsledky obhájilo

Letní výlety za řemeslem
OHK v Jablonci nad Nisou zve veřej‑
nost k letní návštěvě firem na Jablo‑
necku a k ochutnávce regionálních
produktů. Vyberte si na virtuální
mapě zaremeslem.cz, k dispozici
je více než 120 míst. A pokud jste
příznivci klasických papírových map,
máme je pro vás zdarma na jablonec‑
ké komoře nebo na infocentru. Sami
si můžete vyzkoušet některé řemeslné
práce, poznáte místní skláře, vydáte se
za výjimečnými sportovními zážitky,
navštívíte unikátní technické památ‑
ky. To vše na jednom místě v regionu
česko‑polského příhraničí. Více infor‑
mací na www.ohkjablonec.cz.

Kraj Vysočina
Nové investice a příležitosti
O budoucnosti Kraje Vysočina,
potřebách místních podnikatelů,

aktuálně

Na brněnské výstaviště se po covidové pauze vrátila největší česká řemeslná učňovská přehlídka.

Také v gastronomii se lze vzdělávat polytechnicky.

možnostech rozvoje regionu, příle‑
žitostech, energetice nebo likvidaci
odpadů hovořili podnikatelé s hejt‑
manem kraje Vítězslavem Schrekem,
který přijal pozvání na setkání po‑
řádané OHK Pelhřimov. Mimo jiné
upozornil na postupný úbytek obyva‑
tel v regionu a rostoucí průměrný
věk místních obyvatel. Jednou z cest
k přilákání nových lidí na Vysočinu
jsou nové investice a byznysové
příležitosti.

proběhla na brněnském výstavišti.
Ocenění získalo 19 laureátů z růz‑
ných oborů a akci podpořil zdravicí
prezident republiky Miloš Zeman.
Soutěž řemeslných talentů vyhlašuje
Jihomoravský kraj spolu s Minis‑
terstvem školství, Ministerstvem
průmyslu a obchodu a Ministerstvem
zemědělství. Realizátorem projektu
je člen Cechu čalouníků a dekoratérů
a truhlářů a Hospodářské komory –
Střední škola stavebních řemesel
Brno‑Bosonohy.

ve Vodičkově ulici v centru Prahy.
Oslavit toto půlkulaté výročí dorazily
desítky vzácných hostů z řad pod‑
nikatelů i politiků, které přivítali mís‑
topředsedové Komory Filip Dvořák
a Marek Beneš. Nadačnímu fondu
Harmonie udělal radost výtěžek
dražby obrazu, který věnovala vý‑
tvarnice LaPapula. Obraz se vydražil
za 22 500 Kč, které pomohou poskyt‑
nout hudební vzdělání dětem.

Praha

Podnikatelské setkání
v Brandýse

Jihomoravský
kraj
Ozubené kolečko
se roztočí v říjnu
Na podzim proběhne hlavní událost
veletržní sezony v Brně Mezinárodní
strojírenský veletrh, letos už 63. roč‑
ník. RHK Brno při této příležitosti
pořádá 4.–7. října v rámci aktivit
sítě Enterprise Europe Network
kooperační burzu Kontakt–Kontrakt.
Jde o B2B akci, která vytváří ideální
prostředí pro hledání nových byzny‑
sových příležitostí. Registrujte se bez‑
platně již nyní na cc2022.rhkbrno.cz.

Největší řemeslná přehlídka
České ručičky 2022

Po tříleté covidové pauze se podařilo
uspořádat největší řemeslnou učňov‑
skou přehlídku v ČR České ručičky,

První gastronomické
polytechnické hnízdo
Již 39. polytechnickým centrem se
stalo gastronomické polytechnické
hnízdo v prostorech SOU gastro‑
nomie U Krbu na Praze 10, které
slavnostně otevřel místopředseda
představenstva Hospodářské komory
hl. m. Prahy Pavel Finger. Myšlenku
přenášet polytechnickou výchovu
žáků základních škol na půdu střed‑
ních škol a domovů dětí a mládeže
uvedl v život projekt pražského
magistrátu a Hospodářské komory
hl. m. Prahy.

Hospodářská komora Praha 1
slavila výročí
Hospodářská komora Praha 1 osla‑
vila 5. výročí otevření své kanceláře

Středočeský kraj
KHK střední Čechy srdečně zve
na další setkání podnikatelů, které
pořádá v Brandýse nad Labem
17. srpna. V programu setkání je
již tradičně představení zajímavých
aktivit pro podnikatele v regionu,
prezentace jednotlivých účastníků,
možnost B2B jednání a také aktuá
lní informace z oblasti energetiky
a vyhlášených dotačních programů.
Přihlásit se je možné na e‑mailu
sizlingova@komora.cz nebo
na tel. 702 020 489.

Zlínský kraj
Nové výzvy pro trh práce

losti a dovednosti žáků a studentů
upozornila konference ve Zlíně pořá‑
daná místní krajskou hospodářskou
komorou. Program byl zaměřený
na využití moderních technologií
v průmyslu, aktuální trendy nebo
na predikování vývoje regionálního
trhu práce i na možnosti, jak přenést
požadavky trhu práce do vzdělávání.
Účastníci měli možnost seznámit se
s firmami, které se zaměřují na do‑
pravní technologie, chytrá města,
autonomní řízení či na e‑mobilitu.

Karlovarský kraj
Vladimír Dlouhý na návštěvě
Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý
přijal pozvání představenstva Kraj‑
ské hospodářské komory Karlovar‑
ského kraje k návštěvě regionu a se‑
tkání s podnikateli. „Podnikatelé se
na nás v době energetické a surovino‑
vé krize obracejí s žádostmi o pomoc
a podporu podnikatelského sektoru
a s dotazy, jakým způsobem může
Hospodářská komora ČR pomoci.
Proto jsme se rozhodli pozvat pana
prezidenta, aby informoval o aktu‑
álních aktivitách a vyjednáváních
s vládou,“ uvedl předseda krajské
komory Tomáš Linda. ■
MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

Na rychlý vývoj technologií a měnící
se požadavky zaměstnavatelů na zna‑

www.komora.cz
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České předsednictví
v Radě EU

Příležitosti pro Českou
republiku i byznys
Česká republika se 1. července 2022 na půl roku ujala svého historicky druhého předsednictví v Radě EU.
Co může ovlivnit a jak? Jaké přínosy to znamená pro české podnikatele?

Č

lenské země se v předsednictví Radě EU
pravidelně střídají po šesti měsících podle
předem daného pořadí. České předsednictví
znamená, že český premiér a vláda od července až
do konce roku 2022 povedou zasedání Rady EU
a budou ji zastupovat na jednáních s Evropským
parlamentem a Evropskou komisí. Zároveň bude
Petr Fiala reprezentovat Unii i v jednáních se
zeměmi mimo EU.

10

www.komora.cz

Co (ne)může ČR ovlivnit
Přestože si Česká republika určila před začátkem
svého předsednictví vlastní politické priority,
neznamená to, že rázem může změnit chod
evropské politiky. Na obecných prioritách českého
předsednictví už od prosince 2021 existuje shoda
s Francií a Švédskem, které mají předsednictví
před a po České republice. Evropská agenda je
totiž kontinuální proces. Stejně jako politici řeší

aktuální národní legislativu, musí zároveň řešit
tu evropskou. Priority v oblasti EU jsou přitom
neustále aktualizovány.
V praxi může předsednictví ovlivnit intenzitu
projednávání určitého návrhu. Určuje si, do jaké
míry se návrhu bude věnovat a kolik pracovních
zasedání k němu zorganizuje. Tím dává najevo,
zda je pro předsednictví dané země určitá oblast
prioritní. Nemůže však protlačovat svůj názor.

k věci
OČEKÁVÁTE, ŽE PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU VE DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2022
BUDE PRO ČESKÉ PODNIKATELE PŘÍNOSEM?

ANO

27 %

NEVÍM
NE

44 %

29 %

Zdroj dat: HK ČR; šetření Komorový barometr – jaro 2022, 772 respondentů; výsledky byly váženy tak,
aby odpovídaly složení členské základny HK ČR

přijímala pro podniky spolu s novou regulací také
doprovodné nástroje, které podnikatelům v praxi
pomohou při plnění daných opatření.

Strategická autonomie

Naopak funguje v roli nestranného soudce, který
se snaží nalézt kompromis s ostatními členy.

Priority podnikatelů
Podnikatelé se v současné době potýkají s mnoha
problémy. Ještě neodezněly dopady pandemie a už je
potřeba se vyrovnávat se situací způsobenou agresí
Ruska vůči Ukrajině, která s sebou přináší zpřetrhá‑
ní dlouhodobých dodavatelských a odběratelských
partnerství či razantní zvýšení cen surovin a jejich
nedostatek. Zároveň je třeba řešit přechod ke klima‑
ticky neutrální a digitální ekonomice, tedy transfor‑
maci celé české ekonomiky. Na vládou představené
hlavní priority českého předsednictví tak navázala
i Hospodářská komora ČR sestavením prioritních
požadavků podnikatelské sféry, které jsou ke stažení
na webových stránkách HK ČR (www.komora.cz).
Od českých politiků, kteří budou ČR zastupovat
v EU, Komora požaduje, aby prosazovali přijímání
klimaticko‑energetických opatření, která budou
realistická, předvídatelná a budou odrážet eko‑
nomickou, sociální a geomorfologickou situaci
v EU. Na evropské úrovni je nezbytné, aby EU

Pro české firmy je zásadní, aby EU zdůrazňovala
otevřenou strategickou autonomii, založenou
na obchodních vazbách se zeměmi mimo EU a vy‑
varovala se protekcionistických opatření masko‑
vaných za budoucí protikrizová opatření. Komora
vidí nutnou potřebu vytvořit příznivé podmínky
pro posilování evropských výrobních kapacit
v některých strategických odvětvích. EU však není
schopna některé suroviny sama nahradit, proto
potřebujeme lepší surovinovou strategii a posílení
spolupráce s mezinárodními partnery.

Možné přínosy pro firmy
Během předsednictví je naplánováno 319 akcí
na území ČR a počítá se přibližně s 30 dalšími akce‑
mi v zahraničí. V tomto ohledu přináší předsednic‑
tví příležitost dané zemi zviditelnit se při řešení ak‑
tuálních problémů a v rámci neformálních jednání
evropským partnerům ukázat svou zemi. Neformál‑
ní zasedání v ČR lze vnímat jako benefit pro firmy,
pokud se zapojí do organizace zasedání, například
v roli realizátora některé z veřejných zakázek nebo
vystupujícího. Vystoupení na zasedáních také dává
firmám vhodnou příležitost se zviditelnit.
Je otázkou, zda si sami podnikatelé příležitosti
plynoucí z předsednictví uvědomují. Hospodářská
komora ČR proto do tradiční a pravidelné ankety
Komorový barometr zařadila otázku, zda firmy
očekávají, že bude české předsednictví v druhé
polovině roku 2022 pro podnikatele přínosem.

přínos. Celkem 44 % členů HK ČR však zatím pří‑
ležitosti nevidí, přičemž 29 % respondentů dosud
neví, jak se k problematice postavit. Není velkým
překvapením, že firmy orientované obecně na služ‑
by označují ve svých odpovědích české předsednic‑
tví jako přínosné častěji než např. firmy působící ve
zpracovatelském průmyslu a stavebnictví.
Důvodem zdrženlivých postojů českých podnika‑
telů je především nedostatek informací o náplni
předsednictví, jeho aktivitách a skutečných
benefitech pro firmy v ČR. Existuje zde tedy veliký
prostor pro působení vlády ve směru osvěty. ■
RENÉE SMYČKOVÁ, analytička HK ČR

ČESKÁ VLÁDA V ČERVNU 2022
ZVEŘEJNILA 5 HLAVNÍCH PRIORIT:
■

■
■

Zvládnutí uprchlické krize a poválečná
obnova Ukrajiny
Energetická bezpečnost
Posilování obranných kapacit EU
a bezpečnost kybernetického prostoru

■

Strategická odolnost evropské ekonomiky

■

Odolnost demokratických institucí

Příležitost pro osvětu
Celkem 27 % firem se vyjádřilo k předsednictví
pozitivně a spatřuje v něm pro české podnikatele

www.komora.cz
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Prostřednictvím Hospodářské komory
bude váš hlas slyšet

Připomínkujte zákony!

Členové Hospodářské komory mají bez výjimky možnost ovlivňovat byznysové prostředí v České republice prostřednictvím
uplatnění připomínek k návrhům zákonů a dalších předpisů, které se dotýkají jejich podnikatelské činnosti.
FIRMY MOHOU PROSTŘEDNICTVÍM
HK ČR PŘIPOMÍNKOVAT NORMY
Z TĚCHTO HLAVNÍCH OBLASTÍ:
Průmysl

■

ICT – informační a komunikační technologie

■

Energetika

■

Stavebnictví

■

Doprava

■

Životní prostředí

■

Věda, výzkum, inovace

■

Vzdělávání

■

Trh práce

■

Obchod a služby

KOLIK KOMORA UPLATNILA
PŘIPOMÍNEK V ROCE 2021

H

ospodářská komora je podle Legislativních
pravidel vlády povinným připomínkovým
místem pro materiály související s právní
regulací podnikání. Připomínky mohou členové
Hospodářské komory uplatňovat v rámci mezire‑
zortního připomínkového řízení, v němž se pro‑
jednávají nejenom legislativní (zákony, vyhlášky),
ale i nelegislativní (zprávy, koncepce, akční plány)
materiály.

Nejen české zákony, ale i unijní návrhy
Hospodářská komora se vedle připomínkování
na národní úrovni zasazuje o lepší podmínky pro
podnikání i v procesu přípravy regulace na úrovni
EU – např. ve veřejných konzultacích Evropské ko‑
mise. Podnikatelé jsou touto formou Komisí vyzývá‑
ni, aby se podíleli na výsledné podobě legislativních
návrhů, které jsou následně předloženy Radě EU
a Evropskému parlamentu k projednání. Tento fakt
je pro firmy aktuálně zajímavý zejména s ohledem
na právě probíhající české předsednictví v Radě EU.
Komora se prostřednictvím svých zástupců vyjad‑
řuje také k rámcovým pozicím ČR v tzv. rezortních
koordinačních skupinách zřizovaných při jednot‑
livých ministerstvech. Reakce našich zástupců jsou
zpravidla operativní a vycházejí z obecných zásad
a stanovisek Hospodářské komory. Zastoupení
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v rezortních koordinačních skupinách potvrzuje
vážené postavení Komory v procesu připomínko‑
vání evropské legislativy na národní úrovni.
Také v rámci evropské agendy nejsou předmětem
připomínkování na půdě HK ČR jen návrhy legis‑
lativních aktů (nařízení, směrnice), ale i zásadní
koncepční materiály (odvětvové strategie, průřezo‑
vé politiky apod.). Například v rámci Evropského
semestru připomínkuje HK ČR Národní program
reforem, konvergenční programy či doporučení
Evropské komise.

V roce 2021 HK ČR zveřejnila (a rozeslala do
odborných sekcí) 204 materiálů z národní
legislativy, v rámci řádného mezirezortního
připomínkového řízení uplatnila připomínky
ke 117 materiálům. Ze 117 Komorou
připomínkovaných materiálů bylo v roce
2021 vypořádáno 80, 11 materiálů bylo
předloženo k dalšímu projednávání bez
vypořádání.

Tříbení pozice v odborných sekcích

Aktuální materiály k připomínkování
včetně instrukcí, jak při něm postupovat,
lze nalézt na webu Hospodářské komory –
Připomínkování legislativy – Hospodářská
komora ČR. Informace o odborných sekcích
jsou uvedeny na odkazu Sekce a pracovní
skupiny – Hospodářská komora ČR.

Těžiště komorových diskuzí o evropské i národní
regulaci spočívá v komunikaci uvnitř odborných
sekcí Hospodářské komory, které jsou poradními
orgány představenstva Hospodářské komory.
V současnosti je zřízeno 25 odborných sekcí,
jsou vedeny odborníky na danou problematiku.
Jde o pracovní platformy zabývající se aktuálním
děním nejen v oblasti regulace, ale i celkových
tendencí v konkrétní oblasti podnikání. Úko‑
lem odborných sekcí je prosazovat požadavky
podnikatelů v daných oborech a navrhovat řešení
vzniklých problémů pro zajištění hospodářského
růstu. Připomínky k různým materiálům může
navrhovat jakýkoliv člen Hospodářské komory,

Více informací i postup při připomínkování
naleznete na www.komora.cz/legislativa.

individuální návrhy jsou zpracovávány v rámci
příslušné sekce. Intenzivnější zájem o tu kterou
oblast regulace se nejlépe realizuje, pokud sám
člen vstoupí do příslušné odborné sekce. ■
MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

ŠKOLENÍ A WEBINÁŘE
(Výběr srpen - září 2022)
31.08. LinkedIn pro začátečníky (Workshop, Praha)
LinkedIn generuje 80 % businessu ze všech sociálních sítí!
Jaký je rozdíl mezi firemní stránkou a soukromým profilem?
Jak si vyladíte osobní profil a k čemu ho potřebujete?
Jak vytvoříte úspěšné příspěvky na tuto síť?
Přihlaste se na workshop a získejte návod jak na to!

!

a
k
n
i

v

No

20.09. 9 klíčových kroků, jak psát texty, které prodávají! (Workshop, Brno)
Zaujměte na první pohled textem, který vzbudí silnou touhu zákazníka číst dále….
Naučte se psát atraktivní prodejní texty, díky kterým zákazník získá silnou motivaci zajímat
se o produkt nebo službu. Dobrý text vyvolává ve vědomí zákazníka nesmazatelnou stopu!

21.09. 6 kroků, jak na reklamu na Facebooku a Instagramu. Začátečníci.
(Workshop, Praha)
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.
ller

Bestse

22.09. Když se stane průšvih. Jak komunikovat negativní událost ve firmě?
(Workshop, Praha)
Pomluví vás bývalý zaměstnanec, naštvaný zákazník nebo konkurence. Stane se nehoda,
uniknou vám data. Média to zajímá, volají, píší o vás. Rozjetou krizi a „humbuk“ už nezastavíte.
Situaci je třeba uchopit správně, včas a komunikovat s médii aktivně.
Nenechte se zaskočit! Připravte svou firmu, sebe i tým na možnost nenadálé události.

Podívejte se na detaily + další školení na:
www.komora.cz/kurzy

k věci

Talenty pro firmy ovládl tým
ze Středočeského kraje
PŘEHLED ÚČASTNÍKŮ FINÁLE 2022
Hl. město Praha
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
SPŠ dopravní, a. s., Praha 5
■ Základní škola Sázavská, Praha 2
Liberecký kraj
■
■

ZF Automotive Czech, s. r. o.
SPŠT Jablonec nad Nisou
■ SVČ Mozaika Železný Brod
Ústecký kraj
■
■

Mahr, s. r. o.
Střední škola stavební a strojní Teplice
■ Základní škola a Mateřská škola Krupka,
Teplická
Jihočeský kraj
■
■

EGE, spol. s r. o.
ZŠ Dukelská, České Budějovice
■ SPŠSE Dukelská, České Budějovice
Středočeský kraj
■

Foto: archiv HK ČR

■

Družstvo ze Středočeského kraje složené ze žáků a studentů Střední průmyslové
školy a jazykové školy Kutná Hora, Základní školy Zbraslavice a zástupců firmy
Foxconn ČR se stalo vítězem 6. ročníku celostátního finále odborné soutěže
Talenty pro firmy T‑PROFI. Tým obstál v konkurenci celkem 11 družstev ČR
a jednoho z Polska. Finálové boje hostil hotel Aquapalace v Čestlicích.

D

ružstva složená ze žáků a studentů základních
a středních škol a firem se do závěrečného
klání probojovala v krajských kolech.
Druhé místo obsadil tým z Libereckého kraje,
který reprezentovala společnost ZF Automotive
Czech spolu se Střední průmyslovou školou tech‑
nickou z Jablonce nad Nisou a Střediskem volného
času Mozaika ze Železného Brodu. Třetí příčku
vybojovalo družstvo Zlínského kraje ve složení
Česká zbrojovka, Střední škola – Centrum odbor‑
né přípravy technické Uherský Brod a Základní
škola Pod Vinohrady Uherský Brod.
Úkolem družstev bylo v časovém limitu sestrojit
funkční model technického zařízení s využitím
polytechnické stavebnice Merkur a mikroproceso‑
ru Arduino. Akce je součástí národních profesních
soutěží CzechSkills oboru elektromechanik.
Hlavními partnery letošního finále T‑Profi jsou
společnosti ČEPS a Aqualapace Hotel. Akci pod‑
pořily také Česká mincovna, ČVUT a EDU VR. ■

Foxconn Česká republika
VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
■ ZŠ Zbraslavice, Komenského
Kraj Vysočina
■
■

Alfa In, a. s.
Střední průmyslová škola Třebíč
■ ZŠ Třebíč, Benešova 585
Zlínský kraj
■
■

Česká zbrojovka, a. s.
SŠ COPT Uherský Brod
■ ZŠ Pod Vinohrady, Uherský Brod
Olomoucký kraj
■

TALENTY PRO FIRMY T‑PROFI
Soutěž je zaměřena na rozvoj jemné
motoriky a kreativity se snahou o animaci
pracovního prostředí v oblasti strojírenství
a strojírenské výroby coby nejsilnějšího
a nejrozšířenějšího odvětví národního
hospodářství ČR s širokým spektrem
navazujících a přímo spolupracujících
subdodavatelských subjektů. Hospodářská
komora vychází z opakovaných výzev
svých členů odvolávajících se na hrozbu
kumulovaného úbytku nastupující i zkušené
pracovní síly, ale zejména na ztrátu
kvalifikovaných odborníků z praxe, často
s unikátními znalostmi a zkušenostmi.
Soutěž pravidelně pořádá HK ČR a Střední
podnikatelský stav. Vítězové krajských kol
každoročně postupují do celostátního finále.

■

Miele technika, s. r. o., Uničov
SPŠ a SOU Uničov
■ ZŠ U Stadionu, Uničov
Moravskoslezský kraj
■
■

BAŠISTA, s. r. o.
SOŠ Bruntál, ZŠ Bruntál, Cihelní
Královéhradecký kraj
■
■

■
■

■
■
■
■
■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR
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SQS Vláknová optika, a. s.
Střední škola strojírenská a elektrotechnická,
Nová Paka
ZŠ Nová Paka, Komenského
Świdnica (Polsko)
AAM Poland sp. z o. o.
Zespół szkół mechanicznych Świdnica
Szkoła podstawowa nr 6 Świdnica

k věci

Goldplating není mrtvý,
jen jsme ho chybně
přestali řešit
Zdá se, že jestli v současném neklidném světě stále něco platí, jsou to ekonomické principy. Kupříkladu – čím více se kola
ekonomiky zasekávají, tím více roste poptávka po regulaci. Současná doba je toho, bohužel, zcela signifikantním důkazem.

B

yrokratizace a přeregulace začala v této
dekádě již roky předtím, než dorazila krize.
Razantně vzrostla míra regulace doslova
všeho, začasté s oficiálním zdůvodněním, že to
tak chce Evropská unie. Nemůže tak být příčinou
krize, jak o ní hovořil na Sněmu HK ČR místo‑
předseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček?
Ještě před několika lety byl takzvaný goldplating –
termín používaný k charakterizaci procesu, při
kterém se rozšiřují pravomoci směrnice EU při
transpozici do národních zákonů členského státu –
ostře a široce kritizován a zaznívala častá varování
z řad politiků, odborníků i akademiků. Dnes se
označení samotné i skutečnost, že jsme mnohdy
papežštější než papež, ať to občana stojí, co to
stojí, téměř zapomnělo. Jeho význam ale potká‑
váme téměř na každém kroku v české legislativě
a v normách. Nešvar, který nafukuje „požadavky“
z EU a dusí české prostředí a je do značné míry
českou specifikou. V EU nevyjednáváme vlastní
požadavky, nehájíme. Různé materiály tupě a slepě
překládáme a vkládáme do českého právního řádu.
Na rozdíl od většiny států EU, které ke každému
takovému dokumentu vedou dlouhou diskuzi
a hledají cestu, která je pro jejich národní zájmy
smysluplná.
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Problémy hledejme i doma

Bohužel, pokud se ohlédneme za tím, co ČR tímto
způsobem v posledních letech slepě přejala, potom
budeme hledat marně cokoliv, co by v oblasti
stavebnictví vedlo ke zjednodušení procesu, jakou‑
koliv směrnici, která by pomohla již tak kompli‑
kované české prostředí zjednodušit, narovnat,
zefektivnit.
Ti, kteří si toho všímají, mají často pocit, že vinit
je nutné EU. Jenže podobně jako v jiných vztazích,
i zde jsou na to dva. A stejně tak jako hledat pro‑
blém v EU, je nutné hledat jej i doma. Ba co více,
možná je to ještě nutnější.
Čelíme dále narůstající krizi bydlení. Je velmi
zjednodušené vinit z ní tu délku povolovacího
procesu, tu problémy s územním plánováním,
nebo normy. Krizi způsobuje kombinace všech
těchto faktorů. Daně a poplatky, dlouhé povo‑
lovací procesy, rostoucí náklady na financování
jak na straně stavebníků, tak na straně klientů,
rostoucí požadavky na podmínečné investice,
kontribuce, rostoucí ceny stavebních materiálů
a práce. Onen goldplating je v tomto smyslu jen
dalším z faktorů. Nikoli ale nepodstatný – vez‑
měme například jen novou normu na parkování
elektrovozů, která prodraží jak náklady na jedno

parkovací místo, tak také jejich budoucí správu.
A to poměrně zásadně. Ještě před raketovým
růstem inflace se náklady na parkovací stání navíc
šplhaly v mnoha projektech k 1 milionu korun
na jeden byt navíc! Toto není cesta k dostupnému
bydlení.

Klubko o mnoha koncích
Je vcelku jedno, odkud se začne toto klubko pro‑
blémů rozplétat. Ideální by samozřejmě bylo, po‑
kud by se našla řešení pro každý z jeho konců. Ale
pokud nyní zrychlíme stavební povolení, zlepšíme
legislativní prostředí pro územní plánování a pře‑
staneme s nesmyslnou implementací evropských
norem, které po nás vlastně mnohdy ani nikdo
nechce, bude to dobrý začátek.
Ostatně, tato změna by konečně po mnoha letech
mohla přinést stabilizaci cen za bydlení v České
republice. A to by výrazně pomohlo krotit inflaci,
protože právě inflace za bydlení se na té celkové
projevuje výrazně. Byty ale přitom nejsou ani nad‑
hodnoceny. Jen je na ně kladen velký nárok, který
se zcela míjí s možnostmi tyto požadavky rozumně
zaplatit. ■
ZDENĚK SOUDNÝ

k věci

Kulatý stůl Otidea rozebral dopad kauzy
Metrostav na veřejné zakázky

Dobře myšleno, špatně provedeno
Odvolací Vrchní soud v Praze v červnu při jednání o druhé větvi Rathova případu potvrdil dřívější rozsudek soudu I. stupně,
který v českých poměrech nemá obdoby. Metrostav jako právnická osoba byl za účast na úplatkářské aféře na tři roky
vyloučen z veřejných zakázek. Jak to ovlivní celé prostředí?

Ani matka, ani dcera
Potvrzení tvrdého původního rozsudku bylo pro
mnohé překvapením, nebylo však jediné. Metro‑
stav se hodlal proti případnému zákazu bránit tím,
že přepustí svou roli jinému právnímu subjektu –
dceřiné společnosti Metrostav Infrastructure. To
však výrok odvolacího soudu přímo zakazuje.
„Metrostav Infrastructure původně v případu
nijak nefigurovala, nicméně aby se Metrostav mohl
očekávanému trestu touto cestou vyhnout, musel
na svou dceru převést část svého závodu. Převedl
i reference a soud měl za to, že převodem na dceru
přešla i trestní odpovědnost,“ poznamenal k roz‑
šíření původního rozsudku Pavel Zuska. Jiných
dcer a společností skupiny Metrostav se rozsudek
netýká, a je tedy zřejmé, že ostatní společnosti
skupiny – s výjimkou společností Metrostav, a. s.,
a Metrostav Infrastructure, a. s., – se veřejných
zakázek mohou účastnit i nadále.

Bezprecedentní trest, s nímž
nejsou zkušenosti
Kauza Metrostav ukázala ale řadu problematických
míst. Jak poznamenala Adéla Havlová, s podobným
trestem zatím nemáme zkušenost, není zřejmé, co

Foto: Petr M. Ulrych

M

etrostav je strategickým partnerem státu
při budování infrastruktury. Nyní však se
státem nesmí po tři roky uzavírat smlouvy.
Stavební firma již oznámila, že ve svém důsledku
trest znamená ztrátu převyšující třicet miliard a že
využije možnost dovolání. Dá se tedy ještě očekávat
další právní bitva. Nicméně ta už nemá odkladný
účinek, rozsudek odvolacího soudu je pravomocný.
Jak se dotkne firem, které jsou partnery a subdo‑
davateli Metrostavu? Co znamená pro zakázky,
jejichž plnění běží? Může Metrostav pokračovat,
převezme je někdo, nebo se na tři roky zastaví? Co
rozsudek znamená pro zadavatele? Téma, kterému
byla věnována i první část červnového kulatého
stolu společnosti Otidea, která je v oblasti veřej‑
ných výběrových řízení respektovaným expertem.
Nejen o kauze Metrostav, ale i o řadě dalších úskalí
a novinek legislativy i praxe veřejných zakázek
s účastníky z řad firem a zadavatelů diskutovali
Mgr. Adéla Havlová, LL.M, Mgr. Mojmír Florian,
Mgr. Miroslav Knob a JUDr. Pavel Zuska.

přesně znamená. Podle diskutujících expertů lze
proto očekávat, že dojde k dalším právním sporům
o výklad, protože zákonodárci při tvorbě předpisu
nebyli zcela důslední. Teoreticky totiž podle někte‑
rých názorů například u zakázek malého rozsahu
nemusí zadavatel požadovat základní kvalifikaci,
kam spadá i trestní bezúhonnost. Jiné názory se
přiklánějí k tomu, že i podlimitní veřejná zakázka
je stále veřejnou zakázkou a rozsudek se na ni
vztahuje. „Takových výkladových nejasností je v pří‑
padu celá řada. Rozhodně bych všem zadavatelům
doporučil se zmíněnými dvěma společnostmi sku‑
tečně nespolupracovat a neuzavírat žádné smlouvy,
protože v krajním případě by to mohlo být chápáno
i jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnu‑
tí,“ komentoval důsledky rozsudku Mojmír Florian.

i v případě, že jsou kryty již dřívější rámcovou
smlouvou. „Klasická rámcová dohoda není zadá‑
ním zakázky, nestanoví žádné závazky,“ pozname‑
nal Florian. Ani tady se experti úplně neshodli,
podle některých lze čekávat terminologické bitvy,
například o rozdíl mezi plněním a čerpáním.
Zazněl i názor, že pro smlouvy budoucí by řešením
pro obě postižené firmy mohl být alespoň v někte‑
rých případech institut poddodavatele, na který
už rozsudek nemusí dosáhnout. Důvodem je do
značné míry faktický i právní rozdíl mezi účastí
a plněním. Rozsudek totiž firmám zakazuje uzaví‑
rat smlouvy na plnění veřejných zakázek. Někteří
diskutující však ani v tomto názoru řešení pro
Metrostav či zadavatele nevidí a spíše se přiklánějí
k názoru, že trest byl vysloven bez vědomí všech
souvislostí.
Debata expertů zkrátka ukázala více otázek než
odpovědí. Zákon o veřejných zakázkách byl zcela
jistě dobře myšlen, ale má své chyby. Dobře myšlen
byl i rozsudek ve zmíněné kauze, ale zdá se, že
nebyl dostatečně přesně formulován, trest není –
podle názoru expertů – přesně určitý. Výsledek?
Je dost dobře možné, že o analýzu a výklad jed‑
notlivých pojmů z rozsudku i zákona o veřejných
zakázkách se nyní povedou spory, které délkou
mohou předčit i samotný tříletý trest. ■

Poddodavatel jako úniková cesta

VALERIE SAARA

TÉMATA KULATÉHO STOLU OTIDEA :
■

Kauza Metrostav, právní rozbor rozsudku

■

Sčítání veřejných zakázek

■

Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky

■

Téma inflačních doložek

■

Rozhodovací praxe úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže

Smlouvy již uzavřené podle zúčastněných expertů
nebudou rozsudkem dotčeny, ty budoucí ano, a to
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Limity jsou jen v nás
Adam Liška, generální ředitel společnosti WITKOWITZ ENVI, se po svém nástupu stal tváří firemní transformace. Celá firma
jde od roku 2020 novým směrem, charakterem portfolia i moderním trendem nastavení vnitřních procesů a systému řízení.
Na historické tradici a zkušenosti se vlastně rodí zcela nová společnost, která mění myšlení zaměstnanců i zákazníků.

W

ITKOWITZ ENVI procházejí hlubokou
transformací. Co vás k tomu
přivedlo?
Já jsem do WITKOWITZ s tímto úkolem v pod‑
statě před necelými dvěma lety nastoupil, přebíral
jsem podnik od tehdejšího pana ředitele, který
odcházel do penze. Akcionáři si byli vědomi, že
změny jsou nevyhnutelné, byl si toho vědom i od‑
cházející pan ředitel, ale sám říkal, že to už bude
úkol pro jeho nástupce, pro novou krev. On odvedl
obrovský kus práce v tom, že podnik dovedl
zachránit a stabilizovat.
Akcionáři vsadili na vaše relativní mládí?
Spíš na to, že jsem jeden projekt transformace už
měl za sebou, v nadnárodní společnosti jsem se
na něm podílel pět a půl roku a skončil úspěš‑
ně, vlastně to byl benchmark pro svět. Fabrika
s relativně těžkou a místy špinavou výrobou se za
ten čas změnila v moderní a úžasný průmyslový
podnik, najdete tam jen to nejlepší, co dnes může
v podobné výrobě být. Výrobní linky dosahu‑
jí maximální možné efektivity, vše klíčové je
automatizované, všechna data se sledují, analyzují,
vyhodnocují…
Po takové úspěšné misi se odchází?
Já jsem nemusel, rozhodoval jsem se, jestli zůstat,
ale nějak podvědomě jsem cítil, že moje úkoly
byly naplněny, ten podnik byl nastaven na dalších
deset, možná dvacet let. Hledal jsem proto jinou
výzvu a objevila se. Jsem Ostravák, Vítkovice jsem
vnímal, jsou to různé příběhy, něco z té někdejší
slávy se zachránilo, něco ne. Když jsem dostal tu
možnost pokusit se změnit jednu firmu, která má
obrovskou tradici i zajímavý příběh, nemusel jsem
se moc rozmýšlet.
Jste odborník na transformace?
Jsem původně spíš odborník na huťařinu a me‑
talurgii, železo, ocel a technologie výroby mě
opravdu baví, vystudoval jsem tady v Ostravě
průmyslovku i vysokou. A pak jsem na huti dostal
manažerskou příležitost, tak jsem ještě vystudoval
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WITKOWITZ ENVI
Společnost, jejíž tradice a historie spadá
až do roku 1828, nabízí komplexní řešení
technologických environmentálních celků
v podobě průmyslových či komunálních
čistíren odpadních vod, bioplynových stanic
či velkoobjemových zásobníků na pitnou
vodu – od projektu po uvedení stavby
do provozu. Není to tedy pouze strojní
průmyslová firma, ale firma engineeringová,
která se orientuje na realizaci
environmentálních technologických celků
s vyšším smyslem a přidanou hodnotou.
Základním kamenem navrhovaných
technologických celků jsou velkokapacitní
skladovací ocelové nádrže vlastní produkce
pro široké použití v oblasti vodního
hospodářství, průmyslu či zemědělství.
Česká společnost realizuje projekty na všech
kontinentech.

ekonomiku a management v průmyslu. Ale všech‑
no tohle je tak dvacet procent toho, co jsem se při
své cestě naučil…

Těch osmdesát je praxe?
Ne, těch osmdesát jsou zkušenosti starších. Více
než deset let mám možnost se pravidelně setkávat
s úspěšnými a inspirativními manažery či majiteli
firem. To jsou stovky hodin rozhovorů, kdy jsem
jen naslouchal a dělal si poznámky, které jsem se
následně pokoušel implementovat do praxe. Bez
toho si neumím vůbec svou kariéru představit.
Škola je určitě dobrý základ, ale ať je sebekvalitněj‑
ší, praxe je úplně jiný svět.
Co bylo v ENVI důvodem ke změnám?
Důvodů bylo víc, ale za jeden z hlavních považuji
to, že firma, která předtím byla součástí holdingu,
musí najednou fungovat sama za sebe. A to je
obrovský rozdíl i ohromné riziko.

V čem?
Holding je taková bariéra, nemusíte jako firma
jím chráněná vnímat tak ostře realitu, některé věci
dokonce vůbec nemusíte řešit. ENVI mělo krásný
produkt a vynikající tým, ale přesto bez holdingu
bylo zranitelné, protože nedokázalo absorbovat
rychlost změn vnějšího prostředí. A mně se
zdálo, po krátkém seznámení s vnitřním světem
ENVI, že by to mohl být podobný příběh, jako má
předešlá štace. Věřil jsem tomu. Připravil jsem si
po tříměsíčním pozorování svou vizi, kudy a kam
jít, a akcionáři ji přijali. Musím jen dodat, že mě
podpořil právě i odcházející pan ředitel, který mi
dal důvěru jako první, za což mu patří stále mé
poděkování.
Co byly první kroky, co byl ten nejpalčivější
problém?
Problémů byla celá řada, ale musíte v takové
situaci přijmout, že nevyřešíte všechny najednou,
musíte si stanovit priority. My jsme si stanovili
čtyři pilíře a ty jsme rozjeli najednou. Ale hodně
důležité je, jak zapadne do prostředí firmy první
změna, kterou uděláte. Strategie prvního kroku
je často určující pro vše ostatní. Když provede‑
te změnu, na kterou se prostředí neadaptuje,
bude každá další změna vlastně odsouzena
k podobnému neúspěchu. Pokud něco zásadního
nezměníte.
Byly to revoluční změny?
Byly určitě viditelné, ale postupné. Rozhodně se
nevyměnil ze dne na den celý tým či celé portfolio,
ale postupem času jsme staré principy nahrazovali
novými. A podařilo se něco, co v posledních letech
nemá obdoby, překonali jsme magickou hranici
dvou set milionů korun obratu a dnes jsme na ještě
lepších číslech v zakázkové naplněnosti, už po půl
roce. Což je vlastně neuvěřitelné, protože v po‑
sledních pěti letech obrat kolísal do sto padesáti
milionů korun. Dvě stě padesát milionů, to byly
výsledky firmy v nejlepších letech. Tohle nám,
myslím, hodně pomohlo. Tým uvěřil, že možné je
cokoliv, že limity jsou jen v nás.

měsíce

Foto: 2x Jiří Zerzoň

VÍCE NEŽ DESET LET MÁM MOŽNOST SE
SETKÁVAT S ÚSPĚŠNÝMI MANAŽERY A MAJITELI
FIREM. TO JSOU STOVKY HODIN ROZHOVORŮ,
KDY JSEM JEN NASLOUCHAL A DĚLAL SI
POZNÁMKY. BEZ TOHO SI NEUMÍM VŮBEC SVOU
KARIÉRU PŘEDSTAVIT. ŠKOLA JE URČITĚ DOBRÝ
ZÁKLAD, ALE AŤ JE SEBEKVALITNĚJŠÍ, PRAXE JE
ÚPLNĚ JINÝ SVĚT.
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Co když ale stávající tým nechce být
nositelem změny? Není to riziko?
Je. To musíte rychle vyhodnotit, a jak se říká,
dostat do autobusu ty správné lidi, „Get the right
people on the bus“. Ona je to vlastně i naše cesta.
Mám v týmu nové lidi, ne všichni zůstali a jdou
s námi. A jsou i z úplně nových prostředí, mimo
prostředí Vítkovic, přinášejí zcela nové myšlenky.
Ale je to cesta přirozených změn, já na ni věřím víc
než na násilné revoluce. I když někdy je potřebné
být přísný a neústupný.
Problémem mnoha firem je, aby tu víru
v nastoupenou cestu dokázal management
dostat až na tu nejnižší úroveň…
To je, bohužel, pravda. Pokud není firma vnitřní
kulturou nastavena na vnímání mise, vize, strategie
a hodnot, integruje se to velmi těžce. Je to nehmata‑
telná věc, jen nějaké vnitřní uvědomění, těžce ucho‑
pitelné. Společnost tomuto tématu nevěnovala dříve
tolik pozornosti. My jsme se však na to soustředili
od začátku implementace nových změn. Ale šli
jsme trochu jinou cestou – zde jsme začali dooprav‑
dy v užším kolektivu a postupně jsme integrovali
jednotlivé prvky do společnosti krok za krokem.
Vše s patřičným vysvětlením, sdílením myšlenek
a řádnou komunikací všem našim zaměstnanců.
Věřím, že naši misi budeme naplňovat i po další
léta, která nás čekají – chránit životní prostředí, vra‑
cet život tam, kde odjakživa byl a pracovat se silným
týmem odpovědným k budoucnosti.
Zmínil jste čtyři pilíře…
Digitalizace. To pro nás mělo velký význam,
protože my si všechno sami navrhujeme, vyvíjíme,
dáváme tomu design, vyrábíme, montujeme
i oživujeme. To je řetězec, který prostě musí klapat
a v němž každá chyba opravdu bolí. Digitalizace je
naprosto nezbytná. V našem případě bylo složité
to, že digitalizace u nás znamená změnu myšlení
z 2D na 3D. To nejde samo. Ale už po roce je
změna viditelná. Druhá změna je v tom, že jsme
museli zavést kompletní systém projektového říze‑
ní napříč firmou, které tu nebylo, ale přitom sem
patří, protože každá zakázka je opravdu originál
šitý na míru každému zákazníkovi. Kompetenční
matice, kategorizace zakázek, to všechno jsme
rolovali napříč všemi klíčovými útvary. Třetí
z velkých změn je změna ve způsobech obchodo‑
vání. Obchod je vztahová záležitost, vztahy jsou
to, co vám dovolí otevřít příležitosti na globálním
trhu. Musíte být více proaktivní, musíte zákazní‑
kům ukázat, že nedodáváte například nádrže jako
v roce 1984, ale že dodáváte kompletní funkční
technologie. To je detailně fokusovaný sales
management. A čtvrtá změna, která ale vlastně
byla na počátku všeho, bylo zavedení principů
metodiky EFQM, což je metodika excelentního
řízení, která má záštitu od European foundation
of quality management a je do jisté míry dnes
zařazena nad klasickým quality managementem
i nad ISO standardy.
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HODNĚ DŮLEŽITÉ JE, JAK
ZAPADNE DO PROSTŘEDÍ FIRMY
PRVNÍ ZMĚNA, KTEROU UDĚLÁTE.
STRATEGIE PRVNÍHO KROKU JE ČASTO
URČUJÍCÍ PRO VŠE OSTATNÍ. KDYŽ
PROVEDETE ZMĚNU, NA KTEROU SE
PROSTŘEDÍ NEADAPTUJE, BUDE
KAŽDÁ DALŠÍ ZMĚNA VLASTNĚ
ODSOUZENA K PODOBNÉMU
NEÚSPĚCHU.
V čem je jiná?
Nepracuje jen s hrubými daty, ale snaží se pocho‑
pit i jemnější detaily, komplex. A hlavně to, jak
jsou v interních procesech zainteresovány všechny
strany. Nepracuje jen s klíčovými ukazateli vý‑
konnosti, ale hlavně s cestami, které k nim vedou.
Protože cestu můžete ladit, ona je vlastně to nejdů‑
ležitější, protože KPI, to už je jenom důsledek.
Přivedl jste si jako podporu svůj tým?
Nepřivedl. Musel jsem si velmi rychle zhodno‑
tit stávající tým, protože tým je ve skutečnosti
nositelem změny. Zvládnout ji sám je naprosto
nemožné.

Vypadá to, že se vám vlastně všechno daří…
Vidíte, a to jsme měli před pár dny setkání
moravskoslezských manažerů a většinu času jsme
věnovali tomu, co se nám nedaří.
Například…
Právě to, o čem se bavíme. Angažovat všechny pro
záměr natolik, abychom jako tým táhli za jeden
provaz a věřili, že táhneme všichni tím správným
směrem. Protože pro dlouhodobou úspěšnost je to
důležité. Zásadní.
Vidíte třeba v tomto ohledu nějaké generační
rozdíly? Že s mladými to jde lépe, nebo
naopak hůř?
Generační rozdíly nevnímám. Osobnostní ano,
stejně jako rozdíly různých týmů, ale generační ne.
Na firmu s poměrně konzervativní tradicí
bylo těch změn u vás poměrně dost. Čím jste
přesvědčil? Protože výsledky napovídají, že
jste tým získal.
To byste se musel zeptat jich. Sám za sebe řeknu,
že mám dobrý pocit. Především, není to moje
práce, je to naše společná práce. Já jsem, řekněme,
motivátor, přicházím s inciativou, myšlenkou, ale
odpracovat to musíme všichni. Jestli něco zafun‑
govalo, tak to, že máme opravdu skvělý produkt,
který má smysl a přidanou hodnotu. To jsme si
řekli a za tím jdeme, z toho nechceme uhnout.

měsíce
MODEL EXCELENCE EFQM
V současnosti jeden z nejpropracovanějších
moderních přístupů k měření výkonnosti
podniku. Model vychází z principu
trvalého zlepšování výkonnosti organizací
uplatňovaného prostřednictvím
pravidelného sebehodnocení a následného
zlepšování.
Umožňuje:

■

■

■

pochopit klíčové silné stránky a potenciální
mezery ve vztahu ke stanovené vizi a poslání;
připravit společný slovník a způsob
uvažování;
sjednotit iniciativy, odstraňovat duplicity
a identifikovat mezery;
připravit základní strukturu pro systém řízení.
Foto: archiv WITKOWITZ ENVI

■

Model je založen na názoru, že pokud
chce organizace trvale dosahovat
vynikajících výsledků, musí respektovat
tři podmínky:
■

dosažení maximální spokojenosti svých
pracovníků;

■

dosažení maximální spokojenosti klientů;

■

respekt firmy jejím okolím.

Základem je soubor devíti hlavních
a dvaatřiceti dílčích kritérií, která jsou
rozdělena do dvou základních oblastí:
Předpoklady a Výsledky. Hlavní kritéria
jsou Vedení, Politika a strategie, Pracovníci,
Partnerství a zdroje, Procesy, Výsledky
vzhledem k zákazníkovi, Výsledky vzhledem
k zaměstnancům, Výsledky vzhledem ke
společnosti a Klíčové výsledky výkonnosti.

Nechceme dělat jen nádrže, chceme nabízet tech‑
nologie, které pomáhají chránit zdraví planety.

Přesto, Ostrava je kraj razovity a nějak si
neumím představit, že před ty zkušené chlapy
přijdete jako proti nim mladý kluk a oni
zajásají nad tím, co nového jim přinášíte…
Tak to určitě nebylo. Ale naštěstí tam není žádná
blokáda typu „takových už bylo“. Myslím, že si
všichni uvědomujeme, že průmysl se mění, svět se
mění a my nemůžeme zůstat co jsme byli, musíme
se změnit také. A víte, co funguje vždycky? Čin
kapitána. Nekecat a makat. Nemůžete chodit do
práce od deseti do dvou a prohlašovat, jak moc
práce nás čeká, jak se firma musí měnit a jak
musíme dřít. Tady opravdu funguje osobní příklad
„Lead by example“. A mohu říci, že jsem patřičně
hrdý na svůj tým, jsou nesmírně poctiví. Pokud za‑
městnanci vidí, že to má smysl a že makáte s nimi,
přidají se k vám. A půjdou za vámi, dokud vám
budou věřit. Nemusí se vždycky dařit, ale když
si vytyčíte cestu, nesmíte z ní uhnout s každým
zafoukáním větru. Uhnout, to vám neodpustí. To
je druhý faktor úspěchu – schopnost stanovit směr.

Neuhnout z cesty, to je hezký slogan, ale jak
se dělají, a hlavně naplňují strategie v době
nejistoty?
Ano, strategie dnes, to je mnohdy věštění z koule,
ale důležité je udržet směr. Nikdo neočekával, když
jsem ENVI přebíral, jak složité ty roky budou.
Ale na druhou stranu složitá situace kolem ještě
urychlila naše změny, protože celkem nemilosrdně
odhalila i naše slabiny. Daná doba zpřetrhala vazby
a zvyklosti na trhu. V určitý okamžik přestalo
hrát roli, kdo je kdo, platilo jen to, kdo je rychlejší
a nabídne víc. Je to poněkud vykořisťovatelský
způsob, pro menší a slabší fabriky je to smrtící.
České fabriky bojují statečně, ale dlouhodobě to
nemůžou především ty menší vydržet.
Je něco, co vám v tom snažení o novou
moderní firmu kazí náladu?
Asi mě nic nenapadá. Hlavně mám radost, že
v tom snažení nejedu sám a že mám tým, který
neskutečně maká. Jsme v tom společně, a to je
přece dávno známá věc, že každý dokážeme něco
a dohromady je to víc než jen prostý součet. To je
něco, co může být až neuvěřitelné. Pokud budeme
dál táhnout za jeden provaz a půjdeme dál po té
cestě, tak věřím, že dokážeme až neuvěřitelné věci.
Máme skvělý produkt a vynikající tým. Prodáváme
český um, naše technologie vymýšlejí lidé, kteří
tady vystudovali a nešli do světa, ale tady vymýšlejí
unikátní věci, které mají vyšší smysl než jen běžný
konzumní produkt.
A nekazí vám náladu ani problémy,
se kterými se potýká dnes vlastně celá
ekonomika? Jste závislí na oceli, která buďto
není, nebo je extrémně drahá…
Možná mi trochu kazí náladu, že Evropa jako by si
nechtěla uvědomit, že okolní svět se mění, Ame‑

rika je jiná, Asie je jiná, Anglie se změnila…Tam,
kde české firmy ještě včera dokázaly exportovat,
nejsou dnes konkurenceschopné. Protože ostatní
politiky na situaci zareagovaly a snažily se svoje
podniky ochránit a pomáhaly jim okupovat nová
teritoria. Globální boj je složitý. A v době, kdy nás
dusí energie a drahé materiály, bychom potřebova‑
li větší podporu státu a Evropy.

Jakou formu máte na mysli?
Existuje celá řada výzev, které na politické repre‑
zentace apelují, ale nic moc se neděje. Jako by si
nikdo neuvědomoval, že nakonec se to všechno
sečte v podmínkách běžného člověka. Nabourá se
totiž ekonomický cyklus celé společnosti. Moc bych
si přál, aby podpora evropských firem byla trochu
vyšší. Regulace cen vstupů, energií, pohonné hmo‑
ty, legislativní a proaktivní podpora obnovitelných
alternativních zdrojů, to je možná jedna z cest. Na‑
vyšování ceny bez příčiny by mělo mít nějaké hra‑
nice. A pokud jde o Česko, pak průmyslové firmy
jednoznačně potřebují zaměstnance. Náš pracovní
trh je vyždímaný. Ale tuzemské kvóty a dlouhá
byrokracie nám příliš nepomáhají. Potřebujeme
se otevřít a zrychlit proces přijímání nových lidí.
Poptávka je obrovská, nabídka však mizivá.
Spolupráce se školami cestou není?
Tady jsou tři technické průmyslové školy. Máme
spolupráci navázanou, ale problém je, že poptávka
je jen tady na Ostravsku více než desetkrát větší,
než je kapacita těchto škol. Jsou tu velké zahraniční
firmy s expanzivním růstem, školy a další instituce
absolutně nestíhají pokrývat tuto poptávku. Dnes
právě toto je také jedním z aspektů, co brzdí rozvoj
zdejších firem. A to je neodpustitelná škoda. ■
PETR KARBAN
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zaměstnanci v hlavní roli

Zaměstnanci jsou
i evropské téma
Je pravděpodobné, že některé domácí vášnivé diskuze, které se týkají pracovního trhu, do dvou let utichnou.
Česká média tomu zatím nevěnovala žádnou pozornost, ale evropská legislativa dostane jednotná pravidla
ve dvou aspektech – pokud jde o minimální mzdu a rovnost mužů a žen na pracovním trhu. V obou případech
se jedná o vyvrcholení několikaleté snahy kodifikovat jednotná pravidla.
Nová směrnice o minimální mzdě

Návrh směrnice o adekvátních minimálních
mzdách v EU byl předložen již koncem roku 2020.
Projednala jej Rada Evropy i Evropský parlament
a své postoje k němu zaujaly na konci loňského
roku. Poté následovalo osm kol vyjednávání, nic‑
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méně shoda byla nalezena. Návrh směrnice ještě
musí potvrdit Rada i Evropský parlament, ale to
je krok víceméně formální, byť překvapení mohou
nastat. Po zakončení legislativního procesu budou
mít členské státy dva roky na to, aby směrnici
provedly do vnitrostátního práva.

Nová pravidla jsou zárukou přiměřené zákonné
minimální mzdy. Směrnice sice neurčuje jednot‑
nou nominální ani procentuální výši minimální
mzdy, ale ukládá povinnost takovou mzdu mít,
stanovit pro ni předvídatelná kritéria a pravidel‑
ně ji aktualizovat. Návrh nezávazně doporučuje

zaměstnanci v hlavní roli

MINIMÁNÍ MZDA
Nejnižší právně přípustná mzda, kterou
je zaměstnavatel povinen poskytovat
zaměstnanci za práci v pracovněprávním
vztahu. Existují rozdíly v názorech
na výhody a nevýhody minimální mzdy.
Zatímco zastánci minimální mzdy
jsou přesvědčeni, že zvyšuje životní
úroveň, snižuje chudobu a podporuje
pracovní morálku, odpůrci naopak tvrdí,
že minimální mzda zvyšuje chudobu,
nezaměstnanost i ceny. Jednotný názor
na reálný efekt minimální mzdy nemají
ani ekonomové.
Institut minimální mzdy byl původně
využíván jako prostředek k zastavení
vykořisťování pracovníků v takzvaných
robotárnách. Postupem času se ustálil
názor, že minimální mzda je specifickou
formou pomoci rodinám s nižšími příjmy.
Většina zemí zavedla právní předpisy
o minimální mzdě do konce 20. století,
tehdejší Československo přistoupilo
k Úmluvě o zavedení metod stanovení
minimálních mezd v roce 1950.

Od členských států se zákonem stanovenou
minimální mzdou směrnice požaduje, aby zavedly
procedurální rámec pro stanovení a aktuali‑
zaci těchto minimálních mezd podle souboru
jasných kritérií. Rada a Evropský parlament se
dohodly, že aktualizace zákonných minimálních
mezd budou probíhat minimálně každé dva roky
nebo maximálně každé čtyři roky u zemí, které
používají mechanismus automatické indexace.
Sociální partneři také budou muset být zapojeni
do postupů stanovování a aktualizace zákonných
minimálních mezd.

Skandinávie je klidnější, byznys ne
Zmíněná směrnice se bude týkat pouze zemí,
které mají zákonem stanovenou minimální mzdu.
Členské státy, ve kterých se tvorba mezd provádí
výhradně prostřednictvím kolektivních smluv, ne‑
jsou povinné zavádět zákonnou minimální mzdu.
Toto ustanovení rozpustilo obavy a odpor těch
zemí, které mají své vnitřní systémy vyjednávání
vztahů mezi zaměstnanci a firmami postaveny
na odlišných modelech, než je institut minimální
mzdy. Příkladem takových zemí je Dánsko a Švéd‑
sko, které také v průběhu jednání dávaly jedno‑
značně najevo, že návrh považují za nepřiměřené
evropské vměšování. V Dánsku a Švédsku jsou
totiž téměř všechny aspekty práce organizovány
prostřednictvím kolektivního vyjednávání.
Jako nepřiměřené vměšování do národních
záležitostí vidí ovšem novou směrnici i zástupci
byznysu, kteří očekávají, že nová pravidla povedou
k růstu minimální mzdy.

Rovnost mužů a žen
Evropské instituce se v červnu také dohodly
na směrnici, která vyžaduje, aby ve vedení firem

státům EU využívat ke stanovení výše minimální
mzdy jako referenční hodnoty buď 50 % průměrné
mzdy, nebo 60 % mediánu. V případě ČR by to
znamenalo minimální mzdu ve výši 18 919 Kč,
respektive 20 616 Kč, přičemž současná minimální
mzda v ČR je 16 200 Kč.

Evropa chce kolektivní vyjednávání
Nová směrnice je dalším krokem k posílení
kolektivního vyjednávání o stanovování mezd
a k ochraně minimální mzdy pro ty pracovníky,
kteří mají podle vnitrostátního práva nárok na mi‑
nimální mzdu. Kolektivní vyjednávání je chápáno
jako důležitý nástroj a cílem směrnice je rozšířit
využívání kolektivního vyjednávání. Prozatímní
dohoda mezi Radou a Evropským parlamentem
předpokládá, že tam, kde je míra pokrytí kolek‑
tivním vyjednáváním nižší než prahová hodnota
80 %, by členské státy dokonce měly vytvořit akční
plán na podporu kolektivního vyjednávání. Ten
by měl stanovit jasný časový plán a konkrétní
opatření k postupnému zvyšování míry pokrytí
kolektivním vyjednáváním.

GENDEROVÁ ROVNOST
Gender mainstreaming (rovnost mužů
a žen) je strategie, jejímž cílem je dosažení
rovného postavení žen a mužů. Tento pojem
byl poprvé použit v Nairobi v roce 1985
na 3. světové konferenci o ženách. Od roku
1999 je ukotven jako závazný princip platný
pro všechny členské státy Evropské unie
v Amsterdamské smlouvě. Evropská rada
jej pak ještě umocnila v roce 2006 přijetím
Evropského paktu pro rovnost žen a mužů.
Vizí gender mainstreamingu je změnit
roli ženy ve společnosti z reproduktivní
na produktivní.
Cílem všech genderových aktivit má být
odstranění nerovnosti mezi muži a ženami
a podpora jejich rovného postavení.
Genderové otázky by proto měly být
základním kritériem při řešení politických,
sociálních, hospodářských a organizačních
problémů.

obchodovaných na burze bylo do roku 2026 ales‑
poň 40 % žen. Důvodem je, že srovnání genderové
nerovnováhy postupuje podle evropských institucí
příliš pomalu. Zpráva Evropské komise konstatuje,
že za posledních 10 let sice bylo v celé EU dosaže‑
no určitého pokroku směrem k rovnosti v před‑
stavenstvech, ten je však nerovnoměrný. V říjnu
2021 to bylo v průměru pouze 30,6 %. U členů
správních orgánů vzrostlo zastoupení žen z 10,3 %
na 30,6 %, u předsedů správních rad z řad žen je
nárůst ze 3 % v roce 2011 na 8,5 % v roce loňském.
Unijní představitelé tlačí na vyšší podíl žen v eko‑
nomických rozhodovacích pozicích s vírou, že to
samo o sobě posílí rovnost žen a mužů v podni‑
cích a obecně ve společnosti. Dnes má pouze devět
z 27 členských států národní legislativu týkající se
rovnosti žen a mužů ve správních radách.

Premiantkou je Francie
Zastoupení pohlaví ve správních radách společ‑
ností se v jednotlivých zemích značně liší, nejhorší
je v tomto ohledu Estonsko, které má pouhých 9 %
nevýkonných křesel zastávaných ženami. Na opač‑
ném konci žebříčku se nachází Francie s více než
45 %. Francie má svůj vlastní zákonem stanovený
cíl ve výši 40 % a je jediným státem EU, který nově
dohodnutý evropský cíl překonal (46 %).
ČR zatím žádný cíl stanovený nemá a dle statistik
činí ženy v tuzemských dozorčích radách a před‑
stavenstvech 22 %.

Rovnost pod sankcemi
Po téměř deseti letech se tedy Rada a Evropský
parlament dohodly, že kótované společnosti by se
měly snažit, aby do roku 2026 alespoň 40 % jejich
nevýkonných ředitelských funkcí zastávaly ženy.
Pokud se členské státy rozhodnou uplatňovat nová
pravidla pro výkonné a nevýkonné ředitele, tak
je cíl stanoven na 33 % pro všechny řídicí funkce
do 30. června 2026. V praxi se má uplatňovat
pravidlo, že pokud mají kandidáti stejnou kvali‑
fikaci pro dané místo, přednost dostane kandidát
nedostatečně zastoupeného pohlaví.
Společnosti kótované na burze budou také muset
jednou ročně poskytovat příslušným orgánům
informace o zastoupení žen a mužů ve svých před‑
stavenstvech a v případě, že cíle nebudou splněny,
nabídnout i opatření, kterými jich plánují dosáh‑
nout. Tyto informace budou muset být zveřejněny
také na webových stránkách společnosti.
Návrh obsahuje i sankce pro společnosti, které
nedodrží otevřené a transparentní postupy jmeno‑
vání – konkrétními příklady sankčních opatření
jsou pokuty, případně soudní zrušení výběru členů
správní rady, pokud organizace poruší vnitrostátní
ustanovení přijatá podle směrnice. Z působnosti
směrnice jsou vyloučeny malé a střední podniky
s méně než 250 zaměstnanci. Na přijetí směrnice
budou mít členské státy opět dva roky. ■
PETR KARBAN a ALENA MASTANTUONO,
členka Evropského hospodářského a sociálního výboru
a stálá delegátka HK ČR při EUROCHAMBRES
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Technologie pomůžou s motivací
i angažovaností zaměstnanců

Budoucnost HR stojí na digitalizaci
Svět zaměstnaneckých benefitů prochází již několik let transformací. Vysoké pracovní tempo, důraz na výkon a značná míra
stresu přinesly tlak na velké změny. Pandemie koronaviru vše ještě umocnila, navíc výrazně urychlila proces digitalizace.
Jakými změnami oblast benefitů a péče o zaměstnance v minulých letech prošla a kam se bude ubírat?

Z

eptali jsme se Stéphana Nicolettiho, generál‑
ního ředitele společnosti Up Česká republika,
která se na péči o zaměstnance dlouhodobě
specializuje a již třetím rokem je součástí žebříčku
TOP 100 fintechů v ČR.

si přes eStravenku dovezení jídla na home office
nebo si skrze eBenefity po práci dát lekci online
fitness či konzultaci s psychologem na dálku. Tyto
spolupráce se osvědčily a zájem o ně trvá, takže
s nimi pokračujeme i nadále, navíc služby dále
rozšiřujeme a vylepšujeme.

Jak zapadají benefity v současné divoké době
do odměňování zaměstnanců?
Svět práce se kvůli covidu obrátil vzhůru nohama
a nedostatek zaměstnanců na trhu firmy velmi
penalizuje. Proto více investují do svých zaměst‑
nanců, a to nejen do platu. Právě benefity jsou
v současné době rekordní inflace novým způso‑
bem, jak zaměstnance odměnit a částečně inflaci
kompenzovat.

Jak konkrétně?
Digitalizace stravenek a volnočasových benefitů
nám i zaměstnavatelům umožňuje nabídnout uži‑
vatelům z řad zaměstnanců mnohem více než jen
příspěvek na stravování nebo volnočasové aktivity.
Spolu s nimi mají k dispozici řadu odměn, ať už to
je cashback, akční nabídky, nebo největší věrnostní
gastroprogram v České republice Up Club, v němž
lidi odměňujeme za útraty v restauracích.

Když odhlédneme od konkrétních benefitů,
jaké trendy jsou nyní nejvýraznější a budou
hrát zásadní roli i v nadcházejících letech?
Všudypřítomné používání technologií je a bude
stále běžnější věcí v našem životě. Lidé, společnos‑
ti, zaměstnanci budou zároveň vždy chtít udržovat
vztahy, vést společenský život a zachovat rovnová‑
hu mezi osobním a pracovním životem. Firmy tak
stále častěji řeší zapojení zaměstnanců navzdory
home office nebo hybridní práci. Angažovanost
zaměstnanců proto je a bude v práci stále větším
tématem.
Jak se tyto změny promítají do fungování
a přemýšlení firmy, která se na benefity a péči
o zaměstnance specializuje?
Naprosto zásadně. Troufnu si říct, že jsme
v posledních letech prošli jakousi transformací
z „tiskárny stravenek“ na tvůrce HR platforem.
Už nejsme jen prodejci nebo tiskaři stravenek či
jiných šeků. Našim HR partnerům ve společnos‑
tech poskytujeme komplexní řešení, která jim
pomohou nejen v jejich personální agendě, ale
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Mění se nějak i poptávka po konkrétních
benefitech?
Co se týká konkrétních benefitů, důraz na well
‑being přetrvává, mezi nejžádanější benefity stále
patří účelová podpora stravování, podpora zdraví,
možnost home office.

právě i ve snaze udržet motivované a angažované
zaměstnance.

Sehrála v tom svou roli i pandemie
koronaviru?
Ano, a to výraznou. Vládní opatření, omezení
provozů, důraz na izolaci a preference bezpečných
plateb výrazně urychlily digitalizaci. Proto je naše
motivační platforma Můj Up založena na moderní
aplikaci a podporuje platební metody typu Apple
Pay a Google Pay. Využívat benefity tak mohou
lidé prostřednictvím telefonu nebo hodinkami,
zkrátka jak to lidem vyhovuje.
Měla pandemie, potažmo lockdowny, ještě
nějaké další pozitivní dopady?
Pomohla nám také rychle navázat nová partnerství
a zajistit koncovým zákazníkům možnost objednat

Zmínil jste, že digitalizace v HR může
pomoct i s motivací nebo angažovaností
zaměstnanců. Jak?
Naši firemní zákazníci a jejich zaměstnanci dnes
chtějí moderní řešení s technologiemi, které
každodenně používají. Také ale hledají smysl své
práce, chtějí trávit čas s kolegy a chtějí více sociální
interakce v rámci společnosti. Proto kromě nabíd‑
ky benefitů vyvíjíme v rámci platformy Můj Up
moduly, které přispívají k lepší atmosféře a komu‑
nikaci ve firmě, jako je například Pozvání kolegů
na oběd, firemní bazar nebo možnost zeptat se jed‑
noduše online zaměstnavatele na cokoliv. Podobné
nástroje pomáhají firmu stmelovat, zlepšují komu‑
nikaci a atmosféru v práci i v hybridním režimu.
Jaký má digitalizace dopad na samotnou
práci lidí, kteří mají ve firmách na starost HR?
Dost možná ještě větší než pro koncové uživatele.
Právě podpora HR oddělení ve firmách je jedním
z našich hlavních cílů. Tito lidé totiž čelí novým
výzvám a potřebují k tomu odpovídající nástroje
a technologie. Proto jim chceme poskytovat řešení
a služby na jediné platformě, která jim ušetří čas,
pomůže při řízení lidských zdrojů a bude udržovat
a rozvíjet zapojení zaměstnanců i při vzdálené
práci. ■
MARTIN SUCHÁNEK
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I vzdělávání může být zaměstnaneckým benefitem

Když má rozvoj zaměstnanců smysl

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč mají někteří zaměstnanci negativní postoj ke školení a rozvoji? Víte sami, co od něj
máte očekávat? Když má firma motivované zaměstnance, kteří se chtějí něco naučit, má už lektor z půlky vyhráno.
A tak tomu bylo v případě společnosti Autoneum.
JAK NAPLÁNOVAT VZDĚLÁVACÍ
AKCI, ABY BYLA ÚSPĚŠNÁ?
■

■

■

■

N

a jaře tohoto roku jsem byla přizvána jako
lektorka do osmiměsíčního programu rozvoje
lídrů společnosti Autoneum, která je součástí
švýcarského koncernu, dodavatele automobilového
průmyslu. Díky tomu, že jsem sama pracovala v po‑
dobné firmě, byly pro mě situace a vztahy známé
a relativně čitelné. Tlak na výkon a dominance
mužského principu jsou ve výrobě jednoznačné.
Mezilidské vztahy na pracovišti tím často velmi trpí.
V rámci tohoto projektu jsem se s týmem mana‑
žerů věnovala týmové spolupráci. Byl to posled‑
ní dvoudenní seminář, kterým celý rozvojový
program vyvrcholil. I když jsem věděla o složité
situaci manažerů ve společnosti a byla jsem
připravena na negativní postoje, realita mě velmi
mile překvapila. Podařilo se nám vytvořit pozitivní
atmosféru, kde se všichni uvolnili a ventilovali na‑
pětí z náročných situací, které jejich práci provází
i kvůli zvyšujícím se nárokům jejich zákazníků.
V rámci aktivit jsme se soustředili na strategii
a komunikaci v týmu. Druhý den byl vidět skuteč‑
ný posun v jejich výkonech.

Dlouhodobý rozvoj vede k výsledkům
Přípravu programu a ostatních modulů jsem konzul‑
tovala s lektorkou a koučkou Helenou Wiesenbergo‑
vou, která strávila s manažery nejvíce času, celkem
šest dní. I když od počátku vnímala, že manažeři
jsou ve složité situaci, projekt hodnotí jako úspěšný.
„Ve firmě panují velmi náročné personální podmínky.

Foto: archiv Lídy Charvátové

■

V rámci seminářů manažeři získali nástroje, jak
motivovat sami sebe a své podřízené. Z mého hlediska
byl projekt pro manažery velmi užitečný a obohacují‑
cí. Sledovala jsem, jak se zlepšují a posouvají dopředu,
výrazné to bylo u jejich spolupráce jako týmu. Naučili
se vzájemně si poskytovat zpětnou vazbu a následně
s ní pracovat. Prohloubila se i jejich schopnost sebe‑
reflexe a také se naučili vést efektivně roční hodnoticí
a motivační pohovory. Do té doby je totiž všichni
považovali za neužitečné a formální.“
Celý rozvojový projekt se podařil i díky tomu, že
manažeři byli od počátku sami velmi motivovaní
a osobní rozvoj byl jejich prioritou a požadavkem.
Ocenili, že se potkali se čtyřmi různými zkušený‑
mi lektory, protože tak získali pohled od různých
expertů. Program zahrnoval firemní kulturu, ve‑
dení a koučink zaměstnanců, management změn,
motivaci zaměstnanců, zvyšování osobní výkon‑
nosti, pokročilé vyjednávací techniky a týmovou
spolupráci „Zpětná vazba byla velmi pozitivní.
Školení splnilo naše očekávání a obohatilo naše
znalosti a informace. Většinu z nich jsou manažeři
schopni použít v praxi,“ hodnotila školení perso‑
nální manažerka firmy Autoneum Šárka Řeháková.
Výhodou pro firmu byla velmi jednoduchá admi‑
nistrace a vyúčtování, které nezatěžovaly firemní
interní procesy. Projekt se uskutečnil díky Krajské
hospodářské komoře Pardubického kraje. ■

■

Stanovte si priority, cíle a očekávání
od rozvojového programu.
Vyberte si zkušené externí dodavatele
a zvolte vhodnou formu rozvoje.
Vyberte motivované týmy
a jednotlivce a s těmi pracujte.
Komunikujte, proč zaměstnance
chcete školit/rozvíjet, a „prodejte“ jim
výhody školení.
Po skončení vyhodnocujte efekt.
Zajímejte se o to, jak se změnil přístup
zaměstnanců a jak své dovednosti
dokážou aplikovat v praxi. Když
zaměstnanci vymyslí nápady, jak
nefungující věci změnit a posunout,
snažte se je ihned aplikovat v praxi.
Často se řada problémů pojmenuje
a je pak třeba s nimi dál pracovat.
Uvědomte si, že práce s lidmi je pak
na vás.

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ
Pokud máte zájem o rozvoj
zaměstnanců zdarma a jste členy
Krajské hospodářské komory
Pardubického kraje, můžete využít
fondy Evropské unie. Podmínky
čerpání vám ráda vysvětlí Elena
Pešková – elena.zrebena@seznam.cz.

LÍDA CHARVÁTOVÁ, lektorka soft skills a publicistka

www.komora.cz

25

zaměstnanci v hlavní roli

Vlastní škola jako cesta
ke kvalifikovaným zaměstnancům
Společnost TOS VARNSDORF, jejíž areál se nachází na severu České republiky v podhůří Lužických hor, si příští rok
připomene 120 let od svého založení. Hlavní činnost firmy spočívá ve vývoji, výrobě, prodeji a servisu obráběcích
strojů určených pro opracování obrobků od velikosti 1 m3 s finální výrobní přesností dílců na úrovni setin milimetru.
Konkrétně to jsou vodorovné vyvrtávačky, obráběcí centra a portálové obráběcí stroje.
jazyka, u tříletých oborů ústním pohovorem zamě‑
řeným zejména na zájem o studium daného oboru.
V náboru jsou oslovováni především technicky
nadaní žáci nejen z devátých tříd základních škol,
ale i studenti víceletých gymnázií.

Přístup v Baťově duchu funguje
Škola spolu s firmou zajišťuje pro žáky nadstan‑
dardní podmínky ke studiu, vyžaduje však od
svých žáků odpovídající výsledky. Přestože je škola
firemní, soukromá, žáci neplatí škole, ale škola
platí žákům. Hlavním cílem je dosažení vyšší
kvality ve vzdělávání, které škola dává přednost
před kvantitou. Za tímto účelem jsou žákům

P

Foto: 3x archiv TOS Varnsdorf

rodukce společnosti je po celém světě známá
svojí vysokou technickou úrovní a kvalitou
nabízených služeb. Firma však není jen pros‑
tým dodavatelem obráběcích strojů, ale především
svým zákazníkům nabízí komplexní technologické
řešení, jehož jsou stroje součástí. Úspěšnost a kon‑
kurenceschopnost firmy je podmíněna velkou
mírou know‑how jak z oblasti vývoje, tak i výroby.

Duální vzdělání v praxi
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků společnost
řeší pomocí vlastní Střední průmyslové školy, která
je základem pro zvládnutí narůstajícího objemu
znalostí a dovedností potřebných pro složitou stro‑
jírenskou výrobu. Již 6 let tak úspěšně praktikuje
dnes již naprosto nezbytné duální vzdělávání.
SPŠ TOS VARNSDORF zahájila činnost
1. září 2016 počínaje 1. ročníkem s celkovým
počtem 45 žáků v oborech Strojní mechanik,
Obráběč kovů, Mechanik seřizovač a Strojíren‑
ství, ve školním roce 2021/2022 má již ve čtyřech
ročnících 157 žáků ve čtyřech strojírenských obo‑
rech – Mechanik seřizovač, Strojírenství, Strojní
mechanik, Obráběč kovů a ve dvou elektrotechnic‑
kých oborech Mechanik elektrotechnik a Elektro‑
mechanik pro zařízení a přístroje.
Od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 škola sídlila v areálu
firmy v dočasných prostorách budovy s omeze‑
nou kapacitou, na začátku školního roku 2019
byla slavnostně zahájena činnost školy v nově
rekonstruované budově bývalé výrobní haly.
Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly téměř
120 milionů korun a škola nyní disponuje
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moderním interiérem, vybavenými kmenovými
a odbornými učebnami a kvalitním zázemím pro
pedagogický sbor.
Úzké sepětí s výrobní firmou, moderní materiální
vybavení teoretické i praktické výuky a záruka
kvalitních učitelů v podobě odborníků z praxe
tvoří základ pro kvalitní vzdělání. Praktická výuka
probíhá ve školních a firemních dílnách v reálném
pracovním prostředí. Všem absolventům škola ga‑
rantuje pracovní uplatnění ihned po ukončení stu‑
dia nejen v TOS VARNSDORF, ale také v dalších
firmách, se kterými má škola uzavřenou smlouvu
o spolupráci. Prioritou nové školy je kvalita
výuky. Právě ta je garantem budoucího úspěšného
uplatnění absolventů na trhu práce nebo v dalším
studiu na vysokých školách.
SPŠ TOS VARNSDORF je otevřena pro všechny
žáky, kteří splní vstupní požadavky. Kromě obecné
podmínky úspěšného dokončení základní školy je
při přijímacím řízení do maturitních oborů testově
ověřována úroveň znalostí z matematiky a českého

vytvořeny motivační podmínky (prospěchové
stipendium, příspěvky na dopravu do školy, ubyto‑
vání na domově mládeže, nákup školních potřeb,
zdarma zapůjčení učebnic na odborné předměty
a pracovní oděv a obuv). Mottem školy je slogan
„Neumíš – naučíme Tě“, „Nemůžeš – pomůžeme
Ti“, ale také „Nechceš – odejdi“.
V letech 2016 až 2020 škola využila možností
programu IROP a realizovala projekty na vybavení
odborných učeben mechatroniky, metrologie,
elektrotechniky a výpočetní techniky v celkové
výši cca 14 milionů korun. Na projektové období
2021 až 2027 má škola připraveny projektové
záměry na konektivitu školy a vybavení učeben
didaktickou technikou, dostavbu školních dílen
včetně strojního vybavení a vybudování venkovní‑
ho sportoviště a tělocvičny.
O budoucnost technického vzdělávání je ve Varns‑
dorfu postaráno. ■
LADISLAV PLAŇANSKÝ, TOS Varnsdorf

zaměstnanci v hlavní roli

Digitalizace mění služby
ve zdravotnictví
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky je druhou největší zdravotní pojišťovnou u nás.
Nové technologie se v ní staly součástí služeb pro klienty. Firmám nabízí spolupráci s tím, že jen na nich záleží,
jak vysoko si cení péče o zdraví svých zaměstnanců.

R

ole zdravotních pojišťoven se mění. Musí se
tedy změnit i zdravotní pojišťovny. Ku pro‑
spěchu svých klientů. Dva roky pandemie nás
naučily, jak důležité jsou informace. Je jich kolem
nás mnoho, ale jen některé jsou opravdu důležité,
a především pravdivé, podložené fakty. V přípa‑
dě péče o zdraví to platí dvojnásob. Zdravotní
pojišťovny by měly být takovým místem jistoty,
kam si přijdete pro ověřené, odborně zpracované
informace. Lidé chtějí jedno telefonní číslo, dnes
spíše webovou stránku či aplikaci, kde se vše dozví.
Nechtějí volat do pěti ordinací a tří nemocnic.

Manažeři již vědí, že zdravotní stav zaměstnanců je
klíčový pro jakékoliv plánování. Rozhoduje o vý‑
sledku firmy. Ve Zdravotní pojišťovně ministerstva
vnitra jim chtějí být nápomocni. Proto nabízejí
program Zdraví do firem, aby manažeři měli
pro své kolegyně a kolegy spolehlivé informace
o možných zdravotních rizicích a možnostech, jak
jim předcházet. Každá firma potřebuje specifický
přístup nejen proto, že jejich pracovníci jsou různí
a jejich zdravotní stav je individuální, ale i proto,
že každé zaměstnání s sebou nese jiná rizika.
V každém případě platí, že předcházet problémům
vyjde vždy levněji, než je hasit na poslední chvíli.
Pro rozhodnutí k přípravě jakéhokoliv zdravotního
plánu jsou podstatné dvě věci: jeho ekonomická
výhodnost a technologické zázemí. „Všichni se
snažíme v dnešní době omezit zbytečné náklady,
aniž bychom zároveň omezili potenciál pro inovace
a rozvoj,“ vysvětluje David Kostka, generální ředi‑
tel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR,
a dodává: „Každý manažer zná ze své praxe situaci,
kdy lituje, že neučinil rozhodnutí, které mohlo něja‑
ké nepříjemnosti zabránit. Ve zdravotnictví můžeme
ušetřit mnoho peněz, vezmeme‑li vážně prevenci.
Což ve firmách znamená vést zaměstnance k tomu,
aby se snažili porozumět možným zdravotním rizi‑
kům a předcházeli jim. Každá koruna investovaná
do prevence zaměstnanců se mnohonásobně vyplatí,
protože ušetří náklady, které nutně přijdou v přípa‑
dě zdravotních problémů.“

Foto: archiv ZP MV ČR

Co platí pro jednotlivce,
tím více platí pro firmy

svých týmů zná. Jsou daná jak jejich osobním
zdravotním stavem, tak způsobem práce. Pokladní
za kasou jednoduše bude mít problémy se zády,
protože její tělo je celou pracovní dobu prakticky
v jedné poloze. Buď to její šéf nechá být, anebo jí
pomůže situaci včas řešit. Tedy znova – je třeba to
opakovat, protože si to mnozí nechtějí připustit –
náklady na prevenci jsou vždy nižší než náklady na
léčbu. O lidské stránce celého problému nemluvě.
„Říkáme‑li, že se mění úloha zdravotních pojišťoven
v tom, že rozšiřují svoje služby klientům a stávají se
důležitým místem, odkud se šíří komplexní informace
nutné k smysluplné péči o zdraví, pak je třeba dodat,
že tato proměna není možná bez digitalizace,“
upozorňuje Kostka. „Digitalizace u nás probíhala už
před pandemií, pandemie ji pak v některých oblastech
urychlila a nyní pokračujeme v tom, co nám dává
smysl a co je podle nás pro klienty nejlepší,“ říká.

Trendem je cílená prevence

Význam prevence
ve firemním sektoru roste

Efektivní prevence ale znamená, že vedení firmy
všechna možná zdravotní rizika jednotlivých členů

Podle Kostky musí pojišťovna postupovat v pře‑
chodu na nové technologie rozhodně, ale velmi

citlivě vzhledem k informacím, které jí její klienti
svěřují. Situaci ovlivňuje také prolínání různých
přístupů a možností státní správy, soukromých
společností a jednotlivců. Každopádně snaha
klientů omezit, jak to jen lze, návštěvy lékaře,
umocňuje jejich schopnost komunikovat online,
stejně jako si za pandemie zvykli pracovat z do‑
mova. Zdravotní pojišťovny samozřejmě nesmí
zapomínat na lidi, kteří z jakýchkoliv důvodů
online nejsou, ale je zřejmé, že zejména při spolu‑
práci pojišťoven s firemní sférou je využití nových
technologií cestou k efektivitě a zjednodušení
spolupráce.
Shrnuto, podtrženo: Nová role zdravotních
pojišťoven spočívá mimo jiné v podpoře prevence
a zdravotní gramotnosti a ve využití nových tech‑
nologií, které by měly učinit práci všech, kdo se na
péči o zdraví jejich klientů podílejí, efektivnější.
Obsah a forma. Nic nového, ale ani nic snadného.
Budoucnost bude přát připraveným. ■
KAREL KŘIVAN
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Home office standardem,
dovolená navíc hitem

Doba je plná změn a projevují se i v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Některé jsou výsledkem generační obměny
a vývoje životního stylu, respektive důrazu mladší generace na work life balance, některé akcelerovala pandemie.

C

ovid obecně zamíchal na pracovištích mnoha
věcmi, ale nejvýraznější dopad se bezesporu
týká práce z domova. Jak vyplývá z průzkumu,
který pro společnost Sodexo v březnu 2022 reali‑
zovala agentura Ipsos, práci z domova umožňuje
dnes svým zaměstnancům téměř 74 % zaměstna‑
vatelů. „I firmy, které home office zrovna nevítaly,
ho totiž musely akceptovat. Noví zaměstnanci v ab‑
solutní většině považují hybridní model práce – tedy
střídání práce z domova s docházkou na pracoviš‑
tě – za standard, a nikoli za něco výjimečného, co je
spojené s covidem. A myslím, že to platí paušálně,“
říká Martina Machová, personální ředitelka spo‑
lečnosti Sodexo Benefity.

Trendům vládnou generace Y+Z
„V průběhu pandemie se do popředí dostaly jiné
preference zaměstnanců, než tomu bylo před ní.
Hlavním tématem mezi zaměstnanci aktuálně je,
jestli jim firmy umožní zachovat si výhody, které
v uplynulých dvou letech získali. A to je hlavně mož‑
nost práce z domova a flexibilní pracovní doba,“
souhlasí Jiří Halbrštát, manažer náboru a marke‑
tingu ManpowerGroup.
Čísla jim dávají za pravdu. Home office může
aktuálně využívat 28 % zaměstnanců, nejvíce,
46 %, v Praze a ve středních Čechách, mezi lidmi
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s vysokoškolským vzděláním (49 %) a těch, kteří
pracují ve financích a v administrativě (55 %). „Je
ovšem potřeba přihlédnout k tomu, že velké skupině
lidí povaha jejich profese práci z domova neumožňu‑
je. Z našeho výzkumu vyplynulo, že jde o 43 procent
zaměstnanců. Týká se to třeba řidičů, prodavaček,
pracovníků v průmyslu a v logistice,“ připomíná
Martina Machová a dodává, že mezi nimi výrazně
převažují lidé nad 50 let: „V této věkové skupině činí
podíl těch, kterým profese práci z domova neumož‑
ňuje, 55 procent.“
Zároveň platí, že i ti lidé, kterým zaměstnavatel
home office neumožňuje, by o něj stáli. Na otázku
Pokud byste si mohl vybrat, chtěl byste pracovat
z domova? odpovědělo kladně 48 % zaměstnanců
a výrazně mezi nimi převažovaly dvě skupi‑
ny – mladí lidé do 24 let (62 %) a pak lidé mezi
35 a 44 lety (61 %). „Odpovídá to přesně našim
poznatků z praxe. Pro generaci Z je požadavek
na work life balance velmi signifikantní. Tu druhou
skupinu k tomu podle mne zčásti dotlačily okolnosti,
zpravidla jde totiž o rodiče dětí v předškolním či
mladším školním věku,“ míní Martina Machová.
Co se týče četnosti práce z domova, 72 % lidí by
si přálo z domova pracovat alespoň jednou týdně,
přičemž za nejlepší model je považována varianta
2+3, nebo 3+2. Zároveň platí, že 44 % zaměstnanců

využívá možnost práce z domova v plné míře, ve
které jim ji zaměstnavatel umožňuje. V pandemic‑
kých letech rostl také význam benefitů umožňují‑
cích flexibilitu. Z pohledu generací poptává tento
typ benefitů nejvíce generace Y, pro niž je prioritou
sladění osobního a pracovního života. Výrazně vyš‑
ší zájem mají její zástupci jak o flexibilní pracovní
dobu nebo home office, tak i o možnost nadpra‑
covat si hodiny. Flexibilní pracovní dobu preferují
zejména bílé límečky a IT pracovníci. Uvítalo by
ji přes 90 % z nich, ovšem jen 65 % bílých límečků
a 74 % zaměstnanců z IT ji může využívat. Možnost
nadpracovat si hodiny pak má až 74 % modrých
límečků, což je výrazně více než u ostatních oborů.

Proč ano a proč ne
Za hlavní výhodu práce z domova považují lidé
úsporu času, protože nemusí nikam cestovat (57 %)
a klid na práci (42 %). Naopak největším minusem
je pro ně ztráta osobního kontaktu s kolegy (40 %)
a splynutí pracovního a soukromého života (27 %).
Z pohledu zaměstnavatelů jsou hlavními pozitivy
home office možnost vyjít vstříc zaměstnancům ve
skloubení pracovního a osobního života (40,5 %)
a ochrana jejich zdraví (39 %). Za negativa za‑
městnavatelé považují ztrátu firemní sounáležitosti
(35 %) a sníženou efektivitu práce (34 %).

zaměstnanci v hlavní roli
Zajímavé ovšem je, že 13 % zaměstnavatelů je
zároveň přesvědčeno, že produktivita práce je při
práci z domova naopak vyšší. „Je velmi důležité,
zda manažer dokáže s lidmi na dálku pracovat.
Znám spoustu takových, kteří si stále myslí, že člo‑
věk sedící v kanceláři je lepší pracovník než ten, kte‑
rý je doma. Manažer se musí naučit zadávat úkoly
tak, aby bylo jasné, co člověk udělal a jestli to udělal
správně. A pak je jedno, jestli to udělal v kanceláři,
na chalupě, nebo v bytě. Musí umět definovat, co
od lidí očekává a co má být výsledkem či výstupem
jejich práce. A ukazuje se, že minimálně někteří to
neumějí,“ míní Machová
Pro většinu zaměstnavatelů (71 %) je důležité,
aby zaměstnanci do kanceláří chodili. Snaží se je
k tomu motivovat, nejčastěji zpříjemněním pracov‑
ního prostředí (59 %). Tento trend potvrzuje i Pa‑
vel Mrázek, majitel interiérového studia Hezkey:
„Od pandemie pozorujeme zvýšenou poptávku po
redesignu pracovního prostředí. Firmy se tak snaží
odlišit od konkurence na stále přehřátějším trhu prá‑
ce a motivovat zaměstnance k tomu, aby se alespoň
částečně do kanceláří vrátili a zároveň jim ponechali
benefit home office. Soustředěnou práci si profese,
u kterých je to možné, často nechávají na doma,
kde mají většinou větší klid a ušetří čas dojezdem
do kanceláře. Pracoviště se pak stává místem pro
potkávání a práci v týmu. V kancelářích zaměstna‑
vatelé kladou větší důraz na společné prostory jako
multifunkční relaxační či potkávací zóny. Volí je
často v kombinaci s menšími zasedacími místnostmi
a volacími místy – pro případ, kdy nastane potřeba
spojit se s kolegou, který pracuje mimo kancelář.“

Hitem se stává dovolená navíc
I když nejpopulárnějšími zaměstnaneckými
benefity zůstávají finanční bonusy či prémie,
stále větší oblibu si mezi Čechy získává dovolená
5 týdnů a více. Napříč obory ji chce již více než
90 % pracovníků. Obecně v oblasti benefitů nadále
přetrvává nesoulad mezi nabídkou zaměstnavatelů
a poptávkou zaměstnanců. V některých případech
je poptávka dokonce až osminásobně vyšší než
nabídka. To jsou zase zjištění nového průzkumu
personální agentury Grafton Recruitment.
Dovolenou 5 týdnů a více mají již přibližně dvě
třetiny modrých límečků a pracovníků z IT
a o něco méně (61 %) bílých límečků. Převis mezi
poptávkou a nabídkou tedy není nijak dramatický.
Žádaná však není jen dovolená nad rámec zákona,
ale také příspěvek na ni. V tomto případě je ovšem
již rozdíl mezi tím, co zaměstnavatelé nabízí, a tím,
co zaměstnanci chtějí, jeden z největších. To samé
platí i o neomezeném placeném volnu, které by
uvítaly přes dvě třetiny bílých límečků a IT pracov‑
níků, dostává ho ale jen přibližně desetina z nich.
„Neomezené placené volno je sice lákavé, v českém
pracovním prostředí je však nabízeno jen výjimečně,
nejčastěji v IT. Neočekáváme, že by zde v blízké
budoucnosti došlo k nějaké výraznější změně,“ říká
Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI
Group.

UMOŽŇUJE VÁM ZAMĚSTNAVATEL PRÁCI Z DOMOVA/VZDÁLENĚ?
49 %

Ano

35 %
12 %
13 %

Ne

29 %
34 %
37 %
36 %

Ne, povaha mé profese to neumožňuje

52 %
2%
Nevím (bez odpovědi)
2%
Vzdělání VŠ (včetně VOŠ
a postgraduálního studia)

Vzdělání SŠ
s maturitou

Vzdělání základní
+ vyučen/a

CO POVAŽUJETE ZA NEJVĚTŠÍ VÝHODU/Y PRÁCE Z DOMOVA?
Ušetřím čas na dojíždění do práce

57 %

Klid na práci

43 %

Časová flexibilita

41 %

Pohodlí
Lepší rovnováha mezi pracovním a osobním životem

37 %
31 %

CO POVAŽUJETE ZA NEJVĚTŠÍ NEVÝHODU/Y PRÁCE Z DOMOVA?
40 %

Izolace, ztráta osobního kontaktu s kolegy
Splynutí pracovního a osobního života

28 %

Nedostatečné vybavení na práci

23 %

Nutnost komunikovat vzdáleně (telefon,
videohovory apod.)

23 %

Nedostatek informací o dění ve firmě

23 %

Finanční benefity – poptávka
převyšuje nabídku
Velké rozdíly mezi nabídkou a poptávkou jsou
vidět také v případě finančních benefitů. Například
u dorovnání mzdy při pracovní neschopnosti je
poptávka modrých límečků osminásobně vyšší než
nabídka firem. U bílých límečků a IT pracovníků je
největší rozdíl zase u 13./14. mzdy. „Finanční benefity
jsou mezi zaměstnanci vůbec nejoblíbenější. Protože
hrají důležitou roli i při rozhodování o přijetí pracovní
nabídky, měly by jim zaměstnavatelé věnovat větší po‑
zornost než dosud. Jejich význam navíc kvůli aktuální‑
mu rychlému zdražování a inflaci ještě poroste,“ říká
Martin Malo. Nejpopulárnějším benefitem Čechů
jsou dle něj letos bonusy a prémie. Uvítalo by je přes
95 % zaměstnanců. Častěji je dostávají lidé z výrobní‑
ho sektoru (66 %), méně pak bílé límečky (60 %).

O vzdělávání mají zájem lidé z IT
Rostoucí popularita je vidět i v oblasti benefitů
souvisejících se vzděláváním. Zájem o ně projevuje
již více než 80 % zaměstnanců. Nejčastěji jde o lidi
z IT, kterým je také zaměstnavatelé nejčastěji
poskytují. Kromě oborových školení chtějí za‑
městnanci také jazykové kurzy nebo individuální
rozpočet na osobní růst. Právě ten ale patří u všech
oborů na seznam benefitů, u kterých poptávka
výrazně převyšuje nabídku. Bílé límečky a IT
pracovníci pak chtějí i uhrazení mezinárodních
zkoušek a certifikací. Tento typ benefitu však
zaměstnavatelé poskytují jen 18 % bílých límečků
a 30 % IT zaměstnanců. ■
VALERIE SAARA
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Nenechávejte budoucnost náhodě
Kdy firma pozná, že by mohla pro svůj růst použít partnera? „Nepozná to přímo firma. Pozná to člověk ve firmě.
Tím, co to spouští, je pohnutka: Chci být lepší, chceme růst, chceme se připravit na budoucnost, potřebujeme
kvalitnější a kvalifikovanější pracovníky,“ říká majitel společnosti Elfium Jan Poláček.

FIRMY MAJÍ MNOHO DAT V RŮZNÝCH
CRM SYSTÉMECH ČI SW, ALE CHYBÍ
PROVÁZÁNÍ A CÍLENÉ VYUŽÍVÁNÍ DAT
K POSOUZENÍ REÁLNÉHO PLNĚNÍ
STRATEGICKÝCH CÍLŮ. TAKTO NEPROVÁZANÁ
DATA SICE NASTAVUJÍ ZRCADLO A UKAZUJÍ
MINULOST, ALE PRINCIP EXCELENTNÍHO
ŘÍZENÍ JE OBRÁCENÝ.
ověříme? Nebrzdí nás náhodou něco? Nedřeme se zbyteč‑
ně? Neutrácíme někde zbytečné náklady? A s kým bychom
mohli vést tuto debatu? Kde vzít inspiraci či postupy, jak
na to? „Často v počátcích vedeme diskuze právě na tato
témata, která jsou zadavatelům velmi přínosná, rozšiřují ob‑
zory a inspirují k zamyšlení a akci. Přece jen, projdeme ročně
asi 150 firem, čímž získáváme docela ucelený přehled o tom,
co se na trhu děje, jaké jsou trendy a co funguje. Velmi často
může firma zkvalitnit to, jak je organizovaná uvnitř, a tím
vytvořit obrovské kapacity na růst a nové výzvy a zvýšit tak
své výsledky. Kvalitní vnitřní systém řízení ve firmě, to je
totiž obrovská konkurenční výhoda, která se nedá okopírovat
ani ukrást. A postupy, jak prakticky systém řízení ve firmě
zkvalitnit, to je naše specializace.“

Autentický zážitek
Ale nečekejte, že Elfium bude rozhodovat za vás. „Nemůže‑
me za firmy rozhodovat, připravujeme pro ně cesty a řešení
se všemi přínosy i úskalími, doporučujeme na základě zkuše‑
ností, řídíme realizaci a změnové projekty, vedeme tréninky
a workshopy. Finální rozhodnutí a výběr je na majitelích, ředi‑
telích. Jak jejich vizi, misi a strategii pomoci co nejlépe naplnit,
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je pak zadáním pro nás. Cíleně je vedeme k jejich záměrům.
Hledáme a navrhujeme změnové projekty, dohlížíme na do‑
držování termínů, děláme jim svědomí a tlačíme na plnění
milníků, které je potřeba splnit. Důležitý je konkrétní
autentický zážitek a první užitečné výstupy, které přinášejí
výsledky. Tím se začne rozvíjet důvěra a projekt získává kva‑
litu,“ popisuje Jan Poláček obvyklý model. A upozorňuje,
že každé řešení je originální, protože žádný
všeobecný funkční návod neexistuje. Do
problematiky vstupuje totiž celá řada
faktorů – v jaké fázi se firma nachází,
jak je či není připravená, kdo zadání
předával, kdy ho zadával. Jednotlivé
kroky a fáze projektu se přitom nedají
moc urychlit, a navíc musejí respek‑
tovat samotný chod firmy.

Achillovy paty
Každá firma je jiná, pár společných
chybějících prvků kvalitního řízení
se ale pojmenovat dá. „Většinou ve
firmách neexistuje jednotné prostře‑
dí, ve kterém by běhaly a předávaly
se informace. Něco je v Outlooku
v e-mailech, něco je v seznamu úkolů,
něco na papíře, něco v prezentacích.
A jednotné prostředí, kde by se všechno
na strategické úrovni či na úrovni úkolů
napříč firmou scházelo, neexistuje. Firmy
také často mají mnoho dat v různých CRM
systémech či SW, ale chybí tam provázání
a cílené využívání dat k posouzení reálného plnění
strategických cílů. Takto neprovázaná data nám
sice nastavují zrcadlo a ukazují nám minulost, ale
princip excelentního řízení je obrácený. Na základě dat
si stanovit cíle do budoucna a cíleně plánovat, podpo‑
rovat a řídit cestu k jejich naplnění. Když máte principy
správně nastavené, ukážou vám velmi rychle, že něco
děláte špatně, a vy můžete okamžitě reagovat a upravit ak‑
tivity, na které vynakládáte čas, pozornost a peníze, abyste
dosáhli stanovených cílů. Vždy je lepší, efektivnější i levnější
být proaktivní, vědomě řídit cestu k naplnění cílů,“ přidává
malý návod Jan Poláček, který má se svou firmou za sebou
více než 700 realizovaných rozvojových projektů.
A že je pro firmy expertní spolupráce často nutností,
to dokládá příklad z poslední doby. „Byl jsem nedávno
na setkání manažerů. Všichni vědí, co jim funguje a co ne,
téměř všichni i vědí, co by měli zlepšit, ale prakticky nikdo
neví, co a jak konkrétně udělat. Jinými slovy, neumějí
implementovat a jedou jen reaktivně provoz. To je
bolest českých firem,“ uzavírá Jan Poláček. ■
MAREK HUBAČ

Foto: archiv Elfium
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ojďme se s ním podívat na modelový případ: Firma
během 3 až 5 let naroste z 50 na 250 zaměstnanců,
zdvojnásobí obrat, rozšíří výrobu, vstupuje na nový
trh, koupí novou firmu nebo spojuje dvě země pod jedno
řízení. A najednou jsou kladeny na manažery i organizaci
práce ve firmě úplně jiné nároky. Manažeři už nemohou
předávat denně osobně informace všem 250 zaměstnan‑
cům přímo. „Potřebujete doplnit trochu jiné postupy v říze‑
ní, které dříve nebylo třeba. Musíte si zachovat atmosféru,
kulturu, hodnoty a přístup lidí v týmu, zásady, na kterých
společnost vyrostla, a na druhou stranu, už nejde vše dělat
tak živelně, jako se to dělalo v menším počtu lidí. Už potře‑
bujete strukturu, řád a organizaci pro komunikační toky,
zadávání práce a další nástroje řízení. Jasné věci, které jsou
přece samozřejmé, ale realita, ta je naprosto jiná.“ Klíčové je
podle Jana Poláčka uvědomění, myšlenka: Nechci nechat
budoucí vývoj náhodě. Pak už se jen rozvíjejí otázky, jako
jsou: Je to, jak to děláme, stále funkční a efektivní? Jak to

Hospodářská komora
bojuje za vás…
■

Zvýšení limitu DPH
Vláda na základě doporučení HK ČR zvýšila práh pro plátcovství DPH
z 1 milionu korun na 2 miliony korun ročních příjmů. Padl tak limit,
který se držel 18 let na stejné hodnotě.

■

Více podnikatelů dosáhne na paušální daň
Nově bude platit 2milionový limit také pro paušální daň. Počet podnikatelů,
kteří jednodušší odvodový systém využívají, by se tak mohl zvýšit
ze současných 82 tisíc o dalších 60 tisíc. Koncept paušální daně představila
Komora už v roce 2016.

■

Jedno výběrné místo
Po vzoru paušální daně pro živnostníky by stát měl umožnit platit
daně, zdravotní a sociální pojištění zjednodušeně na jeden účet
i zaměstnavatelům. Vznik jednoho výběrného místa pro daně
a pojistné prosazuje HK ČR.

■

Prodloužení mimořádných odpisů
Mimořádné odpisy bude podle rozhodnutí vlády nově možné využít
i v případě majetku zařazeného v první nebo druhé odpisové skupině, který
byl pořízen od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023. Prodloužení daňového
zvýhodnění nových investic alespoň o rok navrhovala HK ČR.

■

Nové příležitosti pro české ICT firmy
Hospodářská komora představila projekt Czech Digital Solutions, který skrze
české ambasády pomůže českým IT firmám pronikat na nové zahraniční trhy.
Za projektem stojí čtveřice organizací z podnikatelského prostředí i státní
správy – Hospodářská komora ČR, Ministerstvo zahraničních věcí, ICT Unie
a Direct IT.

■

Komora pomáhá českým exportérům
Komora pokračuje v podpoře ekonomické diplomacie a opět začala
zástupcům firem otevírat nové zahraniční trhy. Během podnikatelské mise
HK ČR do Gruzie se podařilo mimo jiné dojednat kontrakt společnosti ICZ
na modernizaci řízení letového provozu v zemi. Podnikatelé během oficiální
cesty doprovodili do Gruzie předsedu Senátu Miloše Vystrčila.

zaměstnanci v hlavní roli

Personalistika 4.0
Rychle se měnící ekonomické podmínky, rozvoj technologií a nové příležitosti vyžadují od společností značnou flexibilitu
a inovativní přístupy. Řada společností si čím dál více uvědomuje, že kvalitní zaměstnanci, silní odborné i osobnostní
stránce, jsou předpokladem budoucí prosperity.

Klíčový nástroj pro motivaci
Co odlišuje excelentní týmy od průměrných? To
ukázal výzkum společnosti Google: Je to faktor
takzvaného psychologického bezpečí – možnost
bez obav z hodnocení sdílet svůj názor, možnost
udělat chybu, přiznat ji a poučit se z ní. Takové
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oslední roky velmi rychle a nevratně změnily
způsob, kterým zaměstnanci přistupují k prá‑
ci. Společnosti, které chtějí nabírat a udržet
si ideální talenty, musí brát v potaz priority svých
budoucích zaměstnanců. Ve shrnutí tedy musí
přijmout nejen flexibilní modely práce, změnit
pohled na měření produktivity svých zaměst‑
nanců, a především jim poskytnout prostor pro
rozvinutí jejich potenciálu a ten následně umět
efektivně využít ve prospěch organizace a k jejímu
růstu. Dovednosti a myšlení, které se předpoklá‑
daly až v daleké budoucnosti, nyní nabírají na síle.
Co tedy lze očekávat od budoucích zaměstnanců?
1. Chtějí flexibilní pracovní prostředí
Zaměstnanci budoucnosti tedy budou chtít mít
stále větší svobodu práce a větší flexibilitu v pláno‑
vání pracovní doby a místa, kde pracují.
2. Přizpůsobují si svoji práci
Chtějí si sami vybírat projekty a pozice místo
následování typického podnikového kariérního
žebříčku a zajeté kariérní cesty.
3. Zaměstnanci chtějí pracovat s různorodým
týmem
Zaměstnanci chtějí pracovat pro společnost,
která upřednostňuje rozmanitost. Svět totiž není
statický, role, dovednosti a požadavky společnosti
se v průběhu času mění.
4. Sdílení informací
Chtějí sdílet své nápady a informace a celkově více
spolupracovat se svými kolegy. Právě lidé, kteří
sdílejí informace, se stanou příští generací lídrů.
5. Nové způsoby komunikace a spolupráce
Neomezují se pouze na již zažité způsoby komuni‑
kace, ale přijímají nové komunikační technologie
a způsoby spolupráce.
6. Posun od znalostních pracovníků k učícím se
pracovníkům
Asi nejdůležitější dovedností budoucích zaměst‑
nanců je dlouhodobá schopnost učit se nové věci
a ty ideálně využít pro budování úspěchu.
7. Změna pohledu na měření produktivity
Budoucí zaměstnanci nechtějí být měřeni
objemem práce a výsledků, které přinášejí, ale
hodnotou, kterou společnosti dodávají. Týmy bu‑
doucnosti zkrátka budou jiné. A budou potřebovat
i jiné podmínky.

ALTRO MANAGEMENT CONSULTANTS
Česká personálně poradenská společnost,
při spolupráci uplatňuje princip 3 F – Fit
Job. Fit Boss. Fit Company. Za více než 20 let
působení na trhu si dokázala vybudovat
silnou síť kontaktů vedoucí napříč všemi
obory. I díky tomu může poskytnout vždy
špičkové služby, přičemž samozřejmostí
je najít kandidáta, který odpovídá nejen
požadovanému odbornému profilu, ale
je i osobnostně kompatibilní s budoucím
nadřízeným a zapadá do firemní kultury.
chování v týmu podporuje výkon, lidé se v něm cítí
dobře a mají motivaci v něm pracovat. Pochopitel‑
ně je potřeba podporovat manažerské kompetence,
které jsou oporou pro psychologické bezpečí. Jsou
jimi otevřená komunikace, facilitace týmové práce,
podpora angažovanosti pracovníků a další.

Pokud se lidé v týmu cítí bezpečně, přinášejí ino‑
vativní nápady, nebojí se sdílet své názory a vzniká
konstruktivní diskuze. Lidé mohou experimento‑
vat a zároveň se učit. Psychologické bezpečí neška‑
tulkuje lidi do jednotlivých pozic, naopak pracuje
s jejich talentem. To znamená, že jim přizpůsobuje
práci tak, aby odpovídala tomu, co rádi dělají,
co jim jde, v čem jsou dobří a čím pak přispívají
týmu i zaměstnavateli. Spíš než aby se lidé pasovali
do nějakého popisu pracovní pozice, ušije se jim
pracovní náplň na míru tomu, co je jim přirozené
a v čem vidí smysl.
Princip prostředí psychologického bezpečí se
dostává ve stále více společnostech do popředí
zájmu a jeho budování bude velmi brzy jedním
z nejdůležitějších úkolů lídrů. V každém případě je
nejspíš klíčem k přežití firem v nejistém a rychle se
měnícím světě a v jejich hybridním fungování nyní
i v budoucnosti. ■
Ladislava Fialová, ALTRO Management Consultants

inzerce

Od stravenky
k moderní aplikaci
plné benefitů
a motivace
Držíme krok s dobou a nebojíme se inovací.
Již třetí rok se řadíme ke 100 nejlepším fintechům v ČR.

Up Česká republika, s.r.o.
www.můjUp.cz

www.Upcz.cz

www.komora.cz
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Jak vypadá český trh práce 2022?

Trendy tryskové, onboarding
optimistický, lidé polarizovaní
Trh práce je trhem, který táhne kandidát. Tak je tomu v současnosti, v přelomovém roce 2022, kdy potřebných talentů
není dostatek, ale firmy ve svých náborových plánech oplývají rekordním optimismem.

T

rendy trhu práce se mění a změny se dějí
rychle – konstatování, které nikoho v posled‑
ních třech letech nepřekvapí. V současnosti již
tyto změny neprobíhají v režimu šestého rychlost‑
ního stupně, letíme na tryskový výkon. Trh práce
je trhem, který táhne kandidát, především ale ten,
který vládne požadovaným pracovním talentem.
Jedinečnou superschopností je přirozená učenli‑
vost a ochota k ní. Z podpovrchu také definitivně
probublala masivní snaha lidí změnit život po
covidové izolaci.

Co nás čeká?
„Rok 2022 má potenciál stát se jedním z nejvíce
transformačních let v nedávné historii. Od zaměst‑
nanců, kteří přebírají větší kontrolu nad svým pro‑
fesním životem, přes zdánlivě nekonečný boj firem
o nábor a udržení talentů až po rychlou akceleraci
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38 % FIREM
CHCE LETOS PŘIJMOUT NOVÉ ZAMĚSTNANCE

48 % FIREM
HLÁSÍ DLOUHODOBÝ PROBLÉM
S NEDOSTATKEM TALENTŮ
zavádění digitálních technologií a uvědomění si
podniků, že se musí stát sofistikovanějšími,“ uvedla
Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpo‑
werGroup, u příležitosti zveřejnění barometru
nálad na trhu práce pro 3. čtvrtletí 2022.
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro letošní
3. čtvrtletí opět silné náborové plány. 38 % za‑

městnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců,
17 % předpovídá jejich snížení a 38 % zaměstna‑
vatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě
těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro
Českou republiku pro 1. čtvrtletí 2022 hodnotu
+21 % s tím, že tato čísla jsou očištěná od sezon‑
ních vlivů.
„Potřeba firem nabírat nové zaměstnance se nadále
zvyšuje a hodnoty ManpowerGroup index trhu
práce dosahují rekordní výše od roku 2008, kdy se
průzkum začal v ČR provádět. Náborový optimi‑
smus pozorujeme ve všech sektorech ekonomiky,
nejvíce však ve finančním sektoru a v realitách.
Pokračující obtíže s dodavatelskými řetězci, rostoucí
inflace a ceny energií se na trhu práce negativně
neprojevují a nezaměstnanost klesla na úroveň
roku 2018. Vzhledem k velké nejistotě v ekonomice
je ale velmi nepravděpodobné, že by klesla pod tři

zaměstnanci v hlavní roli
procenta,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální
ředitelka ManpowerGroup. Doplnila, že Česko je
dlouhodobě bezkonkurenčním příkladem nízké
nezaměstnanosti.

CO PODLE FIREM CHYBÍ UCHAZEČŮM O ZAMĚSTNÁNÍ?

Příkop mezi poptávkou a nabídkou
Průzkum ManpowerGroup realizovaný v květnu
2022 také poukazuje na nuance mezi regiony
nebo sektory ekonomiky a podrobně uvádí
i konkrétní pozice, které firmy potřebují a je
pro ně aktuálně nejtěžší je obsazovat. Nejhůře
obsaditelné profily zaměstnanců byly rozděleny
do sedmi základních skupin a jsou seřazeny podle
podílu firem, které uvádí problémy s obsazením
těchto pozic: IT (28 %), Výroba (20 %), Doprava
a logistika (18 %), Prodej a marketing (16 %),
Administrativní podpora (13 %), Front Office
(12 %), HR (11 %).
Shrnuto, mezi optimistickými plány firem nabírat
kvalifikované pracovníky na jedné straně a nedo‑
statkem talentů na straně druhé je mezera široká
i hluboká. Celých 49 % českých zaměstnavatelů
se totiž potýká s problémy při obsazování svých
volných pracovních pozic. Lidí, kteří vládnou po‑
třebnými talenty a mají potřebný pracovní profil,
je nedostatek; navíc nálady a požadavky zaměst‑
navatelů se proměnily a vytříbily. Firmy nicméně
potřebují vytvářet moderní pozice, pokračovat
v digitalizaci a držet si tak konkurenceschopnost.

24 %

Odpovědnost, spolehlivost a disciplína

22 %

Logické myšlení a schopnost řešit problémy

20 %

Odolnost, schopnost zvládat stres a přizpůsobivost

20 %

Spolupráce a týmová práce

19 %

Kritické a analytické myšlení

18 %

Učenlivost a zvídavost

18 %

Iniciativnost

17 %

Leadership a sociální vliv

15 %

GREAT REALIZATION
Základní trendy, které v roce 2022 pohánějí
transformaci trhu práce:
■

Změna preferencí zaměstnanců

■

Flexibilita v práci

■

Duševní zdraví jako priorita

■

Oddělování pracovního a soukromého života

■

Nedostatek talentů
V digitální době mění technologie způsob práce
a vytvářejí pracovní pozice vyžadující nové doved‑
nosti. Firmy po celém světě zatím nemohou najít
dostatek vhodných uchazečů.
V době rychlých změn a velké nejistoty chybí orga‑
nizacím u zaměstnanců nejčastěji dovednosti jako
kreativita, spolehlivost, ale také logické myšlení.
Materiály ManpowerGroup hovoří o tomto pořadí
chybějících předpokladů: kreativita a originalita
(24 %), odpovědnost, spolehlivost a disciplína
(22 %), logické myšlení a schopnost řešit problémy
(20 %), odolnost, schopnost zvládat stres a přizpů‑
sobivost (20 %), spolupráce a týmová práce (19 %),
kritické a analytické myšlení (18 %), učenlivost
a zvídavost (18 %), iniciativnost (17 %), leadership
a sociální vliv (15 %).
Talent k těmto dovednostem je možné měřit
prostřednictvím různých metrik, nicméně někdy
postačí intuice, zkušenost HR manažera a péče
o talent management ve firmě. Talent je rozvi‑
nutá úroveň schopností, jde o schopnost zvládat
určitou činnost lépe než průměrně disponovaní
lidé. Lépe znamená efektivně, tedy v kratším čase
a bez chyb… I u talentů platí známé pravidlo 80:20
a „talenti“ mohou generovat až 80 % příjmů firmy.
Nejvíce se s nedostatkem talentů potýkají velcí
zaměstnavatelé (250+ zaměstnanců): 57 % jich hlásí,
že nemohou dlouhodobě najít dostatek vhodných
uchazečů, u malých firem (10–49 zaměstnanců)
se s nedostatkem talentů potýká 48 % a ve středně
velkých firmách (50–249 zaměstnanců) to je 47 %.

Kreativita a originalita

Význam firemní kultury, která je důležitější
než strategie

■

Nedostatek lidí s potřebným profilem

■

Pandemie postihla více ženy než muže

■

■

Technologie mění požadavky firem na profil
zaměstnanců a mění způsob, jakým
pracujeme
Nové nastavení firem – od reaktivního
k proaktivnímu řízení HR

Nejmenší problém s nedostatkem vhodných ucha‑
zečů (42 %) hlásí mikro firmy (do 10 zaměstnanců).

Politické důsledky?
Podle Jaroslavy Rezlerové došlo v roce 2020 k nej‑
větší proměně trhu práce a k nejzásadnější změně
požadovaných dovedností od druhé světové války.
Poptávku po některých dovednostech ovlivnila
pandemie pouze dočasně, ale většinu dlouhodo‑
bých strukturálních změn spíše urychlila, jako
je klesající zájem lidí o práci ve výrobě, rychlost
zavádění robotizace a softwarové automatizace
a nutnost rychlé rekvalifikace velkého počtu
zaměstnanců. To vše ještě zvýšilo důraz firem
na měkké dovednosti zaměstnanců.
Některé firmy jsou tudíž ochotny nedostatkové
profily výrazně přeplácet, což zvyšuje tlak na další
růst mezd. To zrychlí strukturální změny české
ekonomiky směrem k pokročilé výrobě, výzkumu
a vývoji, IT, a především ke službám. Změny se
budou spíše prohlubovat než uklidňovat. Naproti
tomu je zde velká skupina lidí, kteří nemohou najít

zaměstnání a nedokážou pochopit, proč tomu tak
je. Ve statistikách úřadů práce je zajímavé, že ve
skupině kvalifikací, kde je největší poptávka firem, je
zároveň nejvyšší nezaměstnanost. Uplatnění na trhu
práce není pouze otázkou kvalifikace, ale také
životních preferencí, postojů a motivace. Zvyšují se
tak sociální nerovnosti mezi lidmi. Některým roste
na trhu práce jejich cena, mohou si práci vybírat
a mít nadstandardní benefity, jako je flexibilita a prá‑
ce z domova. Pak je tu další skupina, která nerozumí
tomu, co se ve světě děje a že se na ně zapomnělo.
To zvyšuje polarizaci populace a extremizaci ně‑
kterých lidí. Transformace ekonomiky a trhu práce
může mít zcela logicky i velké politické důsledky.

Realizace – lék na rezignaci
Celosvětově popisovaný ekonomický trend
tzv. Great Resignation, kdy v průběhu pandemie
po celém světě vzrostla dobrovolná fluktuace za‑
městnanců, získává nová východiska. Lidé hledají
mimo jiné flexibilitu, více duševní pohody, smysl
práce a zodpovědné zaměstnavatele.
„Studie ManpowerGroup Great Realization odráží
snahu lidí k hledání štěstí v zaměstnání a kariéře,
o což usilují po pandemii mnohem více než v minu‑
losti. Téměř dvouletá izolace, strach a pocit ohrožení
v pandemii přiměly mnoho lidí přehodnotit svůj
život, práci a kariéru. V polovině roku 2022 a s ná‑
stupem postpandemické reality si firmy uvědomují,
že musí udělat mnohem více pro to, aby přilákaly
a udržely si různé typy zaměstnanců, a lidé od svých
zaměstnavatelů očekávají více. Je to trend, se kterým
musíme ve firmách počítat,“ říká Jiří Halbrštát,
manažer náboru a marketingu ManpowerGroup.
Ve studii Great Realization najdeme 20 trendů,
které v roce 2022 pohánějí transformaci trhu
práce. Je rozdělena do čtyř základních skupin od
změny preferencí zaměstnanců, zhoršující se do‑
stupnosti potřebných talentů, zrychlení digitalizace
v důsledku pandemie po změnu hodnot a kultury
ve firmách. ■
HANA ČERMÁKOVÁ
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Dva aspekty, na které by správný lídr
nikdy neměl zapomínat

Podporujte sebehodnocení
a vnitřní motivaci
Většina z nás, aniž bychom si to třeba přiznali, vlastně vůbec netouží po tom, stát na jednom místě. Toužíme růst,
jít dopředu. Ano, toužíme i odvádět poctivou kvalitní práci a chceme cítit uznání. K tomu nás vede naše vnitřní motivace.
A její oporou je i správné sebehodnocení. Jsou to dva aspekty, na které je dobré myslet při vedení týmů.

Z

ačněme právě od sebehodnocení. Abychom
se skutečně zlepšovali, mělo by být co nejvíc
realistické a zároveň povzbuzující, a ne do
země zatloukající. To se může ještě celkem dařit
v sólo aktivitách, například při učení se cizím
jazykům nebo ovládání počítačového progra‑
mu. Potíže zpravidla nastávají, když hodnotíme
aktivity v kontaktu s jinými lidmi. Tam se opravdu
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špatně vytvářejí přesná měřítka, a tak se může
lehce stát, že jeden den si připadáte jako naprostý
borec a druhý den jako totální břídil. Ani jeden
z těchto závěrů nejspíš nebude pravdivý. Nabízíme
jednoduchý návod, jak přistupovat k hodnocení
sebe sama v sociálním kontextu. Vyžaduje to
trochu práce navíc, bohužel. Ovšem když si tento
návod osvojíte, stane se pro vás zcela přirozeným.

Nebudete již sami sebe zatracovat ani adorovat,
ale přistoupíte k životu jako k zábavné hře, v níž
musíte neustále překonávat určité překážky.

Pět pravidel správného sebehodnocení
Jakmile máte za sebou nějaké setkání, jednání či
událost, udělejte si krátké resumé, co vám vlastně
dalo a co se z toho můžete naučit.

zaměstnanci v hlavní roli
CO POMÁHÁ ZVYŠOVAT VNITŘNÍ MOTIVACI ZAMĚSTNANCŮ?

Vnitřní
NECHCI TO
DOKONČIT

CHCI TO
DOKONČIT

DOKONČETE
TO, NEBO
DOSTANETE
VYHAZOV

DOKONČETE TO
A DOSTANETE
BONUS

Vnější
1. O co vlastně šlo? Co bylo vaším cílem, co bylo
cílem ostatních? Byly tyto cíle v souladu, nebo šly
proti sobě? Byly tam nějaké skryté motivy? To je
kontext situace.
2. Co považujete za pozitivní, co se vám
povedlo? Možná jste si dokázali hezky prosadit
svůj názor na nějakou věc, nebo jste se s lehkostí
a elegancí ohradili vůči nějakému znevažování,
popřípadě jste někoho zaujali svými vědomostmi.
To je dobré zrekapitulovat a jakoby si vrýt do moz‑
ku. Vaše podvědomí bude mít pak větší tendenci
podobné chování opakovat.
3. Zaznamenali jste své chování, které považujete za zajímavé, ačkoli vyloženě nevedlo k nějakému viditelnému výsledku? Vypadá to jako
detail, ale je to velmi důležité, neboť se mohlo
stát, že jste řekli něco obzvlášť chytrého, vtipného
nebo zajímavého, ale prostě to nezapadlo do
kontextu situace. Tohle zná každý komik, který
zkouší nové číslo – taky ho nezavrhne hned na‑
poprvé, když se publikum nesměje. Vyzkouší ho
dejme tomu třikrát, pak teprve si troufne říci, že
fór nefunguje, a vyřadí ho. Měli byste postupovat
obdobně, jinak budete neustále začínat a každé
setkání bude víceméně loterií závislou na vnějších
okolnostech.
4. Které chování se vám vysloveně nepovedlo?
Chtěli jste říci něco vtipného, ale výsledkem byla
chvíle trapného ticha. Chtěli jste prosadit dobrý
nápad, ale vyšli jste z toho jako blbec, namísto
sympatií jste kolegy akorát vytočili, nebo jste tře‑
ba na jednoduchou otázku nedokázali smysluplně
odpovědět. To se zkrátka stává. Jsme lidé a lidé
chybují. Když řeknete: „Udělal jsem chybu, protože
jsem jednal bez rozmyslu,“ hodnotíte jednu akci,
která byla chybná. Když ale řeknete: „Já jsem
takový kretén, že to snad není možné,“ hodno‑
títe svou osobnost a příliš to nedává prostor ke
změně.
5. Zkuste v klidu virtuální opakování! Najděte
si nějaké klidné místo a zkuste si vizualizovat,
jak by to celé mohlo proběhnout lépe. Protože se
již nenacházíte pod tlakem a máte dost času si to
rozmyslet, jistě vás napadne spousta věcí, co jste

■

Pozitivní

Negativní

■

■

■

■

■

Jasné úkoly – úkoly by měly být přesně specifikovány a měly by být
přiměřeně dosažitelné a motivující (výzva).
Uznání – spravedlivý a pracovním výkonem ovlivnitelný systém
hodnocení. Otevřené zhodnocení a uznání výkonu. Zpětná vazba
k vykonané práci.
Odpovědnost – zapojení zaměstnance do rozhodování a podpora jeho
nápadů. Mít možnost ovlivnit a volit svoji práci.
Spolupráce – možnost spolupracovat v rámci společnosti a pomáhat
si navzájem. Zvyšuje zároveň sounáležitost se společností. Nastavení
otevřené komunikace a důvěry mezi zaměstnanci.
Různorodost – podpora flexibility, změny podmínek a prostředí.
Job rotation.
Kariérní růst – možnost profesního růstu a vlastního rozvoje.

mohli říci jinak, udělat jinak, nebo naopak neříci.
Představte si jednání, které způsobí zamýšlený
záměr, například že budete působit velmi profesio‑
nálním dojmem nebo že pobavíte společnost. To je
třeba si vizualizovat hezky v barvách a se zvukem.
Říkáte tak svému podvědomí, že takto to chcete,
a ono bude hledat cesty. Tento postup velmi dobře
funguje třeba při výuce tenisu nebo hry na hudeb‑
ní nástroj. A poslouží velmi dobře i při sebezdoko‑
nalování v měkkých dovednostech.
Pokud chcete jako lídr týmu podporovat růst
a rozvoj, veďte členy týmu k správnému sebehod‑
nocení. Usnadní vám to práci. K chybám je nutno
přistupovat přesně tak, jak si zaslouží: Zjistit, kde
a proč se staly, a stanovit, co se dalo udělat jinak.
Více již nemá smysl se chybami zabývat, protože
zpětně nic nezměníte. Ale vězte, že právě chyby
ukazují, co v kom doopravdy je. Někdo se vzdá
a bude obviňovat sebe či své okolí, někdo to ucho‑
pí jako výzvu.

Motorem je vnitřní motivace
A tady jsme u druhého aspektu, jímž je vnitřní
motivace. I začínající manažeři vědí, že nemotivo‑
vaní zaměstnanci dosahují mnohem nižších výko‑
nů, než kterých jsou schopni. Můžete mít sebekva‑
litnější pracovníky, do kterých investujete mnoho
zdrojů a úsilí, ale pokud je nedokážete správným
způsobem motivovat, tak je vše zbytečné.
Většina společností používá klasické motivační
nástroje, jako jsou různé zaměstnanecké akce,
bonusy, ocenění nejlepších zaměstnanců, balíčky
či služby pro zaměstnance. Mají jednu nevýhodu.
Nepůsobí přímo na vnitřní motivaci samotného
pracovníka, spíše si jeho oddanost a pracovitost
kupují. Mohou dokonce někdy vyvolávat pocity,
že se společnost snaží zaměstnance manipulovat
a uplácet.
Navíc tyto vnější formy motivace nepůsobí nijak
dlouhodobě a mohou být finančně nákladné. Nej‑
snazším způsobem, jak zaměstnance motivovat, je
nalézt si k nim správnou cestu a zapůsobit na jeho
vnitřní motivaci. Pro snadnější uchopení celé
problematiky si můžeme ukázat zjednodušený pře‑

hled, jak rozdělit motivaci do čtyř typů. Obrázek ji
rozděluje pomocí dvou rovin:
První rovina znázorňuje, zda jsme motivováni
sami něco udělat (vnitřní), nebo zda někdo chce,
abychom něco udělali (vnější). Druhá pak hodnotí,
zda něčeho chceme dosáhnout (pozitivní), nebo
zda se něčemu chceme vyhnout (negativní).
Vnější motivace může krátkodobě fungovat, ale
z časového a nákladového hlediska se nevyplatí.
V případě, že naší motivací bude pouze odměna
či trest, tak se v delším časovém měřítku přizpůso‑
bíme a motivace začne opět klesat. Pokud budeme
příště chtít za pomoci tohoto způsobu dosáhnout
výsledků, tak motivaci budeme muset zákonitě
zvýšit. Nehledě na to, že trestání nebo odměňo‑
vání v lidech odstraňuje vlastní přirozenou touhu
k aktivitě – budou mít tendenci příště vyžadovat
za svoji činnost plnění.
Negativní motivace má naopak špatný vliv na cel‑
kovou spokojenost a dlouhodobou výkonnost.
Zvyšuje samozřejmě i fluktuaci zaměstnanců
a může vytvářet negativní pohled na společnost.
Zároveň hledisko negativní motivace může
u některých navíc způsobovat rezignaci a pasivitu,
a následně tak celkově demoralizovat celé týmy.
Jinými slovy, cestou je vnitřní pozitivní motiva‑
ce. Efektivní a žádoucí je vnitřní proces, který
zaměstnancům bude dodávat energii k pracovním
aktivitám. Povede je k dosahování cílů, které
potřebujeme uskutečnit.
Pokud je naším cílem zaměstnance motivovat
k lepším výkonům, tak na ně musíme zapůso‑
bit, aby byli sami ochotni jich dosahovat. Cílem
manažera tedy nemá být pouze motivování jako
takové, ale i pomoc samotným zaměstnancům
nalézt jejich vlastní vnitřní motivaci. Nastavení
podmínek, aby zaměstnanci mohli dosahovat své
vlastní motivace, je totiž mnohem účinnější než
nástroje, které ji mají suplovat. Pro manažery je
zkrátka výhodnější pomáhat zaměstnancům rozví‑
jet jejich vlastní motivaci a zároveň tak i pracovní
dovednosti. ■
JAN DRAHOŇOVSKÝ a PETR HLUŠIČKA, www.firemni‑sociolog.cz
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Talenty lákáme na finální produkt
a vlastní vývoj

Foto: 2x archiv Česká zbrojovka

V souvislosti s rostoucími výdaji armád na jejich vyzbrojování přibývají české skupině Colt CZ Group nové objednávky,
a to pochopitelně zvyšuje také potřebu nabírat další zaměstnance. Shánět nové lidi dnes není vůbec snadné, ovšem díky
automatizaci se daří zvyšovat také samotnou produktivitu práce, říká nový HR ředitel Colt CZ Group Lumír Tesař. Obsluha
nových technologií zároveň klade vyšší nároky na kvalifikovanost zaměstnanců.

LUMÍR TESAŘ

N

a pozici šéfa lidských zdrojů ve skupině
Colt CZ Group jste nastoupil letos
v dubnu. Jak tuto tradiční českou firmu
vnímáte a jaké jste si pro ni v oblasti HR
stanovil cíle?
Naše skupina zahrnuje dvě naprosto ikonické
značky Colt a Českou zbrojovku, a tudíž je na mís‑
tě velký respekt. Stejně jako máme ambiciózní cíle
v oblasti tržeb a dosažení pozice lídra v našem
segmentu, tak stejně ambiciózní cíle musíme
mít i v HR oblasti. Tam, kde působíme, musíme
nepochybně patřit mezi nejatraktivnější zaměstna‑
vatele a vytvořit skutečný „team spirit“. Chci, aby
práce v našich firmách byla jasnou první volbou
pro každého uchazeče, bez ohledu na to, zda jde
o montážního dělníka či manažera. Špičkové pro‑
dukty vytvoří jen ti nejlepší zaměstnanci.
Ve světě stoupla poptávka po zbraních
a objednávky rostou i České zbrojovce. Jak
jste na to personálně připraveni?
Už v tuto chvíli realizujeme v rámci HR několik
zásadních projektů, které posílí vnímání Zbrojovky
jako perspektivního a spolehlivého zaměstnavatele.
Brzy uvidíte nové kariérní webové stránky a celou
řadu specializovaných HR kampaní. To vše nám
pomůže výrazně zlepšit naše postavení na trhu
práce. Potřebujeme celou škálu nových perspek‑
tivních zaměstnanců, ale rozhodně to není přímá
úměra vůči požadovanému zvýšení produkce.
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Velmi uspokojivě totiž roste samotná produktivita
práce. A to zejména díky masivním investicím do
nových technologií a díky robotizaci.

Jak funguje spolupráce Zbrojovky se
školami? Daří se vám získávat do svých řad
dostatek mladých talentů a na co je lákáte?
Spolupracujeme s řadou vysokých škol v České
republice a také s uherskobrodskou střední školou
Centrum odborné přípravy technické. Hlavním
lákadlem však musí být vždy firma jako taková.
Máme finální produkt, vlastní vývoj a našim
výrobkům zajišťujeme celý životní cyklus. Nejsme
žádná montovna, která pouze vyrábí díly pro ně‑
koho jiného. To je to hlavní, co by nás mělo odlišit
od naší konkurence na trhu práce. A pokud tento
fakt podpoříme stabilitou zaměstnání, benefity
a skvělou firemní kulturou, tak se přirozeně sta‑
neme žádanou firmou. Na druhou stranu musíme
i my naslouchat potřebám mladých talentů, než
abychom každému vnucovali zažité stereotypy. Ve‑
lice atraktivní je podle mě i mezinárodní prostředí,
kdy nabízíme možnosti práce v zahraničí za velmi
motivujících podmínek.
Můžete vyčíslit celkový přínos výroby
ve Zbrojovce z pohledu zaměstnanosti
v regionu?
Česká zbrojovka patří mezi největší a nejstabilnější
zaměstnavatele ve Zlínském kraji. Dnes máme

Na pozici šéfa lidských zdrojů ve skupině
Colt CZ Group nastoupil letos v dubnu.
Do jednoho z největších světových výrobců
střelných zbraní s výrobou v Uherském
Brodě, americkém Hartfordu a kanadském
Kitcheneru přišel ze stejné pozice ve
společnosti Škoda Transportation, kde
působil osm let. Dříve byl také ředitelem
sekce Lidských zdrojů v pražském dopravním
podniku a výkonným ředitelem pro lidské
zdroje v Českých aeroliniích.
přes patnáct set zaměstnanců, drtivá část je jich
z nejbližšího okolí.
Ovlivňujeme však také zaměstnanost dalších
společností v regionu. Doba, kdy jsme si sami vy‑
ráběli všechny díly, tedy každý šroubek, podložku,
pružinu, je dávno pryč. Dnes si sami vyrábíme
nejsložitější díly nebo díly, které nesou technolo‑
gické know‑how. Drobné díly zadáváme externím
dodavatelům, zhruba šedesát společností nám
vyrábí drobné díly potřebné pro montáž našich vý‑
robků. Nepřímo tak dáváme práci dalším stovkám
zaměstnanců v jiných firmách, Také významně
přispíváme do rozpočtu České republiky. V loň‑
ském roce jsme za českou část skupiny Colt CZ
odvedli na daních ze závislé činnosti a odvodech
za zaměstnance více než 355 milionů korun. ■
TOBIÁŠ TVRDÍK
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Nadační fond ŠKODA AUTO
dále pomáhá s integrací
Nadační fond ŠKODA AUTO neustává v podpoře začleňování uprchlíků. Ve spolupráci se ŠKODA AUTO a ŠKODA AUTO
Vysokou školou byl 1. června spuštěn portál www.edu‑time.cz, na kterém všichni zájemci najdou ucelené informace
ke vzdělávacím, integračním a volnočasovým aktivitám v regionech, kde má ŠKODA AUTO své výrobní závody, tedy
Mladoboleslavsku, Rychnovsku a Vrchlabsku.

P

ostupně se na web přihlašují různé organi‑
zace, nadace a instituce s nabídkou kroužků
a zájmových aktivit pro ukrajinské děti
i dospělé.

Na Mladoboleslavsku proběhlo v prostorách ŠAVŠ
Vzdělávací odpoledne. Na něm se mohli ukrajinští
žáci, studenti a rodiče informovat o vzdělávání
v regionu a o tématech souvisejících s životem
v Česku. Akce se účastnilo zhruba 75 rodičů a stu‑
dentů. Organizátoři by rádi připravili další podob‑
ná odpoledne zaměřená například na podporu
zdraví a duševní pohody, kultury nebo volnoča‑
sových aktivit. V květnu také zahájila ŠAVŠ spolu
s partnery výuku českého jazyka pro ukrajinské
pedagogy, kteří budou od nového školního roku
asistovat českým učitelům. Během léta se rovněž
mohou ukrajinští žáci středních a budoucí studenti
vysokých škol zúčastnit kurzů českého jazyka pro
začátečníky i mírně pokročilé. V průběhu července
a srpna se pak budou konat letní příměstské tábory
pro ukrajinské děti ve věku od 6 do 15 let. Program
táborů se zaměří především na integraci dětí a do‑
spívající mládeže do společnosti a na poznávání
města a okolí. S případnou jazykovou bariérou
budou pomáhat ukrajinští učitelé a učitelky.

Vrchlabsko a Rychnovsko
Nadační fond ŠKODA AUTO, který působí také
na Vrchlabsku, zajistil učebnice pro výuku českého
jazyka ve Vrchlabí. Podpořil zde také výuku češti‑
ny pro děti na třech základních školách a v DDM
Pelíšek. Pro dospělé se jazykové kurzy konají
v Komunitním centru ve vrchlabském Kulturním
domě Střelnice vždy každou středu odpoledne.
V době výuky rodičů je pro jejich děti zajištěn pes‑
trý integrační program, do kterého jsou zapojeny
místní neziskové organizace, ZUŠ i české děti. Do
Komunitního centra dochází okolo 50 dospělých,
zejména žen. Dalších 50 Ukrajinců a Ukrajinek se
bude moci díky podpoře fondu účastnit jazyko‑
vých kurzů přímo v ubytovně, ve které bydlí.
Na Rychnovsku probíhá výuka českého jazyka pro
děti prakticky ve všech větších školách, přičemž
Nadační fond ŠKODA AUTO k výuce poskytl
přes 140 učebnic. Vzdělávací jazykové kurzy pro
všechny věkové skupiny probíhají dále v DDM

Foto: archiv ŠKODA AUTO

Mladoboleslavsko

Déčko. Ve Společenském centru v Rychnově vznikl
takzvaný Ošatník – výdejna ošacení, obuvi, hygie
ny či potřeb pro děti a v místním kině probíhá
promítání filmů v ukrajinštině.
Nadační fond ŠKODA AUTO také ve všech regio
nech podporuje místní osobnosti či organizace,
které svým aktivním přístupem inspirují ostatní.
Tito ambasadoři potom pomáhají šířit povědomí
o důležitých tématech, pozitivních příkladech
integrace a zapojují se do aktivit nadačního fondu.
Do pomoci v regionech jsou také přímo zapojeni
i někteří zaměstnanci jako dobrovolníci.

Grantová podpora
V regionech, kde automobilka působí, našla domov
řada Ukrajinců, zejména žen a dětí. Nadační fond
ŠKODA AUTO proto v reakci na uprchlickou vlnu
doplnil své grantové výzvy zaměřené na podporu
osob v tíživé sociální situaci a na mimoškolní
aktivity místních dětí a mládeže. Nová grantová
výzva se tak přímo zaměřila na podporu sociálního
začlenění, vzdělávání dětí a dospělých nebo na na‑

výšení kapacit pedagogických pracovníků a jejich
metodickou či terapeutickou podporu. Školám pak
přispěje na potřebné vybavení a pomůcky. Pro‑
gram běžel ve dvou vlnách až do poloviny června.
Upřednostněny byly projekty, které nedosáhly
na podporu v rámci jiných dotačních programů.
Podpora takového rozsahu může být uskutečněna
zejména díky spolupráci se strategickými partnery
z řad obcí, škol, základních uměleckých škol i ve‑
řejně prospěšných organizací z Mladoboleslavska,
Rychnovska a Vrchlabska a za přispění Odborů
KOVO MB.
„Tito lidé ztratili ze dne na den domov a možná
i naději na návrat. Proto považujeme za nezbytné
podpořit všechny organizace, které pracují na jejich
integraci do naší společnosti, ale i do občanského
života, a to včetně volnočasových aktivit,“ říká
ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO Ladislav
Kučera. „Ani letos ale nezapomínáme na české děti
ze znevýhodněných rodin nebo na rozvoj našich
mladých talentů.“ ■
PETR SIMON
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Spolehlivý dodavatelský řetězec
je konkurenční výhodou

Odvětví logistiky má za sebou náročné roky. Rostoucí globalizace a s tím spojené celosvětové toky zboží vedly k nárůstu
poptávky po logistických službách. V důsledku problémů ve výrobě, zpožďování dodávek a hromadění kontejnerů došlo
v roce 2021 k dalšímu zvyšování tlaku na logistiku.

I

rok 2022 přináší tomuto odvětví mimořádné
výzvy. Sledování trendů může pomoci přizpůso‑
bit vlastní podnikání potřebám trhu a dlouho‑
době si tak zajistit dodavatelský řetězec a získat
konkurenční výhody. V následujícím příspěvku se
dozvíte více o nejdůležitějších trendech a inova‑
cích v odvětví logistiky na rok 2022.

Logistika se stává ekologickou
Udržitelnost je trendem, který byl velmi přítomný
ve všech oblastech života již v roce 2021. Tato
přítomnost se bude v roce 2022 ještě dále prohlu‑
bovat. Kdo naskočí do vlaku udržitelnosti, získá
v roce 2022 v rámci logistické branže skutečnou
konkurenční výhodu.
Tento trend na jednu stranu tlačí spotřebitelé, je‑
jichž přání udržitelného dodavatelského řetězce je
stále silnější. Na druhé straně se poté, co vstoupil
v platnost zákon o dodavatelských řetězcích, který
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postihuje firmy za porušování lidských práv ze
strany jejich dodavatelů, stává udržitelný dodava‑
telský řetězec téměř nezbytností.
Logistika proto stojí hned před několika úkoly.
Pozornost se bude muset soustředit na udržitelnost
obalů, přepravních prostředků a přepravních cest.
Procesy navíc musí být tak transparentní, aby bylo
možno bez problémů a bezchybně prokázat původ
každé jednotlivé komponenty.

Transparentnost díky inovaci
Sotva bude některý trend v roce 2022 tak význam‑
ný, jako je transparentnost v rámci dodavatelského
řetězce. Transparentní dodavatelský řetězec nabízí
možnost rozpoznat a odstranit rizika v rámci
dodavatelské sítě a získat tak konkurenční výhodu.
Této transparentnosti lze dosáhnout díky digitali‑
zaci a použitím inovativních technologií. Podniky
by se proto měly v příštím roce blíže podívat na své

logistické procesy. Díky tomu dokážou identifiko‑
vat potenciály optimalizace a následně je využít.

Revoluce díky robotizaci
a autonomnímu řízení?
Kromě digitalizace bude v roce 2022 hrát velkou
roli v logistice také automatizace. Trendy, jako je
robotizace a autonomní řízení, mohou pomoci
v dalším zefektivňování logistických procesů
a snižování nákladů.
Již dnes pracují nejmodernější roboti ve skladech
tak přesně, že je lze bez problémů a bez rizika
nasadit vedle jejich lidských kolegů. V budoucnos‑
ti budou navíc hrát rozhodující roli při nakládce
a vykládce nákladních vozů.
Rok 2022 bude určovat také trend autonom‑
ního řízení. Již v uplynulých letech investovaly
velké logistické firmy, jako je DHL nebo UPS, do
výzkumu. Není divu, autonomní vozidla s sebou
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Městské minisklady
místo logistických gigacenter
Online obchod prožívá rozkvět a s ním i proslulá
poslední míle. Zatímco zákazníci se z trendů, jako
je dodávka ve stejný den nebo bezplatné doručení
a vrácení, radují, v logistice je tomu právě naopak.
Rostoucí objem přepravy, posilující urbanizace
a vysoké náklady staví toto odvětví den co den
před obrovské výzvy.
Odpovědí na tento problém by mohly být takzva‑
né micro warehouses. Jedná se o malé skladové
prostory, které zejména v hustě obydlených
oblastech přibližují zboží zákazníkovi. Pomáhají
zrychlit a zefektivnit poslední míli a vyhovět
rostoucí poptávce po dodávkách ve velmi krátké
době. Hodí se zejména pro konzumní zboží, pro
jejichž skladování nejsou zapotřebí žádná určitá
kritéria, jako například dodržení chladicího
řetězce. Startupy jako Flink nebo Gorillas ale již
dokazují opak a ukazují, že v mikroskladech lze
skladovat i potraviny.

No risk, no fun? Nikoliv v logistice

přinášejí mnoho výhod. Automatizace dodávek
umožňuje nejen úsporu nákladů a zvýšení efektivi‑
ty, ale také dosažení nezávislosti přeprav na lidské
komponentě. Faktory, jako je nedostatek řidičů,
časy odpočinku nebo špatné počasí, pak nebudou
představovat žádnou výzvu. A rozvoj technologií
se dá očekávat i v roce 2022.

Specialisté žádanější než kdy dřív
I přes robotizaci a autonomní vozidla zůstane
člověk i v roce 2022 pro logistiku nepostradatelný.
Požadavky na něj ovšem porostou a bude stále
důležitější dobře se informovat o nejnovějších
technologiích.
Nejžádanější jsou specialisté v oblasti automati‑
zace procesů, Big Data, IoT a umělé inteligence.
S ohledem na vysokou poptávku a přetrvávající
nedostatek odborných pracovníků ovšem bude
obtížné najít dobré kandidáty.
Podniky se proto musí zamyslet nad tím, jak pro
sebe získají potenciální zájemce. Trend směřuje
k vytváření pobídek, jako je spravedlivá struktura
mezd, flexibilní pracovní doba nebo moderní
pracovní prostředí.

Koronavirová pandemie ukázala, jak snadno
mohou pozměněné rámcové podmínky otřást
citlivým konstruktem globálních dodavatelských
řetězců. A je třeba počítat s tím, že dodavatelský
řetězec budou ohrožovat jiné faktory i v budoucnu.
Ostatně aktuálním příkladem je situace s ukrajin‑
ským obilím.
Pečlivě propracovaný Supply Chain Risk Manage‑
ment pomáhá vybudovat dodavatelské řetězce tak,
aby byly odolné proti krizím, a zajistit tak schop‑
nost dodávat a udržet si dobrou pozici na trhu.
Podniky by proto měly identifikovat možná rizika,
implementovat management rizik v dodavatel‑
ském řetězci a stanovit opatření pro případ nouze,
pokud tak již neučinily.

Revoluce inovací,
důraz na bezpečnost
Rok 2022 bude rokem inovací. Nové technologie,
zaměření se na udržitelnost a urbanizace přeprav‑
ních procesů budou trendy, které budou trvale
určovat podobu logistiky.
V souvislosti s technologiemi, jako jsou Big Data,
IoT a umělá inteligence, poroste potřeba specialis‑
tů. V důsledku nedostatku odborníků musí firmy
prokazovat, že jsou atraktivním zaměstnavatelem.
V průběhu roku se také bude ukazovat, jakou roli
v tom může v budoucnosti hrát robotizace a auto‑
nomní řízení.
Také téma bezpečnosti bude v roce 2022 hrát
ústřední roli. Klíčem k úspěchu přitom bude
transparentnost a propracovaný Supply Chain Risk
Management. Pro dosažení transparentnosti může
být výhodou používání inovativních technolo‑
gií. S jejich pomocí lze identifikovat potenciály
optimalizace a v konečném důsledku tak zajistit
existenci dodavatelského řetězce. ■

KDYŽ O ÚSPĚCHU ROZHODUJÍ
DETAILY
Zákaznická spokojenost je pro
úspěch v dnešním světě nezbytná.
Následující příklad je důkazem toho,
že naslouchat zákazníkům se skutečně
vyplatí, a ukázkou toho, jak lze
zákaznickou zpětnou vazbu využít pro
vývoj nových služeb či produktů.
Pro přepravce na trhu jednorázových
přeprav je důležitá každá vteřina.
A je náročné stále kontrolovat, zda
jsou, či nejsou k dispozici vhodné
nabídky přepravy. Zákazníci by chtěli
být o situaci informováni komfortně.
Řešením je tón oznámení, který již
dávno používají všechny důležité
mobilní aplikace. Člověk se může bez
problémů soustředit na práci, a pokud
přijde ze systému vhodná nabídka,
reaguje na základě zvuku.
U řešení, která jsou orientovaná
na zákazníka, je na prvním místě
zjištění zákaznických požadavků.
Cílem je seznámit se s tím, jak zákazník
pracuje a jaké má při každodenní práci
potřeby a požadavky. Všechny tyto
informace jsou následně zahrnuty
do koncepcí a návrhů řešení. Ale tady
ani zákazníci nejsou na druhé koleji –
řešení má přece sloužit jim. Klíčové pro
úspěšný produkt jsou zákaznické testy,
které nemilosrdně odhalí faktory, jež
by mohly ohrozit uživatelský komfort.
Tomu se říká chytrá spolupráce.
TIMOCOM chce jít ještě dál – plánuje
chytrou spolupráci s uživateli
na mezinárodní rovině. Se zákazníkem
bude konzultován nejen první vstup
a zpětná vazba, ale bude pevně
integrován do celého procesu. Což je
pro vývojáře a designéry nesporná
výhoda, vývoj produktů a služeb se
posunuje do modelu trial and error.

KAMIL RADA, Timocom
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Nové trendy logistiky
určují zákazníci
Požadavky na kvalitu služby rostou, podmínky jsou proměnlivější než dubnové počasí. To je asi nejstručnější charakteristika
prostředí, v němž se pohybují logističtí operátoři. Uspěje jen ten, kdo nabídne jistotu, spolehlivost a kvalitu za všech okolností.
A to v čase logistických blokád, materiálového hladu a rizika dramatického zúžení páteřních dopravních tepen není snadné.

S

ektor logistiky stejně jako řada jiných odvětví
prochází rychlými změnami, ale navíc čelí
zásadním výzvám. Balíkový přepravce
PPL CZ potvrzuje, že i přes rychle rostoucí inflaci,
růst cen energií a stále trvající válečný konflikt
na Ukrajině se této firmě daří držet stabilitu a na‑
plňovat dlouhodobou strategii. Počet přepravova‑
ných zásilek nadále roste, v rámci služeb eviduje
PPL nárůsty ve vyšších desítkách procent. I proto
se společnost stále snaží investovat do posílení
klíčových oblastí. „Optimalizujeme trasy a čas
doručení, což pro příjemce znamená lepší predik‑
ce doručení a pro nás méně najetých kilometrů.
V současné době rovněž investujeme do míst pro
převzetí nebo odevzdání zásilek v prodejnách Par‑
celshop nebo Parcelboxech, kde si zákazníci mohou
vyzvednout své balíky v podstatě kdykoli, což mimo
jiné snižuje počet neúspěšně doručených zásilek.
Zrovna Parcelboxy znamenají z pohledu kapacit‑
ních možností dodávek a samozřejmě i z pohledu
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životního prostředí velkou výhodu, místo rozvozu
30 balíků na 30 zastávek doručí řidič vše na jedno
místo. I to je důvodem, proč tuto síť stále rozšiřuje‑
me,“ konstatuje Milan Loidl, ředitel marketingu
a business developmentu v PPL.

Produktový rozvoj určují trendy
Produktový rozvoj přizpůsobuje PPL tržním
trendům a požadavkům. Jedním z nich je ze strany
e‑shopů dokonalé řešení pro reverzní logistiku
nejen v rámci ČR, ale minimálně v rámci Evropy.
„Od zákazníků víme, že jednoduchý proces vrácení
zásilek je pro úspěch e‑shopu klíčový. Nedávno
jsme proto představili službu Return Connect, která
umožňuje jednoduché vrácení zásilek z 24 zemí
Evropy, a dokonce jsme tuto službu úspěšně propojili
se společností Retino, s níž jsme doposud spolupra‑
covali v rámci České republiky, teď nově rozšiřu‑
jeme služby i o reverzní logistiku na mezinárodní
úrovni,“ dokumentuje Milan Loidl jeden z trendů

doby. Možnost komfortního zpětného vrácení zbo‑
ží nejen pro zákazníky zahraničních e‑shopů je pro
české firmy velmi aktuální. Nelze bez ní totiž dlou‑
hodobě uspět v zahraničí, kde špičkový zákaznický
servis není přidanou hodnotou, ale standardem.
Podobně progresivním trendem je doručování do
Parcelshopů a Parcelboxů. Počet e‑shopů, které
tuto službu integrují do svých nákupních košíků,
roste neuvěřitelným tempem. Důvodem není jen
široká síť, která jen v České republice čítá přes
3 100 výdejních a podacích míst, ale také velmi
unikátní váhové a rozměrové limity, jimiž jde PPL
vstříc požadavkům a komfortu zákazníků. Tyto
limity jsou skutečně na trhu jedinečné, představují
rozměr 120 x 60 x 60 cm a hmotnost 31,5 kg.

Nastal čas řešení na míru
Pro růst a konkurenceschopnost globální logis‑
tické firmy je základní podmínkou kvalitní pře‑
pravní síť. Její rozvoj vnímá Milan Loidl ve dvou
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nestačí, typicky například kombinace vykládky ve
více evropských zemích. To je prostor pro řešení
na míru. Dnes je možné doslova cokoliv.“
Novinkou PPL je nové logistické centrum v Hradci
Králové, které bylo navrženo tak, aby vyhovovalo
potřebám rostoucího e‑commerce trhu v ČR.
Rovněž má sloužit jako brána pro mezinárodní
zásilky a zásilky pro velké zákazníky. Nová tech‑
nologie umožní vysokorychlostní třídění více než
20 000 jednotek za hodinu a rovněž třídění letáko‑
vých sáčků a objemných vnitrostátních i meziná‑
rodních zásilek. „Centrum by se mělo otevřít letos

Foto: 3x archiv PPL

tuře a high‑end třídicím technologiím PPL v kvalitě
jednoznačně vedeme a nabízíme jistotu, že balíček
bude do firmy či koncovému spotřebiteli doručen
vždy včas. Druhá rovina představuje flexibilitu,
kde nám pomáhá napojení na DHL či její klíčové
partnery. Přímé napojení máme do všech okolních
zemí, mimo jiné ale také do Nizozemska či nově do
Francie. Výhodou takového nastavení je, že zásilky
jsou doručeny i o několik dní dříve a v mnohem
vyšší kvalitě než při síťovém řešení,“ popisuje Milan
Loidl a dodává: „Síť je nutnost, ale stále častější
jsou požadavky, na jejichž základě navrhujeme

na podzim, věříme, že vše stihneme podle plánu,“
říká Milan Loidl.

Když je udržitelnost efektivní

rovinách. „Tou první, která je dle prováděných
průzkumů stále nejdůležitější, je jedinečná kvalita
doručení v režimu D+1. Díky masivní infrastruk‑

a realizujeme jedinečné konkrétní řešení pro kon‑
krétního zákazníka. Některé požadavky jsou v rám‑
ci evropského trhu natolik specifické, že běžné řešení

Viditelným motivem aktivit PPL je rovněž udrži‑
telnost. Možná jste si už všimli menších elektrovo‑
zů či elektrokol. „To jsou efektivní možnosti zejmé‑
na pro logistiku ve velkých městech. Značná hustota
dopravy, zvýšené emise, parkovací omezení či
doručování zásilek u špatně dostupných míst z dů‑
vodu oprav komunikací, to jsou problémy, s nimiž se
na poslední míli potkáváme nepřetržitě. Proto hle‑
dáme nová řešení a dnes u naší flotily rozvozových
vozidel díky elektromobilitě a bezemisním palivům
aktivně snižujeme uhlíkovou stopu. Podobné řešení
se ale snažíme najít i u budov a v dalších oblastech
provozu. Všechny naše probíhající i budoucí stavby
v sobě budou mít možnost instalace fotovoltaických
elektráren a zakomponované prvky minimalizující
spotřebu energií a tvorbu oxidu uhličitého. A samo‑
zřejmě umožní nabíjení elektrických vozidel. Náš cíl
je jednoznačný – zlepšovat život a prostředí kolem
nás,“ uzavírá Milan Loidl. ■
PETR SIMON
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Bez logistiky to nejde, prim ale
hrají služby pro nové i ojeté vozy
Společnost GEFCO je evropská jednička v logistice pro automobilový průmysl a dlouholetý expert na služby pro nové
vozy. V posledních letech ale vstoupila také do segmentu ojetých vozů. „Trendem budoucnosti je sdílení aut. Právě proto
dnes intenzivně pracujeme na páteřní infrastruktuře a komplexním ekosystému služeb využitelných napříč celým životním
cyklem vozů. Novými klienty jsou pro nás leasingové společnosti, autopůjčovny i carsharingové firmy,“ popisuje rozšíření
aktivit divize Logistics for Mobility Players obchodní ředitel pro North‑East Europe region společnosti GEFCO Miloš Mrázek.

L

ogistice pro automobilový průmysl se
společnost GEFCO věnuje od samotného
založení. V České republice už od roku
2003. Klíčovou divizi logistiky hotových
vozů FVL (z angl. Finished Vehicle Logistics)
jste nedávno změnili na Logistics for
Mobility Players. Co je dnes jinak?
Ta změna je poměrně zásadní. Zatímco v roce
2003 GEFCO vybudovalo v České republice svou
první pobočku v blízkosti výrobního podniku pro‑
ducenta vozů a soustředilo se pouze na logistické
toky a skladování nových aut, dnes svými službami
chceme obsáhnout daleko širší část životního
cyklu vozů. Být partnerem nejen pro výrobce či
dealera, ale nabízet služby i dalším klíčovým B2B
hráčům v oblasti mobility, jako jsou leasingové
společnosti, carsharingy, autopůjčovny, autobazary,
a obdobně doručovat auta i koncovým klientům
v B2C. Pokrýt službami nejen trh nových vozů, ale
i těch ojetých. LMP je tedy de facto nadstavba nad
tím, co jsme nabízeli dosud.
Jaké služby si v tom novém balíčku máme
představit? Můžete být konkrétnější?
V první fázi životního cyklu vozu jde hlavně
o přepravu aut z výroby, postprodukční operace,
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což jsou specifické úpravy aut v malých sériích,
které se nevyplatí realizovat přímo na výrobní
lince. Dále uskladnění do odvolávky k dealerovi či
koncovému klientovi a inspekce před doručením.
To je portfolio pro první fázi životního cyklu vozů,
v té jsme letití profesionálové.

Jak je to v té další fázi?
Po předání vozidla do užívání následuje období,
kdy jsou realizovány údržby, opravy a samo‑
zřejmě nastane i čas pro sekundární prodej.
Tady nastupujeme s remarketingovými aktivi‑
tami. Vozy umíme profesionálně zbavit polepů,
opravit drobné oděrky z užívání, vyčistit interiér
a můžeme zajistit také nafocení a umístění
na online prodejní kanály. To vše realizují týmy
profesionálů na jednom místě. Ve finále to pro
klienta znamená úsporu času i nákladů. V této
části životního cyklu vozidel jsme poměrně nově,
i když už jsou to také roky.
Co bylo důvodem, že jste se pustili právě do
segmentu ojetých vozů?
Byl to z našeho pohledu logický krok. Trh ojetých
vozů je velký. Tady je potřeba zmínit, že mluvím
o zánovních vozech, které jdou do sekundárního

prodeje například po ukončení leasingu. U tako‑
vých aut je potřeba provést spoustu úkonů. Nejpr‑
ve je ale musíte konsolidovat, naložit a přepravit.
Auto není hologram, tu logistiku od něj prostě
neodpářete. Auta se přepravují a přepravovat
budou, měnit se bude způsob. Od přeprav větších
počtů aut na přepravníku směřujeme k dodávkám
po dvou či třech kusech, k dopravě jednoho vozu
koncovému klientovi na adresu ať už menším
nákladním vozidlem, nebo prostřednictvím
tzv. žokeje, který auto přiveze a osobně předá. Také
to už v západní Evropě běží.

Jsou v oblasti logistiky vozů nějaké další nové
trendy?
Samozřejmě. Podobně jako v jiných odvětvích jde
vývoj rychle kupředu. Služby, o nichž jsem mluvil,
dnes stojí na robustních IT systémech. V aplikaci
si klient může přímo z gauče vybrat ojetý vůz
ze zahraničí a online sledovat jeho přepravu do
refurbishment centra, zadat konkrétní servisní
položky a sledovat postup realizovaných úkonů.
U všech kroků rovnou v aplikaci vidí také kalkula‑
ci položek, má tedy nejen kompletní přehled nad
postupem objednávky, ale i kontrolu nad finanční
stránkou.

Foto: 3x archiv GEFCO

logistika: opora byznysu

logistika: opora byznysu
Zmiňujete objednávku vozu ze zahraničí.
Kooperujete tedy v rámci větších
geografických regionů?
Ano, již delší dobu jsme fungovali jako georegion
Česko–Slovensko–Maďarsko. Nyní se regiony
ještě zvětšily, my konkrétně operujeme deset
zemí střední, severní a východní Evropy. A tento
strategický celek čítající přes 600 zaměstnanců je
řízen z České republiky. Budujeme páteřní infra‑
strukturu, na které stavíme celý ekosystém. Nelze
mít jedno centrum. Auta se importují, exportují
a zdroje začínají být omezené. Takže my, pokud
chceme být připravení, musíme se na to podívat
regionálně, celoevropsky.
Vidíte už nyní nějaké konkrétní benefity,
které toto nastavení přináší?
Jsme rychlejší v rozhodování, ve schvalovacích
procesech. Hlavní země jsou Česká republika
a Slovensko, kde máme nejvyšší aktivitu odbavo‑
vání vozů pro producenty v Kolíně, Trnavě a Nitře.
Nově by k tomu měla přibýt i Bratislava. V dal‑
ších zemích je nyní hlavním úkolem vytvoření
podobné infrastruktury. V Polsku se nám letos
podařilo otevřít dvě nová centra, další projekt nám
běží v Maďarsku, kde bychom měli otvírat v druhé
polovině roku. A centrum máme i ve Vídni. Také
v Německu máme obrovský objem aktivit. Tam
jednáme o potenciálním pronájmu prostor. Budo‑
vání páteřní sítě je tedy velmi dynamické.
Mají nadnárodní klastry větší význam pro trh
nových nebo ojetých aut?
Pro každý segment přináší něco. Trh nových aut
se postupně mění. Producenti do budoucna ne‑
budou mít sklad vozů pro každou zemi, jak jsme
byli doposud zvyklí. Trend je vidět už dnes třeba
u značky Toyota, která u nás v Kolíně skladuje
vozy distribuované následně do několika zemí.

Z takových centrálních skladů budou objednávat
přímo dealeři. Ke změnám dochází i u samotné‑
ho skladování. Když jsem před 18 lety v oboru
začínal, pohybovala se průměrná doba skladování
vozu před doručením mezi 50 až 60 dny. Dnes je
to do 7 dnů, pokud nezasáhnou další externí vlivy
jako například nedostatek dílů nebo přeprav‑
ních kapacit. Obvykle dnes ale má vůz, který je
vyráběn už svého majitele. Nadnárodní celky jsou
ale důležité i pro ojeté vozy a jejich toky. Každý,
kdo vybírá, chce mít co nejširší nabídku. Do
budoucna bude tedy potřeba mít infrastrukturu
pro kontrolu kvality vozu i know‑how a kapacity
pro přepravu z Německa, na Slovensko, zkrátka
napříč regionem. Toho budeme schopni jen s vy‑
stavěnou strukturou, která bude stát na fungují‑
cím IT systému. Příkladem je už dnes náš projekt
Moveecar.

Jak do vašich aktivit zasahuje
elektromobilita?
Hodně. Naše centra musí být vybavena nabíjecími
stanicemi, abychom se dokázali postarat o skla‑
dované elektromobily. Ty mají jiné parametry,
konkrétně především vyšší váhu než vozy se spa‑
lovacími motory, takže se nám mění i přepravní
skladba na kamionech. V přepravě do budoucna
dojde k zásadní změně, finální doručování bude
stát na tzv. single‑car deliveries, pro která jsou
speciální malá vozidla uzpůsobená tak, aby se
dostala i do center aglomerací. A samozřejmě i my
testujeme vozy na elektropohon a jejich využi‑
tí v přepravě. Udržitelnost a ESG jsou témata,
která jsou pevně zakotvena v DNA naší firmy již
několik let.
Když jsme u té udržitelnosti, jak se vlastně
přepravují nové i ojeté vozy? Jaké jsou
v tomto směru trendy?

Jde o kombinaci silniční a železniční dopravy. Na
železnici je v posledních letech velký tlak, zákaz‑
níci ji poptávají jako ekologický způsob přepravy.
My dnes například do našeho centra v Kolíně
importujeme až 80 procent vozů jedné značky
právě po železnici. A snažíme se o podobný model
i v exportním směru. Problémem je, že stávající in‑
frastruktura dlouhodobě naráží na svou maximál‑
ní kapacitu a v seznamu priorit nejsou automobily
právě na předních příčkách. Takže pokud nedojde
k zásadním investicím do infrastruktury a navýše‑
ní kapacity železnice, větší objemy na koleje prostě
nepřesuneme.

A u silniční dopravy?
I tam, pokud investujeme, je to do vozů s alterna‑
tivními pohony. Právě teď pořizujeme 30 nových
vozů s pohonem na plyn pro už zmíněné single
‑car deliveries a pro doručování malých počtů
vozidel. V našich pobočkách jsme již vyměnili
vozidla pro rozvoz žokejů po skladových plochách
za elektromobily. A vlastně se nemusíme omezovat
pouze na dopravu samotnou. Na pobočkách jsme
investovali také do úsporného osvětlení ploch,
máme solární panely, v běhu je také investice do
elektrárny a máme i zařízení pro opakované vyu‑
žití vody. Troufnu si říct, že v tomto přístupu jsme
tak trochu o krok napřed, a i to je postoj, který
naši klienti z oblasti automobilového průmyslu
oceňují. ■
MARTINA BERANOVÁ
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České předsednictví je příležitostí
i pro Evropský parlament

Foto: archiv MF ČR

V

„ZBYNĚK STANJURA CHCE
ZKAZIT MŮJ KLÍČOVÝ PROJEKT
PAUŠÁLNÍ DANĚ,“

KOMENTOVALA NA SVÉM TWITTEROVÉM ÚČTU VE
STŘEDU 22. ČERVNA EXMINISTRYNĚ FINANCÍ ALENA
SCHILLEROVÁ VLÁDNÍ NÁVRH NA ZVÝŠENÍ LIMITU
PRO PAUŠÁLNÍ DAŇ, KTERÝ OBSAHUJE
MÍSTO JEDNOHO TŘI PÁSMA.

A TO JE MI ZAJÍMAVÉ ZJIŠTĚNÍ.
JÁ MĚL DOSUD ZA TO, ŽE KLÍČOVÉ
PRO VÁS BYLO EET, KTERÉ SE
TEĎ RUŠÍ, A PAK VELKÁ DAŇOVÁ
NOVELA A SAMOVYMĚŘOVACÍ
MECHANISMY, PŘIČEMŽ ANI JEDNO
NIKDY NESPATŘILO SVĚTLO SVĚTA.
JEN PRO POŘÁDEK – S KONCEPTEM
PAUŠÁLNÍ DANĚ PŘIŠLA KOMORA
NA SVÉM OLOMOUCKÉM SNĚMU
V KVĚTNU 2016. DO TÉ DOBY
MINISTERSTVO FINANCÍ MOŽNÁ
ANI NETUŠILO, ŽE TEN INSTITUT
EXISTUJE A K ČEMU JE DOBRÝ…
PETR KARBAN
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e chvíli, kdy listujete novým vydáním tohoto
magazínu, Česká republika již několik dní
řídí Evropu. Role předsednické země v Radě
EU, kde zasedají ministři, se ujala 1. července
a setrvá v ní dalších šest měsíců. Jde nepochybně
o velmi prestižní záležitost, která však s sebou nese
také velkou zodpovědnost. Předsednická země
má pod taktovkou důležitá jednání s dopadem
na stovky milionů lidí na celém kontinentu a může
díky tomu zanechat po sobě nesmazatelnou stopu.
Třeba jen v tom, že dokáže přesvědčit ostatní, aby
spolu mluvili a hledali společné řešení.
Na první pohled se může zdát, že Evropský
parlament nemá s předsednictvím jakékoliv země
v Radě EU nic společného. Opak je ale pravdou.
I my, europoslanci, vnímáme, která země právě
svírá otěže a udává směr a rytmus. Na Česko v čele
Evropy se těšíme a dlouho jsme se na to připravo‑
vali. České předsednictví jsme měli zakroužkované
v kalendářích už na začátku našeho mandátu při
rozhodování, na kterých konkrétních návrzích bu‑
deme v Evropském parlamentu pracovat a jak si je
mezi sebou rozdělíme. Potkat se u jednacího stolu
s dalšími Čechy, byť mluvícími za všechny členské
státy EU, je totiž strategicky významná situace,
kdy je možné ze vzájemné spolupráce společnými
silami získat maximum pro naše občany i podniky.
Sama se na taková jednání s českým předsed‑
nictvím chystám jako zpravodajka tzv. Cesty
k digitální dekádě, což je konkrétní plán EU, jak
do roku 2030 co nejhladčeji zvládnout digitální
transformaci ekonomiky a společnosti.
S českým předsednictvím jako Evropský parlament

„zkřížíme“ cestu ještě několikrát. Na začátku čer‑
vence přivítáme na plénu ve Štrasburku českého
premiéra Petra Fialu, který sem přijede obhajovat
priority celého předsednictví. Bude na něm, jak se
k úkolu postaví a jak jej v následné debatě s euro‑
poslanci zužitkuje. To samé bude platit o českých
ministrech, kteří po vzoru premiéra navštíví jed‑
notlivé výbory Evropského parlamentu, aby v nich
do posledního technického detailu vysvětlili plány
v konkrétních agendách na dalších šest měsíců. Do
mého výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
(ITRE) zamíří hned čtveřice českých ministrů –
průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, dopravy
a školství.
Půlroční předsednictví je v neposlední řadě také
příležitostí, jak přinést aspoň trochu „Evropy“
domů do Česka. Je to jedinečná šance, jak lidem
v České republice představit konkrétní přínosy
našeho členství v Evropské unii. Doufám proto,
že česká vláda si tento cíl vezme za svůj a navzdo‑
ry počátečním rozpakům a přešlapování se do
komunikace pustí naplno. S mou pomocí může
počítat. ■

MARTINA DLABAJOVÁ,
poslankyně Evropského
parlamentu

Nedostatek zaměstnanců v Česku
Ukrajina nevyřeší

Z

aměstnavatelé sotva ustáli pandemickou krizi
a již čelí dalším bariérám v podnikání a roz‑
voji svých aktivit. Zvyšující se inflace, ceny
pohonných hmot, energií a nedostatek pracovníků
spojených s dlouhodobě nízkou mírou nezaměst‑
nanosti je výčet kritických faktorů současné eko‑
nomické scény a českého trhu práce. Nedostatek
kvalifikovaných pracovníků je problémem českého
trhu práce, který HK ČR aktivně řeší ve spolupráci
s ministerstvy v rámci Programu kvalifikovaný
zaměstnanec od roku 2015. Od tohoto roku se
podařilo program pro řízenou ekonomickou mig‑
raci společným úsilím zapojených rezortů, HK ČR
a zaměstnavatelů nastavit k transparentnímu užití
pro všechny podnikatelské subjekty splňující pod‑

mínky výše uvedeného programu. V této době po
utlumení covidové hrozby, ale se začátkem ruské
agrese na Ukrajině čelíme společně s podnikateli
dalším nejistotám v rámci zajištění potřebných
kvalifikovaných pracovníků.
Logikou věci vzhledem k válečnému stavu
na Ukrajině byla pozastavena veškerá vízová
agenda spojená s vyřízením zaměstnaneckých
karet pro vyhlédnuté pracovníky od stovek
zaměstnavatelů. S ohledem na povolávací rozkazy
dále odešli někteří ukrajinští pracovníci bránit
svoji zemi, a zaměstnavatelé tak mnohdy nemají
příliš velké možnosti, jak chybějící pracovní‑
ky nahradit zejména v oblastech stavebnictví,
dopravy a logistiky. Nejčastěji se zaměstnavatelé

Foto: archiv poslanecké kanceláře Martiny Dlabajové
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není dále již systémově řešena rekvalifikace uprch‑
líků, vznik dětských skupin a jiných důležitých
integračních problematik. Zaměstnavatelé se tak
musejí znovu postarat dle svých možností. Jsou již
na to tak trochu díky našemu systému vzdělávání
zvyklí. Jak mohou na rezortu práce a sociálních
věcí tvrdit, že se daří obsazovat uprchlíky i do
profesí řidičů kamionů nebo stavebních dělníků,
svářečů, pokud nejsou připraveny výše uvedené
podmínky?
Dalším problémem, který uprchlická krize eska‑
lovala a značně ohrožuje českou ekonomiku, je
fluktuace již etablovaných ukrajinských pracov‑
níků se zaměstnaneckou kartou. Ti využívají
uvolnění pracovního trhu v západních zemích
EU a následují své rodiny. Německo, Rakousko,
ale i Polsko jsou pro nás obrovským konkurentem
v rámci zajištění pracovníků ze zahraničí. Pokud
nezačneme rychle jednat, tyto země rychleji zacílí
a svými pružnějšími migračními systémy nám, jak
se říká, vypálí rybník v ostatních zemích, kam se
čeští zaměstnavatelé obrací se zájmem o pracov‑
níky. Pro zajištění konkurenceschopnosti v rámci
ekonomické migrace připravila HK ČR znovu již
před válečným konfliktem řadu doporučení státu
v krátkodobém i střednědobém horizontu pro
zajištění kvalifikovaných pracovníků s cílem tento
systém zjednodušit a zrychlit. V rámci dlouhodo‑

bého horizontu je nepochybně potřeba transfor‑
mace systému vzdělávání, abychom byli co nejvíce
schopni obsazovat volná pracovní místa primárně
českými pracovníky a nespoléhat se tak na zahra‑
niční lidské zdroje.
Bohužel situace z mého pohledu nebude již nikdy
jako dříve a Ukrajina nám dala tak trošku přes
prsty tím, že jsme byli závislí téměř jen na jednom
zdroji, o který jsme s největší pravděpodobností
přišli. Musíme počítat s rizikem, že po ukončení
válečného konfliktu s potřebou obnovy válkou
zničené Ukrajiny bude třeba i diplomatickou
cestou redukována, v horším případě pozastavena
ekonomická migrace z Ukrajiny. Proto musí ČR
hledat další zdroje a využít stávající a osvědčené
země ostatních programových zemí a realokovat
okamžitě kvóty k zajištění konkurenceschopnosti
s ostatními zeměmi EU. ■

TOMÁŠ ZELENÝ,
ředitel Odboru
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snaží hledat řešení v rámci zajištění pracovníků
z ostatních programových zemí. Tam HK ČR
dlouhodobě upozorňuje na nutnost navýšit kvótu.
Žádali jsme o navýšení již před válečným konflik‑
tem, neboť kvóty stanovené vládním nařízením
pro téměř naprostou většinu zemí nekorespondují
se zájmem zaměstnavatelů, a tím proces vyřízení
prodlužují z akceptovatelných dvou až tří měsíců
na někdy i dobu jednoho roku. To je nepřijatelné
téměř pro všechny zúčastněné – pro samotného
pracovníka, zaměstnavatele, ale i HK ČR. Nutnost
okamžité částečné relokace z nevyužité kvóty
Ukrajiny mezi ostatní země je nejvyšší prioritou
pro HK ČR a budeme tento požadavek adresovat
vládním představitelům i zúčastněným na jednání
tripartity.
Současná uprchlická krize může být příležitostí,
jak zajistit dlouhodobý nedostatek pracovníků pro
pouze určitý segment trhu práce. V tom s rezorty
snad můžeme souhlasit. Zatím se to však neděje,
jak by zaměstnavatelé očekávali. Příchozí skupina
uprchlíků z Ukrajiny často nekoresponduje s kvali‑
fikačními potřebami zaměstnavatelů. Většinová
skladba uprchlíků – ženy s dětmi – obvykle
nedovoluje zaujmout pracovní místa například
odchozích Ukrajinců, neboť ta byla spojená
s vysokou fyzickou zátěží. Po vyřešení pobytových
titulů v rámci dočasné ochrany každého uprchlíka

usnadňování obchodu
a služeb HK ČR

Daň z přidané hodnoty pro všechny? A proč ne?!
uvedeného opatření budou plátci daně houfně
rušit svoje registrace a přecházet mezi neplátce
daně. Nebo je realita jinde?
Podle mého názoru dojde k tomu, že registraci
budou rušit hlavně plátci, kteří jsou poskytova‑
teli zboží a služeb konečným zákazníkům. Tedy
řemeslníci, hospodští, obchodníci a jim podobní.
A následně budou bedlivě sledovat, zda onen
zvýšený limit zase nepřekročí.
Důvodem pro zvýšení limitu obratu k povinné
registraci plátce daně je zjednodušení povinnos‑
tí daňových subjektů – zrušení povinnosti vést
evidenci pro DPH, vystavování daňových dokladů,
podávání měsíčních daňových přiznání, kontrol‑
ních hlášení a další povinnosti.
To je bezesporu chvályhodný důvod. Ale současně
s těmito pozitivy přijdou i negativa. Opět se
rozevřou nůžky mezi plátci daně a neplátci daně.
Mezi subjektem, který překročí obrat o 1 korunu
a subjektem, který obratu nedosáhne právě o tu
1 korunu. A rozdíl 2 korun, který je přitom zásad‑
ní, je velmi svádivý. Ve spojení se zrušením elek‑
tronické evidence tržeb povede uvedené opatření
u některých daňových subjektů ke snaze o zatajení
části tržeb, aby zvýšený obrat nepřekročili.
Dovolte mi předestřít můj osobní názor. Nebylo
by jednodušší zrušit limit pro povinnou regist‑
raci úplně? A systém DPH nastavit tak, že každý
daňový subjekt bude automaticky i plátcem daně

z přidané hodnoty? A současně se zamyslet nad
tím, zda by nebylo praktičtější zjednodušit agendu,
která DPH doprovází. Kupříkladu do obratu
1 mil. Kč zrušit povinnost zpracovávat a podávat
kontrolní hlášení. Dalším zjednodušením agendy
by mohlo být využití výjimky, která je zakotvena
v čl. 252 směrnice, kde je umožněno členským
státům stanovit zdaňovací období plátcům daně
v délce až jeden rok. Například Švédsko má vyjed‑
nanou uvedenou výjimku tak, že u malých a střed‑
ních podniků, které uskutečňují zdanitelná plnění
pouze ve Švédsku, může uplatnit zjednodušený
režim, který spočívá v tom, že daňové přiznání
podávají tři měsíce po konci ročního zdaňovacího
období pro přímé daně.
Nebylo by tedy jednodušší srovnat podmínky
pro podnikání pro všechny osoby povinné k dani
a současně maximálně zjednodušit jejich povin‑
nosti, které daň z přidané hodnoty doprovázejí?
Osobně jsem pro. ■

IGOR PANTŮČEK,
partner a vedoucí týmu DPH
v BDO ČR

Foto: archiv BDO ČR

N

a konci května se v Bruselu konalo zasedání
Rady Ecofin, kde bylo jedním z probíraných
témat umožnění České republice aplikovat
zvýšený limit pro povinnou registraci k DPH. Roz‑
hodnutím Rady byla schválena loňská žádost ČR
o možnost zvýšit hranici obratu pro osvobození
od DPH až na 85 000 eur dříve než od 1. 1. 2025,
jak předpokládá novela evropské směrnice o DPH.
Zvýšení limitu schválila i česká vláda.
„Rada EU vyhověla naší žádosti o výjimku apliko‑
vat dříve vyšší limit pro povinnou registraci k DPH.
Česká legislativa zvyšující tento roční limit na dva
miliony korun už prošla mezirezortním připomín‑
kovým řízením a nyní ho schválila vláda. Na dvoj‑
násobek podle našeho návrhu vzroste od příštího
roku také limit pro využívání paušální daně,“ řekl
ministr financí Zbyněk Stanjura.
Stávající limit pro plátcovství DPH ve výši 1 milion
korun ročně vychází z částky 35 000 eur vyjednané
při našem vstupu do EU v roce 2004 a nezměnil
se již 18 let navzdory významnému růstu cenové
hladiny. MF předpokládá, že se osvobození od
DPH nově dotkne zhruba 105 tisíc poplatníků. Až
80 tisíc z nich by se mohlo ze systému DPH reálně
odhlásit.
Jaký bude praktický dopad tohoto opatření? Pro
stávající plátce daně, kteří obratem klesnou pod
magickou hranici 2 miliony korun, nastane v před‑
stavách navrhovatele ráj na zemi. Úderem platnosti

www.komora.cz
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SEO je běh na dlouho trať
Zkratka SEO – Search Engine Optimization je v online marketingu skloňovaná od té doby, co začaly fungovat vyhledávače
(Search Engines). Na českém trhu mluvíme o Googlu a Seznamu. Optimalizace pro vyhledávače se stala běžnou součástí
online marketingového mixu. Cílem SEO je pomocí celé řady činností a taktik získat relevantní, neplacenou návštěvnost
z vyhledávačů.

S

EO jako jedna z disciplín online marketingu
se vyvíjela od velmi primitivních technik až
po dnešní komplexní obor. Nyní SEO vyžadu‑
je specifické technické znalosti, práci s texty a ob‑
sahem obecně a porozumění chování uživatelů.

Historie a SEO šamani
V minulosti v mnoha případech stačilo vyplnit text
stránky klíčovými slovy a získat dostatek zpětných
odkazů. Pokud se tedy měl web o plastových
oknech umístit na předních příčkách výsledků vy‑
hledávání, stačilo stránku naplnit texty ve smyslu
Kupte si plastová okna, plastová okna jsou odolná,
protože jsou plastová. Svého času takovéto hloupé
texty stačily ke zmatení relativně hloupých vyhle‑
dávačů. Ty vyhodnotily, že když se na webu hodně
píše o plastových oknech, měly by tam poslat více
lidí. To se samozřejmě změnilo.
Nepříliš dobrou reklamu SEO taktéž udělali
v minulosti takzvaní SEO šamani. V SEO nelze
garantovat, že konkrétní web bude na prvním
místě na konkrétní klíčové slovo. Zároveň trvá
různý čas, než se jednotlivé úpravy projeví.
Toho využívali zmiňovaní SEO šamani, slibo‑
vali nesplnitelné, nechávali si platit za činnosti,
které možná ani nevykonali. Výsledky se potom
samozřejmě nedostavily a celá řada firem na SEO
zanevřela.

SEO správně a efektivně
Přestože je v SEO obtížné cokoliv garantovat, pro‑
tože do toho vstupuje příliš mnoho proměnných,
stále se jedná o poměrně dost exaktní disciplínu,
ve které platí smysluplné principy. Jak tedy vypadá
dnešní SEO? Na začátku vždy musí být analytická
příprava. Na prvním místě je analýza klíčových
slov. V rámci této analýzy SEO specialista zjistí,
na jaká klíčová slova a jak se web umisťuje. Kde
se mu daří a kde jsou příležitosti. V drtivé většině
případů analýzy klíčových slov obsahují od stovek
do desetitisíců klíčových slov.
Nejdříve tedy SEO specialista shromáždí velký
dataset klíčových slov, ty pročistí od nerelevant‑
ních, zbytek klasifikuje a vytvoří jakési tematické
clustery. Na nich lze už postavit strukturu webu,
případně její úpravy. Platí, že pokud se web má
umístit na konkrétní klíčové slovo, musí na něm
existovat vhodná stránka, kterou vyhledávače
vyhodnotí jako dostatečně relevantní. Většina
stránek se umísťuje na více než jedno klíčové slovo,
proto je vhodné pracovat spíše s tematickými celky
než s jednotlivými slovy.
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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
Následuje technická část, kdy SEO specialista
projde celý web a vyhodnotí, zda na něm nejsou
chyby, které by bránily indexaci, či dobrému
umístění ve vyhledávání. Zde je dobré popsat celý
proces. Aby se web mohl umístit, musí jej mít
Google či Seznam v indexu, musí o něm vědět,
této části se říká indexace. To, že o webu bude
vyhledávač vědět, neznamená, že se web bude
umísťovat na dohledatelných pozicích, k tomu je
třeba další práce. Jakmile se web, jeho konkrétní
podstránky začnou umísťovat, teprve potom začne
proudit organická návštěvnost.

Obvykle poté následuje delší fáze spolupráce
s programátory na zapracování navržených změn.
Paralelně je vhodné začít i s tvorbou obsahu, která
by teoreticky neměla skončit nikdy.
Je třeba počítat s tím, že výsledky se nedostaví
hned. Z dlouhodobého hlediska alokace části mar‑
ketingového budgetu na SEO dává naprostý smysl.
Už jen kvůli tomu, že investice do SEO je obvykle
zlomek toho, co firmy utrácí v PPC systémech.

Tři pilíře SEO
Moderní SEO stojí na třech pomyslných pilířích.
Technické stránce, tvorbě obsahu a link buildingu,
tedy získávání zpětných odkazů. Poměr jednotli‑
vých činností se liší web od webu. Někde je třeba
opravit hodně technických chyb. Jinde je třeba
masivně tvořit obsah. V některých případech stačí
web posílit kvalitními zpětnými odkazy. Zkušený
SEO specialista pozná, jak správně rozložit zdroje
mezi tyto tři části.
Obecně seniorita SEO specialisty spočívá v tom,
že pozná, které úpravy budou mít největší efekt
a v jakém časovém horizontu. Článků a pouček je
plný internet, ale vhodná prioritizace a schopnost
vymýšlet řešení na míru danému webu představuje
hlavní přínos SEO specialisty. ■
RADIM KRACÍK, Effectix
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K některým důsledkům újmy
na zdraví při pracovním úrazu
Jedním z nejčastěji poukazovaných nedostatků právního řádu je jeho rozkošatělost a všeobecná přebujelost.
Hypertrofie právního řádu má dva základní praktické důsledky.

A

dresát právního pravidla o jeho existenci vů‑
bec neví, neboť je zpravidla nucen většinu své
inciativy a pozornosti věnovat snaze uspět
v určité sociálně‑ekonomické činnosti (například
v podnikání), a nezbývá mu tak dostatečná kapaci‑
ta a prostředky.
Nebo o pravidle ví, avšak s ohledem na mno‑
host povinností a udržitelnost své činnosti musí
vážit mezi riziky plynoucími z jeho nedodržení
a náklady na jeho provedení. Nikoli výjimečně je
výsledkem takového vážení závěr, že se nevyplatí
do dodržování pravidla investovat. Úskalím úvahy
o rizicích a přínosech, které jsou opětovně proje‑
vem složitosti právního řádu, je (ne)schopnost do‑
hlédnout všech možných důsledků, které mohou
z nedodržení pravidla vyplynout.

ťovna může uplatnit vůči zaměstnavateli nárok
na náhradu nákladů vynaložených z prostředků
veřejného zdravotního pojištění na léčení poško‑
zeného zaměstnance. Stejně tak správa sociálního
zabezpečení může uplatnit nárok na náhradu
prostředků poskytnutých poškozenému ze systému
nemocenského pojištění.

Tresty hrozí lidem i firmám

Jednou z oblastí, v níž se všechny naznačené
momenty potkávají, je právní úprava bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Ta je rozprostřena do
řady právních předpisů, vyznačuje se technický‑
mi pravidly a vysokou mírou detailu. Její řádné
dodržování si tudíž zpravidla žádá služby odborně
způsobilé osoby a její vyčerpávající naplňování
nemalé úsilí a prostředky.

Bezpečnost jen naoko
Nikoli výjimečně tak bývají pravidla bezpečnos‑
ti a ochrany zdraví při práci, zejména v méně
rizikových provozech, na základě shora naznačené
úvahy o nákladech a přínosech, respektována jen
naoko, nebo vůbec ne. To však může mít v koneč‑
ném důsledku pro majetkovou sféru zaměstnavate‑
le poměrně negativní efekt.
Důvod leží ve zmíněné neschopnosti dohlédnout
všech možných negativních důsledků, pokud by
došlo k poškození zdraví nebo ke smrti v důsledku
pracovního úrazu (§ 271k zákoníku práce).

Široká škála náhrad
Je obecně známo, že zákonná úprava pro tyto
případy předpokládá širokou škálu náhrad (ná‑
hradu za bolest a ztížení společenského uplatnění,
náhradu věcné škody, jednorázové odškodnění
pozůstalých atd.). Stejně tak většina zaměstnavate‑
lů reflektuje, že jsou pro případ pracovních úrazů
a nemocí z povolání dle dne svého vzniku povinně
pojištěni u jedné ze dvou pojišťoven. V návaznosti
na to staví ve svých úvahách o (ne)provedení bez‑

Foto: archiv AK Felix a spol.

Předpisů je mnoho

Doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.,
partner Felix a spol. advokátní kancelář

pečnostních opatření na předpokladu, že náhradu
bude místo nich poskytovat pojišťovna.

Překvapení může být nemilé
To je však značně zužující pohled, který může
vést k nemilému překvapení. Předně, došlo‑li
k pracovnímu úrazu a poškození zdraví v důsledku
zvlášť závažného porušení předpisů o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci ze strany zaměstnavatele
nebo jeho zaměstnance, svědčí pojišťovně vůči za‑
městnavateli právo na náhradu až do výše poskyt‑
nutého plnění. V kontextu rozhodnutí Ústavního
soudu z nedávné doby (sp. zn. II. ÚS 2925/20)
přitom nelze v případech náhrad podle zákoníku
práce majících ekvivalent v občanském zákoníku
spoléhat na zákoníkem práce stanovené limity.
Vedle toho obdobný mechanismus regresní náhra‑
dy (podložený rozhodnutím soudu nebo správní‑
ho orgánu, nejčastěji inspekce práce, o porušení
právních předpisů jako příčině vzniku újmy) zná
také zákon o nemocenském pojištění (§ 126),
stejně jako zákon o veřejném zdravotním pojištění
(§ 55). Jinak řečeno, příslušná zdravotní pojiš‑

Stranou samozřejmě nelze nechat ani případnou
přestupkovou a trestněprávní odpovědnost, včetně
odpovědnosti právnických osob.
V důsledku porušení předpisů o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci může dojít újmy i osoba
odlišná od zaměstnance (kolemjdoucí, klient nebo
zákazník), stejně jako zaměstnanec mimo rámec
pracovněprávního vztahu. V takovém případě se
poskytuje náhrada podle přepisů práva občan‑
ského. Pro tyto případy, až na některé výjimky,
povinné pojištění předepsáno není. Náhrada tak
půjde (nebude‑li komerčně pojištěna) čistě z ma‑
jetku osoby povinné k zajištění bezpečnostního
opatření, které nebylo provedeno.
Závažné poškození zdraví jediného člověka tak
může vedle toho, že je neštěstím samo o sobě, zna‑
menat i náklady v řádech desítek milionů korun.
Doporučit tak lze obezřetnost a rozvahu.
Nejlepší prevencí odpovědnostních důsledků je
schopnost prokázat svou nevinu, resp. prostřed‑
nictvím dokumentace prokázat řádné plnění všech
předepsaných povinností. Pravidla bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci jsou obsažena v široké
škále právních i jiných předpisů. Předejití odpověd‑
nostních důsledků předpokládá schopnost jejich
prokázání. Felix a spol. advokátní kancelář je připra‑
vena vám i s touto problematikou pomoci a poskyt‑
nout vám potřebnou podporu a součinnost. ■
JAKUB MORÁVEK, partner Felix a spol. advokátní kancelář

Více informací na:

www.akf.cz
www.komora.cz
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Kybernetická bezpečnost je riziko digitálního věku

Firmy pod řetězem, sítě dokořán

Kyberbezpečnost se týká všech. Přesto si ještě dnes většina firem nechce uvědomit, že to riziko se týká i jich. Je to jeden
z paradoxů doby: Dům i areál firem vybavujeme čipovými zámky, alarmy, kamerovými systémy a napojením na pult
centrální ochrany, nejrůznějšími systémy chráníme i auta. Ale počítače v podstatě neřešíme, přestože data v nich uložená
jsou často pro chod firmy životně důležitá.
tér, ale zkušený člověk a špičkový odborník. Ubránit
se plošným útokům je reálné, cíleným skoro ne,“
upozorňuje Martin Hořický.
Odbornost je podle něj v boji s kybernetickými
riziky naprosto zásadní: „Navrhovali jsme v jedné
firmě řešení a odpověď byla, že je to moc drahé.
Zjistil jsem ale, že mají hardware, který už požado‑
vanou funkci uměl. Jen to nikdo v té firmě netušil.
Někdy jsou i účinná řešení překvapivě snadná.
Některé switche už před více než deseti lety uměly
leccos z toho, co si dnes firmy z neznalosti draze
pořizují jinde.“

Foto: archiv BDO

Audit nemusí být audit

T

ak nějak se tváříme, že kybernetická bez‑
pečnost nás nemusí zajímat, protože je to
problém velkých. Jenže ono je to jinak. „Je
to problém všech, v posledních letech přece všichni
digitalizují. A budu cynik – čím více digitalizace,
tím více rizika,“ říká Martin Hořický, který s ko‑
legou Tomášem Kubíčkem buduje v BDO divizi,
specializovanou na technologické poradenství
a kybernetickou bezpečnost.
Když Martin říká všech, nemyslí tím jenom všech
firem, ale doslova všech osob, od majitele a nejvyš‑
šího vedení po řadového zaměstnance, který má
firemní e‑mail a přístup na internet. Digitální doba
zkrátka přináší digitální rizika. A je pozdě si to
uvědomit, až když se zastaví výroba nebo obchod.
Mimochodem, firmy se dělí z hlediska kybernetic‑
ké bezpečnosti pouze na dvě skupiny: Na ty, co již
napadeny byly, a ty, které teprve budou.

Základem je řízení rizik
Jak to zařídit, aby vše v oblasti technologií a IT
ve firmě fungovalo a nemrhalo se penězi za
nesmyslná nebo nefunkční řešení? Odpověď je
v principu jednoduchá: řídit rizika. To je základní
pravidlo. „Každé opatření má svoji hodnotu, u ka‑
ždého opatření nějaké riziko zůstane a každé riziko
s sebou nese potenciální škodu. A musím si určit,
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kde je rovnováha,“ vysvětluje Martin Hořický
a poukazuje tak na jedno základní pravidlo –
žádné opatření ve skutečnosti hrozbu či riziko
neodstraní, jenom snižuje pravděpodobnost jejího
výskytu a dopady.
Důležité je si také uvědomit, že ve své podstatě
je bezpečnost pouze jedna, ta komplexní. „Na to
se dost často zapomíná. My se právě snažíme řešit
ji komplexně, protože jen tak nám to dává smysl.
Takže je papírová bezpečnost, technická, procesní,
personální a konečně ta kybernetická. A my nabízí‑
me řešení. Nedodáváme hardware, dodáváme řešení
a nejsme na nikom závislí,“ říká Martin Hořický.

Drahé neznamená nejlepší
Nabízí se otázka, zda existuje nějaké minimum
technologické nebo kybernetické bezpečnosti.
Podle Martina Hořického jsou to základní a po‑
měrně jednoduchá opatření, která minimalizují
nejčastější rizika, tedy takzvané VLAN, virtuální
sítě. Nutná je znalost prostředí a jeho slabých míst,
tedy povědomí o vlastní zranitelnosti. A samozřej‑
mě dobře proškolení zaměstnanci. „Důležité také
je nemyslet si, že do kybernetické bezpečnosti jednou
investujete a hotovo. Je potřeba neustále testovat
a ověřovat, jestli nemám další slabiny, a správně
edukovat. Na druhé straně nestojí počítačový ama‑

Zvláště menší firmy mohou v případě snahy
o řešení kybernetické bezpečnosti narazit. Obor je
poměrně nový a některé pojmy ještě nejsou všem
zřejmé. Často se například zaměňují pojmy test
zranitelnosti a penetrační test. „Testy zranitelnosti
jsou automatické testy, které odhalí určité nedo‑
statky – zadáte adresu a vypadne vám výsledek,
který vám řekne, kde máte slabá místa. Je ale nutné
pak oddělit oblasti, které jsou falešně pozitivní.
Některé nástroje jsou zadarmo, ty nedoporučuji. Ty
kvalitnější jsou ve vyšších řádech tisíců eur. Také se
využívají při testech metody takzvaného sociální‑
ho inženýrství – snažím se obalamutit personál
podezřelou esemeskou, e-mailem, snažím se z něj
dostat informace na sociální síti, připojit se pod nej‑
různější záminkou na jeho počítač a zkoumám, jak
se zachová. A pak je penetrační testování, z mého
pohledu nejvyšší level. Cílem je dostat se zvenčí do
sítě s využitím všech možných technik, i těch, které
už jsem zmínil,“ vysvětluje Martin Hořický.

Útok se dá koupit
Nejčastější hrozbou současnosti je phishing
a s ním spojený ransomware. Větší pravděpodob‑
nost mají automatizované, plošné necílené útoky.
Jejich nebezpečnost je nižší než u útoků cílených.
Těch ale přibývá. „Není divu, na darknetu koupíte
útok jako službu, pořídíte zde služby od ransomware
po průmyslovou špionáž. Stačí si, cynicky řečeno,
vybrat. Prostě zadáte cíl, zaplatíte a někdo to za
vás obstará. To je poměrně krutá hra. Aby ji firma
neprohrála, měla by znát svá slabá místa,“ varuje
Martin Hořický. ■
PETR KARBAN
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Ryba může od hlavy i vonět
Firemní kultura. Dvě magická slova, která na řadu podnikatelů dokážou fungovat jako červený hadr na býka.
Když je v menších firmách zmíním, často nad tím mávnou rukou nebo mi řeknou, ať na ně s nějakými bláboly
a teoretickými poučkami nechodím.
stejnou krevní skupinou, aby zapadli do týmu,
dokázali jeden s druhým komunikovat a vzájemně
se podporovat.

Pozor na toxická esa
Firmy často nabírají lidi pro to, co umějí, a vyha‑
zují je kvůli tomu, jací jsou. Byl jsem za život už
u tolika pohovorů, že bych to ani nespočítal, a neu‑
stále se opakuje jedna věc. Lidé najmou člověka,
který má skvělý životopis, je doslova nadupaný
vědomostmi, dokáže velice dobře zapůsobit, ale
má velké ego a je to sólista. Primární motivací ta‑
kového člověka ve většině případů bude vyniknout
a ukázat všem, jak je skvělý. To, aby fungoval tým
jako celek, u něj bude až 246. priorita.
Zkusím vám to přiblížit na příkladu. V jedné firmě
bylo obchodnické eso. Podával zdaleka nejlepší
výkony a získával spoustu zakázek. Jednoho dne
jsem přišel za majitelem a řekl jsem mu, že se nedá
nic dělat, ale s panem Tondou se bude muset roz‑
loučit. Koukal na mě jako na zjevení a řekl mi, zda
jsem se nezbláznil, že chci pustit jeho nejlepšího
obchodníka.

T

o přece ale není žádný umělý koncept, který
by firmy zaváděly, protože nemají do čeho
píchnout. Ve firmě fungují podobná pravidla
jako v rodině. A zejména muži, přiznejme si to,
často neumějí úplně budovat tu správnou atmosfé‑
ru ani doma. Vychází to z našeho nastavení, jsme
přirozeně naprogramovaní, abychom splnili úkol.
Když se potřebujeme dostat z bodu A do bodu B,
hledáme cestu, jak to učinit co možná nejrychleji
a nejefektivněji. A už moc nehledíme na to, jaký
dopad má naše jednání na ostatní a zda je kolem
nás stále dýchatelná atmosféra.

Firma je jako rodina
Myslím si, že kdo chce vybudovat společnost se
zdravou firemní kulturou, má ideální příležitost
začít to trénovat právě ve své domácnosti. Dobře
fungující firma se totiž od rodiny zase až tolik
neliší. Není to přece o tom poskládat tým z nej‑
lepších individualistů. Když budete mít spoustu
špičkových pracovníků, kteří podají skvělý výkon,
ale budou to solitérní psychopaté zavření mezi
čtyřmi stěnami, nikdy to nebude fungovat. Firma
je živý organismus, který je potřeba naladit jako
symfonický orchestr. Aktivně vyhledávat lidi se

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.

No, nezbláznil jsem se, jednalo se totiž o toxické‑
ho člověka, který absolutně decimoval svůj tým.
Dalších osm obchodníků bylo pod neuvěřitelným
tlakem a stále ve stresu z neustávající šikany
od pana Dokonalého. Majitele se mi postupně
podařilo přesvědčit a s panem Tondou jsme se roz‑
loučili. Člověk, který po něm převzal jeho region,
zpočátku nedosahoval takových výsledků jako pan
Dokonalý, ale díky uvolnění tlaku a zvýšení chuti
do práce narostly celkové obchody firmy během
roku o 20 %.

Dobře fungující firma
A to je přesně to, o čem mluvím. Dobře fungující
firma nevznikne tak, že se dá k sobě 30 nebo 50 in‑
dividualistů, kteří vždycky kopou jenom za sebe.
Ne, ta vznikne tak, že se vytvoří mančaft lidí, kteří
jdou za společnou vizí a často pro ni doslova hoří.
Jejich práce je baví a naplňuje a oni mají každé
ráno chuť vstát a jít do boje. Věřte mi, ty výsledky
jsou pak naprosto odlišné od toho, když jde člověk
do práce s nechutí nebo obavou, co se mu tam zase
přihodí.
Za mě tedy není firemní kultura žádný moder‑
ní buzzword, ale zcela jasná podmínka k tomu,
abyste vytvořili společnost, která bude růst a tvořit
hodnoty. ■
JIŘÍ JEMELKA, J.I.P. pro firmy

www.komora.cz

51

expertní pohled

Marketplace je příležitost,
ne konkurence
To je hlavní vyznění tradiční networkingové akce Eshopista, která proběhla ve čtvrtek 16. června v pražské La Fabrice.
Na dvě stovky účastníků z řad provozovatelů e‑shopů si vyslechlo rady desítky řečníků.

H

lavní tématem setkání byly marketplaces,
tedy internetová tržiště. Jedná se o prodejní
portály, do kterých se může zapojit větší
množství e‑shopů. Dušan Smoljak z pořádající
společnosti Acomware představil nový průzkum
toho, jak se české a slovenské e‑shopy k market‑
places staví. Ten zjistil, že služeb internetových
tržišť využívá třetina dotázaných. Naproti tomu tři
procenta respondentů řekla, že prodej na mar‑
ketplaces ukončila. Důvod bohužel neuvedli.
Z průzkumu rovněž vyplývá, že firmám, které

Foto: Daniel Mrázek

ESHOPISTA

na marketplaces působí, tento způsob prodeje tvoří
přibližně deset procent obratu. Někteří prodejci
jsou ale mnohem úspěšnější a marketplaces jim
tvoří až 30 % tržeb. Jak ale Smoljak upozornil, stále
je to výrazně méně než v zahraničí. V USA se mar‑
ketplaces na obratu e‑shopů podílí více než 40 %,
v Německu je to dokonce více než polovina.
Průzkum blíže sledoval i náladu mezi těmi, kteří
na marketplaces zatím nepůsobí. Na změnu se
v tomto směru v brzké době chystají asi dvě třetiny
z nich, dalších 27 % z nich možnost prodeje přes
marketplaces v budoucnu nevylučuje. Striktně
marketplaces odmítají asi jen čtyři procenta dotá‑
zaných. Kompletní výsledky průzkumu se už brzy
objeví na blogu Acomware.
Smoljak dále shrnul důvody, proč by e‑shopy
měly služeb internetových tržišť využít. Je to
cesta ke zvýšení prodejů a k novým zákazníkům,
prodejcům se zároveň otevírá cesta na zahraniční
trh a v neposlední řadě prodejci ocení širokou
marketingovou propagaci. Na druhou stranu mar‑
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Uznávaná networkingová platforma, která už sedm
let propojuje českou e‑commerce scénu. Partnery
letošního ročníku Eshopisty jsou Alza, Heureka
Group, Zásilkovna, Skladon, Luigi’s Box, PPC Bee,
Shoptet a kreativní agentura Blueglue. Mediálními
partnery jsou Marketing & Media, zpravodajský
portál Komoraplus.cz a měsíčník Hospodářské
komory České republiky Komora.

ketplaces podle Smoljaka v sobě ukrývají i úskalí.
Prodejci mají nižší marže, ztrácí přímý kontakt
se zákazníkem a upozaďují svou značku. Zákaz‑
ník totiž mnohem více vnímá známou značku
internetového tržiště, jako je třeba Amazon, Alza,
Heureka, Mall a další. Název e‑shopu, který zboží
nabízí, zákazník často přehlíží.

Marketplaces přispívají
k důvěryhodnosti e‑shopu
Petr Bena z Alzy ve svém vystoupení pak zdů‑
raznil, že marketplaces v žádném případě nejsou
pro e‑shopy konkurencí, ale dalším prodejním
kanálem. Díky portálu se známým jménem si
e‑shop získá i větší důvěru zákazníků – lidé velkým
a ověřeným prodejcům věří. A proto věří i těm
e‑shopům, které tyto známé značky doporučí.
Marketplaces mají i další výhodu. Pro zákazníky je
velmi obtížné zorientovat se v nepřeberném množ‑
ství existujících e‑shopů. Pokud se tyto e‑shopy
na některé z internetových tržišť připojí, mají větší

pravděpodobnost, že si jich zákazníci všimnou.
Tomu, že se internetová tržiště můžou prosadit i na
českém trhu, nahrává i relativně malá rozloha naší
republiky. Některá internetová tržiště nabízí e‑sho‑
pům i své vlastní skladové prostory a možnosti
dopravy. Není tak problém z jednoho konce naší
země na druhý dodat zákazníkovi zásilku během
jednoho dne, což zákazníci vřele vítají.
Jak na Eshopistovi také zaznělo, marketplaces e‑sho‑
pům nejen zprostředkují prodej, ale také uvolní
ruce, zejména v zákaznické podpoře. Řada interne‑
tových tržišť totiž zajišťují komunikaci s kupujícím,
díky čemuž se provozovatelé e‑shopů můžou více
soustředit na svůj byznys. A jak přidal další z před‑
nášejících, Petr Hušek z Heureky, Marketplace je
příležitostí i pro ty prodejce, kteří nemůžou nebo
nechtějí mít vlastní e‑shop. Jde zejména o drobné
firmy, pro něž by výstavba nového prodejního webu
představovala příliš nákladnou investici. ■
DANIEL MRÁZEK

inzerce
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V čem je společnost CTP jiná?

Nestavíme jen budovy – vytváříme prostředí, ve kterém se podnikání daří - energeticky
úsporné budovy, přírodní terénní úpravy, cyklostezky, stezky pro pěší, cvičiště, veřejná
doprava v areálu, restaurace, minimarkety a komunitní centrum pro pořádání akcí,
networking a co-working. Dbáme na to, aby naše ctParky byly pohodlné, komfortní
a zdravé a umožňovaly vám soustředit se na vaše hlavní činnosti. CTPark Network –
nejproduktivnější a nejpříjemnější pracovní prostředí ve střední a východní Evropě.

Parkmakers
ctp.eu

#WH4R
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AŽD – české technologie,
které dobývají svět
Patří mezi technologicky nejvyspělejší společnosti nejenom v České republice. Od svého vzniku v roce 1954 je stále
v českých rukou a pracuje s ryze českými technologiemi. Řeč je o společnosti AŽD, která je lídrem v oblasti technologických
celků v oboru zabezpečovacích, sdělovacích, řídicích a komunikačních technologií dopravní infrastruktury. Rozhodující
je orientace AŽD především na oblast železniční dopravy. Pro své obchodní partnery zajišťuje vývoj, výrobu, kompletní
dodávku, montáž a následný servis.
aktuálně nejdůležitější, je to určitě modernizace
zabezpečovacího zařízení a telekomunikace na polské
trati Poznaň – Štětín v hodnotě 3,5 miliardy korun,
dále modernizace bulharské železniční tratě Sofie –
Dragoman – srbská hranice, úsek Volujak – Dra‑
goman v hodnotě 415 milionů korun a připomenu
také dodávku zabezpečovacího zařízení pro srbskou
železniční trať Subotica – Horgoš za 300 milionů
korun,“ popisuje zahraniční aktivity Zdeněk Chrdle.

Foto: archiv AŽD

Kouzlo Švestkové dráhy

H

istorie společnosti AŽD je dlouhá téměř
70 let. „Stojí za ní stovky šikovných lidí, kteří
se společně rozhodli, že nebudou nakupovat
zahraniční technologie, ale budou vyvíjet vlastní
české systémy. S odstupem let musím říci, že to bylo
správné rozhodnutí, ale současně velmi riskantní.
Najít špičkové techniky, vyvinout něco nového,
a hlavně to pak prosadit nejenom na českém trhu,
to byl opravdu těžký úkol. Ale podařilo se, a to
díky kvalitnímu týmu v AŽD, který vedu téměř
dvacet let. Mimochodem, aktuálně je v AŽD přes
1 700 zaměstnanců v nejrůznějších profesích,“ říká
generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Neviditelná funkčnost
Společnost AŽD s oblibou říká, že i když jejich
technologie v podstatě nejsou vidět, každou sekun‑
du zajišťují bezpečnost na železnici, v metru, na
silnici a v dalších oblastech denního života. Top
produkty této české společnosti v podobě stanič‑
ních zabezpečovacích zařízení řady StationSWing
ESA například zabezpečují železniční provoz, aby
nedocházelo ke srážkám vlaků. „Vždy když dojde
k nějaké mimořádné události, radíme se s techniky,
jak co nejrychleji dostat do kritických míst železniční
infrastruktury moderní a zároveň levné technolo‑

54

www.komora.cz

gie, které něčemu podobnému zabrání. Myslím, že
hovořím za drtivou většinu našich zaměstnanců,
když řeknu, že železnice je pro nás především srdeční
záležitostí,“ vysvětluje Zdeněk Chrdle.

Vývoj je základem úspěchu
I když svět prošel pandemií a aktuálně se silně
negativně projevují vlivy válečného konfliktu
na Ukrajině, společnost AŽD je ekonomicky
stabilní. A stojí za tím právě vlastní technologie
s minimální závislostí na zahraničních dodávkách.
„V podstatě všechny peníze, které vyděláváme, jdou
zpět do vývoje. To je pro nás priorita. I díky tomu
se aktuálně můžeme věnovat například instalaci
jednotného evropského zabezpečovače ETCS za vel‑
mi příznivé české ceny. Ano, přestože jde o evropský
zabezpečovací systém, máme svou českou verzi,
která je plně kompatibilní s ostatními nadnárodními
výrobci,“ říká Zdeněk Chrdle.
Společnost AŽD se významně prosazuje také na za‑
hraničních trzích. Aktuálně najdete technologie této
české společnosti ve dvaceti zemích světa včetně
exotických míst, jako je Turecko, Indie či Malajsie.
Evropa je ovšem nečastějším místem obchodních
aktivit. „V zahraničí dnes máme zhruba 30 procent
našich aktivit. Pokud zmíním tu, která je pro nás

Velkou výhodou AŽD oproti zahraničním konku‑
rentům jsou dva zkušební polygony, kde si česká
společnost může neomezeně testovat nejmoder‑
nější už známé technologie, ale také nově vyvíjené.
„I když si v roce 2016 mnozí klepali na čelo, proč si
společnost AŽD koupila železniční tratě Čížkovi‑
ce – Obrnice a Kopidlno – Dolní Bousov, my jsme
měli jasno. Nejen že jsme se rozhodli na takzvané
Švestkové dráze obnovit železniční provoz, ale už
jsme měli v plánu, že si na nich naši vývojáři budou
levně zkoušet, co se jim zlíbí. A vykoplo nás to hodně
vysoko. Vymysleli jsme kupříkladu nový přestavník
a za měsíc byl na Švestkové dráze v ověřovacím
provozu. Totéž se odehrálo u nových břeven na
železničních přejezdech z kompozitních materiálů
a s blikajícími LED světly. Jakmile jsme je nainstalo‑
vali na Švestkové dráze, hned byl o ně zájem. Není
problém na našich tratích zkoušet vozidla s ETCS,
ale také jsme pozvali novináře na první ukázku
autonomního vlaku, který jezdil bez strojvedoucího,“
popisuje výhody vlastních tratí Zdeněk Chrdle.
Za všemi úspěchy stojí kvalifikovaní zaměstnanci
AŽD. A těch je na trhu takový nedostatek, že to
začíná českou společnost limitovat. „Děláme vše,
co má odpovědná společnost dělat. Podporujeme
školy technického směru, zveme studenty k nám na
praxe, absolventům vysokých škol nabízíme rychlou
a přímou vazbu na vývojářskou techniku a realizaci
projektů. U nás jsou dveře otevřené, přesto je pro‑
blém získat chytré lidi se zájmem o obor. Ale my to
nevzdáme, myslím si, že podílet se na budoucnosti
české železnice v podobě autonomních vlaků s využi‑
tím kosmických technologií, to přece na českém trhu
jen tak nenajdete,“ uzavírá Zdeněk Chrdle. ■
JIŘÍ DLABAJA
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Nízká kvalita řadí naše vzdělávání na 13. místo v EU

Česko má málo vysokoškoláků

Česká republika je z pohledu vzdělávání, vědy a výzkumu na 13. místě z 27 unijních zemí. Vyplývá to z druhého pilíře Indexu
prosperity Česka. Pouze v jednom sledovaném indikátoru figuruje v přední desítce zemí – v podílu výdajů na výzkum
a vývoj na HDP se umístila na 10. místě.

N

ejhůře si vedeme v podílu vysokoškoláků
v populaci. Mezi lidmi ve věku 25–34 let má
alespoň bakalářský stupeň vzdělání každý
třetí, což odpovídá až 23. příčce.

Investice do vzdělávání, vědy
a výzkumu versus ekonomika
V ekonomickém pilíři Indexu prosperity se Česko
umístilo v první desítce. O budoucí prosperitě ale
nejvíce napoví druhý pilíř, ve kterém zkoumáme
vzdělávání, vědu a výzkum. Analýzy dlouhodobé‑
ho růstu totiž ukazují, že jej ovlivňují cirka z polo‑
viny inovace a ze čtvrtiny lidský kapitál. Schopnost
inovovat stojí na vzdělání, ale i na podpoře vědy
a výzkumu a na spolupráci mezi firmami a vědci.

Úroveň vzdělání je jedním z klíčových prvků pro‑
sperující společnosti. Ta se pak mimo jiné dokáže
lépe bránit dezinformacím a propagandě států
s nepřátelskými úmysly, jako například v sou‑
časné situaci, kdy dezinformátoři šíří nepravdivé
informace o válce na Ukrajině. V tomto ohledu
si Česko počíná v rámci EU spíše podprůměrně.
Například v mediální gramotnosti, která je zásadní
pro rozpoznávání dezinformací, se umístilo
na 17. místě z 27 unijních zemí, vyplývá to
z Indexu mediální gramotnosti. Nejlépe si vedou
severské státy.

Vysokoškolské vzdělání má jen třetina
mladých, vzdělávání je málo flexibilní
Z porovnávaných indikátorů si Česko nejhůře vede
v podílu mladých s vysokoškolským vzděláním.
Jak uvádí Tereza Hrtúsová: „V populaci ve věku
25 až 34 let vysokoškolským vzděláním disponuje
pouze 33 procent obyvatel, což nás řadí na pá‑
tou nejhorší pozici v rámci EU.“ Zajímavé je, že
situace se různí podle pohlaví. „U žen v této věkové
skupině dokončí terciární vzdělání 40 procent
z nich. Mezi muži ve věku 25 až 34 let je tento podíl
nižší, terciární vzdělání má jen 26 procent,“ dodává.
Nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je
dán jednak historicky, kdy jsme jako jedna z nej‑
více průmyslových zemí potřebovali pracovníky
zejména do této části ekonomiky, tak především
efektivitou celého vysokoškolského vzdělávacího
systému. „Oproti západním zemím je málo flexibil‑
ní, neboť studenti v Česku jsou směrováni primárně

Foto: archiv ČS

Vzdělaná společnost je odolná
vůči dezinformacím

Tereza Hrtúsová

k dosažení magisterského vzdělání, které je časově
náročné. Téměř zcela pak postrádáme kratší vyso‑
koškolské tituly, které jsou více prakticky zaměřené
a absolventa lépe připraví na budoucí profesi,“
vysvětluje Hrtúsová.

Lepší spolupráci mezi firmami
a univerzitami brání legislativa,
byrokracie a nedostatek pracovníků
Pro kvalitu vzdělání a vědy je důležitá spolupráce
s komerční oblastí. Nicméně i v tomto indikátoru
si Česko vede průměrně, neboť ve spolupráci
firem s univerzitami se dle Global Innovation
Indexu umístilo na 13. místě.
Jak říká viceprezidentka Svazu průmyslu a dopra‑
vy ČR Milena Jabůrková: „Náš loňský průzkum
ukázal, že větší aktivitě firem brání především
zastaralá legislativa, dlouhodobá nejistota přímé
i nepřímé finanční podpory, tedy daňových
odpočtů na výzkum a vývoj, vysoká byrokracie,
nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků
a obecně i nedostatečné ocenění inovativních
firem.“

Česko financuje vzdělávání
a vědu průměrně

Podíl veřejných výdajů na vzdělávání na HDP
dosahuje v Česku 5,1 %, což odpovídá 15. místu
v EU. Jak konstatuje David Navrátil, lépe jsme
na tom ve financování vědy a výzkumu: „Podíl
výdajů na výzkum a vývoj k HDP v ČR činí téměř
2 procenta, což nás řadí na desátou pozici v EU.
Největší podíl na těchto výdajích má podnikatelský
sektor (1,2 procenta), podíl vládních výdajů dosa‑
huje 0,34 procenta.“ Pokud bychom ale srovnávali
pouze výši výdajů vlády na výzkum a vývoj, bylo
by na tom Česko podstatně lépe. „V podílu vládních
výdajů na výzkum a vývoj na HDP je Česko v rámci
EU na druhém místě za Německem. Ve srovnání
výdajů podnikatelského sektoru na výzkum a vývoj
jsme na jedenácté pozici,“ dodává Navrátil. ■
INDEX PROSPERITY ČESKA

Celý článek na:
www.indexprosperity.cz

www.komora.cz
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ČEZ zvítězil u studentů v žebříčku
TOP Zaměstnavatel 2022

Kariéra v energetice táhne

Foto: archiv ČEZ

Jako první volbu při výběru zaměstnání označili vysokoškolští studenti energetickou společnost ČEZ.
V soutěži TOP Zaměstnavatelé potřetí za sebou obhájila pozici absolutního vítěze s titulem Jasná volba v anketě,
v níž hlasuje 12 000 studentů českých vysokých škol.

K

romě prestižní hlavní ceny ovládla stejně jako
v předchozích letech i dvě vedlejší katego‑
rie: jako vysněného zaměstnavatele označili
Skupinu ČEZ také studenti technických oborů
v kategorii Technik a zvítězila rovněž v odvětví
Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl.

Dukovany zájem ještě zvýší
Vysokoškoláci tvoří více než třetinu zaměstnanců
ČEZ, v jaderných elektrárnách dokonce až polovi‑
nu. Chystaný tendr na výstavbu nových jaderných
bloků v Dukovanech zvýší poptávku zejména po
absolventech technických oborů, budou potřeba
stovky nových pracovníků nejen v ČEZ, ale také
v dodavatelských firmách.
Anketa TOP Zaměstnavatelé pravidelně odhaluje,
kam by univerzitní studenti po ukončení studia
nejraději vyrazili budovat kariéru. Letos absolutně
nejvyšší počet hlasů získala mezi více než dvanácti
tisíci českých vysokoškoláků potřetí za sebou Sku‑
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pina ČEZ. Hattrickem tak potvrdila svou „formu“
a pověst nejžádanějšího zaměstnavatele z pohledu
vysokoškoláků. ČEZ navíc bodoval i ve dvou
dalších kategoriích: poosmé za sebou jej zvolili
na první místo nejlepší studenti technických oborů
a s přehledem zvítězil rovněž v oborové soutěži
Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl.

Energetika je a bude perspektivní
„Za klíčovou považujeme zejména dlouhodobou
spolupráci a osobní kontakt se studenty. S řadou
z nich se prostřednictvím našich nejrůznějších pro‑
gramů a stáží setkáváme už od střední školy. Tato
otevřenost se nám vyplácí. Mám radost, že ČEZ
vnímají jako perspektivního zaměstnavatele,“ uvedl
personální ředitel ČEZ Josef Lejček.
Pro ČEZ jsou vysokoškolsky vzdělaní pracovníci
klíčoví: tvoří více než třetinu zaměstnanců, v ja‑
derných elektrárnách je to dokonce polovina (po‑
dle dat OECD činí podíl vysokoškoláků v populaci

v ČR 24 %). Společnosti se dlouhodobě daří mladé
lidi lákat: loni tvořil podíl nově přijatých zaměst‑
nanců do 30 let celkem 38 %. Chystané spuštění
tendru na nové jaderné bloky v Dukovanech ještě
více zvýší poptávku ČEZ po technicky vzdělaných
zaměstnancích.
Zatímco anketa TOP Zaměstnavatelé představuje
nejžádanější firmy z pohledu studentů, neméně
důležitá je i oborová cena Sodexo Zaměstnavatel
roku. Ta přihlášené účastníky hodnotí na zákla‑
dě speciální metodiky PricewaterhouseCoopers
zaměřené na řadu HR ukazatelů. I v této prestižní
soutěži Skupina ČEZ pravidelně slaví úspěchy.
Mateřská společnost ČEZ, a. s., loni v kategorii
velkých firem (nad 5 000 zaměstnanců) obsadila
stříbrnou příčku, ČEZ Distribuce v kategorii střed‑
ních firem (do 5 000 zaměstnanců) pak sdílené
třetí místo. ■
DARINA POVROVÁ
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Praktický výzkum akustiky
a jeho aplikace v praxi stavby
Akustika je pro mnoho z nás obtížně uchopitelná a její teorií a chováním se ročně zabývají stovky lidí a napíše se mnoho
článků a vědeckých prací. Přesto když pak dojde na praktické použití, vše je mnohdy jinak. Cesta z papíru k hotovému
akustickému řešení je dlouhá a čeká na ní mnoho záludných a neočekávaných komplikací.

N

ezřídka se tak stává, že když nastane měření
akustiky na stavbě, nejeden účastník je v na‑
pětí, jak to vyjde. Proč? Vždyť předpisy a le‑
gislativa hovoří jasně, jak to má být. Ano, to je sice
pravda, ale legislativa je schopna pojmout pouze
tu popsanou a obecnou část, která se snaží přiblížit
všem a stavu současného poznání. Právě poznání
je mnohdy tak staré a široké, že ho nelze pojmout.
Rychlý vývoj nedává mnoho šancí na ustálení
stavu, a tak poznání uhání stále vpřed.

Nehledě na legislativu má každý materiál své
specifické vlastnosti a je nutné ho dobře poznat
a zjistit, jak funguje za určitých vlastností a mate‑
riálových kombinací. Pak se dají velice přesně určit
podmínky úspěchu, či neúspěchu již v projektové
přípravě, a ne až po realizaci stavby. Jakákoliv
oprava hotové stavby je věcí velice náročnou
finančně a mnohdy i technicky. Nejednou tak
dojde na finanční vyrovnání, která jsou velice bo‑
lestivá a častokrát i likvidační. Je nutné tedy těmto
případům předcházet a dělat vše tak, jak to nejlépe
jde. Kde ale začít? Správným návrhem, studiem
předpisů a norem…? Jistě, to je dobrý a nutný
základ. Bude to stačit? V případě, že řešení nebude
dostatečně robustní, nemusí to stačit, a i přes dob‑
rou přípravu může dojít k selhání. To se dá snadno
a relativně přesně dokázat dostupným měřením.
Co je tedy nutné udělat pro to, aby byly návrhy
a realizace úspěšné? Mít praktické zkušenosti,
nejlépe praktická měření a znalosti ze staveb.

Laboratoř není stavba
Výrobci materiálů, zejména ti, kteří produkují
akustické prvky pro konstrukce, jako je i společ‑
nost Wienerberger, si hlídají výrobu akustických
cihelných prvků a hledají řešení pro jejich bez‑
problémové použití a vyladění návrhu ve stavbách
tak, aby byla výsledná konstrukce vyhovující
požadavkům norem a předpisů. To s sebou nese
mnoho akustických zkoušek v laboratořích, které
jsou nezbytné pro uvedení výrobku samotného
a jeho deklaraci, ale pro praktické použití to již
nemusí stačit. Hledat v akustice správná řešení, to
představuje mnoho úsilí a spolupráce s externími
odborníky na akustiku, a zejména s investory, po‑
kud chceme skutečná řešení pro praxi. Nevýhodou
praktických zkoušek a měření je čas a finanční

Foto: 2x archiv Wienerberger

Jak předcházet problémům

MEZIBYTOVÁ STĚNA Z MATERIÁLU POROTHERM 30 AKU SYM
S OBOUSTRANNOU VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU 15 mm
Předpoklad
dle orientačního návrhu
[R’w = dB]

Měření bez úpravy
spáry

Úprava spáry

[mm]

[R’w = dB]

[R’w = dB]

Materiál napojení
druh
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minerální vata

10

55,0

55,0

54

těžký asfaltový pás

3,6

56,1

56,8

54

mirelon

5

55,1

-

náročnost, přičemž výsledky jsou aplikovatelné
pouze na velice podobných projektech. Přesto jsou
tyto zkoušky a měření pro výsledek zásadní.

Příklad z praxe
Může ovlivnit akustiku mezibytové dělicí stěny
napojení příčkového zdiva na tuto konstrukci?
Z dřívějších měření v laboratoři jsme věděli, že
zpracování tohoto detailu má určitý vliv na fi‑
nální výsledek, který ovlivňuje nejenom akus‑
tické vlastnosti, ale závisí také na směru měření
a příjmu hluku vzhledem k napojené konstrukci.
Nicméně není nad ověření v praxi. Naše měření
přímo na stavbě prokázala vliv způsobu napojení

i druhu použitého materiálu – a není zanedbatel‑
ný, jde o hodnoty až 2 dB. A potvrdili jsme si, že
vliv může mít i vzájemné propojení konstrukcí
omítkou.
Pro akustické hodnoty konstrukce je zkrátka
důležitý každý detail. I taková obyčejná připojovací
spára vnitrobytové příčky může mít nezanedba‑
telný vliv na celkovou akustiku bytu nebo domu.
Důležité je proto řešit akustické konstrukce a jejich
vhodné použití s daným výrobcem, který má
zkušenosti s daným materiálem a s jeho vhodným
použitím. ■
JAN HUBER, Wienerberger
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Lithiové baterie, důlní voda
a pomocník restaurátorů
Máme tu další přehled aktuálních objevů a výzkumů z českých vědeckých laboratoří. V nich se ukrývají doslova poklady.
Jsou nejenže zajímavé, ale zároveň můžou být skvělou příležitostí, jak trh obohatit o užitečné produkty a technologie.

Z

a pozornost stojí i proto, že se můžou stát
impulzem ke globálnímu úspěchu českých
firem, které objeví jejich zatím ještě poněkud
skrytý potenciál.

Lithiové baterie (ne)mají budoucnost
Lithiové baterie jsou dnes běžně používaným stan‑
dardem. Jejich vývoj přesto zůstává předmětem
výzkumu vědeckých pracovišť. Pořád totiž ještě
existují možnosti, jak zvyšovat jejich efektivitu.
Olomoučtí vědci například zkoumají, jak vedle
lithia používat v bateriích síru. Dokonce na to
získali velice prestižní grant Evropské výzkumné
rady (ERC), a to v kategorii Proof of Concept,
který by měl být předstupněm uvedení objevu
na trh. A to vše v době, kdy laboratoře zároveň
hledají cesty, jak lithium kvůli jeho ekologickým
dopadům opustit.
Funguje to. Doktorandka Veronika Šedajová
v testovací laboratoři Českého institutu výzkumu
a pokročilých materiálů (CATRIN) Univerzity
Palackého v Olomouci přiloží k baterii LED‑diodu,
která se rozsvítí. Na první pohled nic převratného.
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Vidím klasickou knoflíkovou baterii. Jenže důležité
není to, jak vypadá na povrchu. Zcela nové a ob‑
jevné je to, co se ukrývá uvnitř. „Jedním z elektro‑
dových materiálů, který vydává elektrickou energii,
je modifikovaný grafen, který je připravený chemií
fluorografenu,“ vysvětluje vedoucí výzkumného
týmu profesor Michal Otyepka.
Chemicky řečeno, jde o tzv. 2D materiály, na něž
se vědci po celém světě zaměřují čím dál více, pro‑
tože v nich vidí cestu k pokročilým technologiím.
Typické jsou svou vrstevnatou strukturou, přičemž
jednotlivé vrstvy atomů vědci dokážou od sebe
oddělit. Výsledkem je materiál, u něhož můžeme
měřit šířku a délku, ale v podstatě nikoli výšku –
materiál je tlustý jako jeden atom. Proto označení
„dvourozměrné materiály“.
Ze zmíněného fluorografenu vědci odstranili část
atomů fluoru a na uvolněná místa pevnou vazbou
navázali polysulfidy, tedy látky obsahující síru.
Proto v našem případě mluvíme o lithium‑sirných
bateriích. „Jejich výhodou je, že kromě lithia
a síry obsahují akorát sodík a uhlík. Takže v nich
nenajdeme žádné těžké kovy ani nic dalšího, co by

mělo negativní vliv na životní prostředí,“ pokračuje
Otyepka. Na druhou stranu nevýhodou lithium
‑sirných baterií obecně je jejich extrémně nízká
životnost. Svou kapacitu ztrácí už po desítkách
nabíjecích cyklů. To je z trhu prakticky vylučuje.
Tým profesora Otyepky ale našel řešení. Mezi
uhlíkovou páteří fluorografenu a sírou vytvořil
pevné vazby. To zabraňuje postupnému uvolňová‑
ní síry při nabíjecích a vybíjecích cyklech. Materiál
má vynikající výkon, vysokou kapacitu i velkou
stabilitu. Pro praktické využití je příznivé i to, že
vstupní surovina – běžně užívaný průmyslový
lubrikant – je snadno dostupná. Oproti dnešním
Li‑ion bateriím obsahují lithium‑sirné baterie pod‑
statně levnější materiály.

Poslední vývojové stadium?
Síra je ekologický, šetrný, dostupný a levný ma‑
teriál; baterie s jejím využitím se navíc obejdou
bez přítomnosti toxických kovů, jako je nikl či
kobalt. Ekologické otazníky ale vzbuzuje i samotné
lithium. Náročná na životní prostředí je totiž jeho
těžba. A to je důvod, proč se vědecké laboratoře

snaží zjistit, jak se v bateriích obejít i bez něj, CA‑
TRIN s Michalem Otyepkou nevyjímaje. Ostatně
nedávno jsme informovali o jeho vývoji superkon‑
denzátorů, které lithium neobsahují. Přesto Otyep
ka věří, že výzkum lithiových baterií má pořád
ještě smysl: „Je to technologie, která je velmi dobře
vyvinutá, dobře zmapovaná a známe její úskalí.
Lidstvo by ji zatím zahazovat nemělo. Spíš musíme
hledat cesty, jak tuto technologii udělat šetrnější
k životnímu prostředí. Jednou z cest je recyklace
lithiových baterií nebo využívání lithia v kombinaci
s jinými prvky, třeba právě sírou.“
Mnoho nových výzkumů Otyepka už ale neočeká‑
vá: „Základní výzkum lithiových baterií se nejspíš
chýlí ke svému závěru. Dnešní výzkumy se spíš za‑
měřují na baterie založené na jiných technologiích.
I my se tímto směrem chceme v budoucím výzkumu
vydat. V horizontu dvou tří let chceme utlumovat
aktivity v oblasti lithiových baterií a chceme se
v základním výzkumu soustředit na jiné baterie,
založené například na sodíku a draslíku.“

Foto: Viktor Čáp
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Michal Otyepka ukazuje vrstevnatou strukturu grafenu.

funguje v malém množství, nemusí fungovat
v množství velkém. Otyepka doufá, že se všechna
úskalí podaří překonat. Když to vyjde, na první
prototypy ekologicky šetrných a levných lithium
‑sirných baterií se můžeme těšit přibližně za pět
let.

Foto: Viktor Čáp

Voda z dolů v sobě ukrývá poklad

Vložení testovací cely do teplotní komory bateriového testeru

S lithiovými bateriemi se přitom podle Otyepky
budeme setkávat ještě minimálně dvacet let. „To,
co jsem řekl, se týká základního výzkumu. Myslím
ale, že je tu minimálně dvacetileté nebo třicetileté
okno pro využívání té technologie. Určitě nejde
o mrtvou technologii,“ tvrdí. Lithium‑sirné baterie
jsou tak možná posledním, nebo alespoň jedním
z posledních „vývojových stadií“ lithiových baterií.
Přesto v sobě skrývají velký komerční potenciál.
Využít půjdou všude tam, kde dnes používáme
Li‑ion baterie.
Aby se lithium‑sirné baterie přiblížily praktické‑
mu využití, musí se ještě technologicky vyladit.
Jedním ze současných problémů například je, že
při nabíjení a vybíjení se výrazně mění objem.
Toto by měl řešit i prestižní grant Evropské vý‑
zkumné rady (ERC) v kategorii Proof of Concept.
Uvedené granty jsou určené pro špičkové badatele
napříč vědními obory. Program je otevřen pouze

výzkumným pracovníkům, kteří jsou nebo byli
v minulosti financováni ERC. Rada uděluje podpo‑
ru individuálním řešitelům a jejich výzkumným
týmům na základě hodnocení vědecké excelence
návrhu projektu a řešitele. Cílem výzvy Proof of
Concept je podpořit úspěšné řešitele grantů ERC
v nejranější fázi komercializace výstupů jejich vý‑
zkumných aktivit. Granty jsou součástí programu
EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa.
„Nám pomůže, že vyzkoušíme, jestli syntézy, které
fungují v gramovém množství, jsme schopni dělat
v kilogramech. Pak budeme moct oslovit průmyslové
partnery, aby vyrobili prototypy velkých baterií. Ty
pak budeme nabízet výrobcům, aby naše baterie
využívali ve svých technologiích,“ vyhlíží budouc‑
nost Otyepka.
Už teď olomoučtí vědci spolupracují s jednou
firmou v Berlíně, která se vývojem lithium‑sirných
baterií zabývá. Vyhráno ale zdaleka není. To, co

Voda odčerpávaná z uzavřených uhelných dolů
díky své teplotě slouží například k vytápění
administrativních budov, které u dolů stojí. Užitek
by ale mohla přinášet mnohem větší. Důlní voda
v ostravsko‑karvinském revíru (OKR) je bohatá
na soli. Vědci proto zkoumají, jak tyto soli a další
rozpuštěné látky získat. Výsledkem budou nejen
ekonomicky zajímavé suroviny, ale i pitná voda.
Doktorka Petra Malíková nalévá do odměrného
válce vodu, která pochází z asi kilometrové hloub‑
ky bývalého uhelného dolu Jeremenko. Zapne
přístroj, takzvanou elektrodialýzu, která patří do
skupiny membránových technologií. Po skončení
procesu bude výsledkem upravená voda zbavená
solí a solný koncentrát. Důležitou součástí elektro‑
dialýzy jsou membrány, které zajistí průchod iontů
z upravované vody do koncentrátu. Mohou vy‑
padat třeba jako několik fólií poskládaných vedle
sebe. „To je slisovaný iontoměnič s pojivovou částí.
Poskládáme je do jakéhosi ‚sendviče‘. Dáme tam
kationaktivní membránu, rozdělovač, anionaktivní
membránu, rozdělovač… Tím nám vznikne svazek,
který smontujeme mezi desky, na kterých jsou elekt‑
rody,“ popisuje Malíková.
Úkolem vědců tady v laboratoři technologie vody
na Hornicko‑geologické fakultě VŠB‑TUO je
mimo jiné otestovat různé membrány pro získání
co nejkvalitnějších produktů z upravované důlní
vody. Zapojili se totiž do projektu REWAISE
(REsilient WAter Innovation for Smart Econo‑
my), který je financován z prestižního programu
Evropské unie HORIZON 2020. Projekt propojuje
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přední evropské vodárenské subjekty a akademic‑
kou sféru. Do projektu je zapojeno 24 subjektů
z 11 evropských zemí. Membrány pro laboratorní
testy zajišťuje lídr projektu španělská společnost
FCC AQUALIA, S. A. Vysoká škola báňská je
v projektu jediná, která se věnuje důlním vodám.
Další zapojené firmy a instituce zkoumají odsolo‑
vání vody mořské.
Pro odsolení důlních vod lze použít i jiné mem‑
bránové technologie, nejen elektrodialýzu. Stejně
tak mohou i membrány vypadat různě. Třeba jako
sada trubek nebo jako „vlasy“ z vláken připomína‑
jících dentální nit. Jakou membránu vědci použijí
a jakou technologii zvolí, určuje z velké části
vstupní rozbor vody. „Důlní vodu analyzujeme i na
speciálních přístrojích, které nám detekují velmi níz‑
ké koncentrace různých kovů. Na základě vstupního
složení navrhujeme technologii úpravy, přičemž od‑
solení na elektrodialýze je tím hlavním,“ přidává se
docentka Silvie Heviánková. Voda se v laboratoři
vyčistí tak důkladně, že aby mohla být považována
za pitnou, musí se do ní některé minerály zpětně
přidat, například vápník a hořčík.

Foto : Daniel Mrázek
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Zleva Petra Malíková, Václav Zubíček a Silvie Heviánková

Jedním z důvodů, proč se ostravští vědci odsolová‑
ním důlních vod zabývají, je hledání náhradního
zdroje pitné vody. „V případě, že by byl nedostatek
vody ve standardních zdrojích, máme tady uprostřed
města potenciální objem kolem pěti milionů kubíků
ročně, což už je velmi zajímavé množství vody,“
objasňuje Heviánková.
Ekonomicky zajímavé mohou být i samotné soli
z vody získané. Dají se z nich totiž vyseparovat
další látky, jak vysvětluje jeden z výzkumníků
Václav Zubíček: „Ideou je ze solí získávat minerální
suroviny, které jsou důležité. V této fázi ověřujeme,
jaké množství jsme schopni dostat. Lze to chápat
jako náhradní ložisko těchto látek.“ Vědci se zejmé‑
na zaměřují na lithium a bor.
Výzkum zatím probíhá v laboratoři v budově
Hornicko‑geologické fakulty. V praxi by ale
výsledky měla ověřit tzv. „živá laboratoř“, která
vznikne přímo u dolu Jeremenko. „Budou to kon‑
tejnery, do kterých umístíme stejné technologie, jako
vidíte tady, jen ve větším měřítku,“ plánuje Zubíček.
Jednotlivé kontejnery budou navzájem propojené.
Tuto podobu vědci zvolili proto, aby laboratoř byla
snadno přenositelná. Vědcům poslouží k výzkumu,
ale výhledově by stejná technologie měla sloužit
průmyslové praxi.
„Využití najde naše technologie nejen u nás v Mo‑
ravskoslezském kraji, ale důlní vody můžeme nalézt
v různých částech České republiky. Spolupracujeme
i s polskými sousedy. Ostatně v celém světě se někde
těží,“ věří ekonomickému potenciálu techno‑
logie Zubíček. Nejde ale jen o vodu a suroviny
z ní získané. Důlní voda, alespoň v případě dolu
Jeremenko, má celoroční teplotu 27 °C. Lze ji tedy
využít jako zdroj geotermální energie. Důlní voda
je prostě poklad…
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Foto : Daniel Mrázek

Náhradní zdroj pitné vody
i cenných surovin

Těžní věž

Elektrodialyzér

Nejen v projektu REWAISE, ale i v dalších
výzkumech ostravští vědci rádi spolupracují s ko‑
merčními partnery. Je to oboustranně výhodné.
Průmyslový sektor pomáhá vědcům lépe pochopit,
která technologie je v praxi uplatnitelná, vědci zase
přichází na to, jak technologie vyvinout. „Snažíme
se o to, aby vše, co tady vyprodukujeme, nalezlo
komerční potenciál, aby to nalezlo svého partnera,
který to začne využívat. Neradi děláme věci do
šuplíku,“ konstatuje Zubíček a slibuje, že první
sklenkou pitné vody získané z uhelných dolů si
přiťukneme asi za rok nebo rok a půl.

své práci velice opatrní, aby pozitiva zásahu jasně
převážila nad případnými negativy. Jejich činnost
teď můžou značně usnadnit vědci z Ústavu fyzikální
chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. Vyvinuli
speciální emulzi, která jednoduše a šetrně odstraní
vrstvy, kterých se zbavit je zatím velmi obtížné. Nová
látka už míří do praxe díky novému spin‑offu.
Na světlém kvádru z hořického pískovce mě
zaujmou tmavé pruhy. „Je ošetřený hydrofobizací,“
dozvídám se od vedoucího výzkumného týmu
Jiřího Rathouského. Hydrofobizace má schopnost
materiál, v našem případě pískovcový kvádr, chrá‑
nit před vodou a vlhkostí, například deštěm. Voda
po ošetřeném kameni steče, aniž by ho smočila.
Výsledkem je, že pískovec nepodléhá erozi, ale
zároveň si uchová světlou, suchou barvu. Jenže
dávný umělec, který pískovec použil třeba k tvorbě
sochy, počítal s tím, že kámen na dešti ztmavne.
A toto ztmavnutí bylo součástí uměleckého díla.

Restaurátoři už nemusí ničit památky
Zní to jako protimluv. Restaurátoři přece historické
předměty zachraňují, proč by je tedy měli ničit? Sa‑
mozřejmě že poněkud přeháníme. Problém je v tom,
že některé restaurátorské postupy jsou pro ošetřo‑
vanou památku náročné a restaurátoři musí být při
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Restaurování

Foto : Daniel Mrázek

„Úkolem restaurátorů často je, aby zajistili ochranu
materiálu, ale zároveň i to, aby neztratil svůj přírod‑
ní vzhled. A s tím právě může pomoct naše metoda.
Z těchto úzkých pruhů na kvádru jsme odstranili
tenkou vrstvu povrchové hydrofobizace. Díky tomu
materiál vypadá mokře, ale je mokrý pouze na po‑
vrchu. Památkový objekt se tak pod vlivem deště
bude normálně smáčet jako neošetřený kámen, ale
voda nebude pronikat dovnitř. Čili bude zajištěna
ochrana při zachování vzhledu přírodního kamene,“
vysvětluje Rathouský.
Jeho tým vyvinul speciální čisticí emulzi, která do‑
káže odstraňovat velmi tenké vrstvy. „Vymysleli jsme
postup, jakým způsobem tu hydrofobní vrstvu odstra‑
nit, aniž bychom materiál poškodili. Hydrofobizace je
velmi často používaná a samozřejmě velmi účinná for‑
ma ochrany materiálu, ale problémy nastávají, když
je potřeba ji odstranit. Když se rozhodneme, že nějaký
artefakt z kamene budeme chtít dále ošetřovat napří‑
klad tmely, hydrofobizace nám v tom bude překážet,
protože nám ten povrch uzavře,“ popisuje vědec.

Pískovcový kvádr ošetřený hydrofobizací, tmavší pruhy prozrazují, kam vědci aplikovali novou emulzi.

Jak dále vysvětluje, v současné době se k odstraně‑
ní hydrofobní vrstvy používají poměrně nešetrné
postupy: „Musí se na to drsně. Drsným způsobem
vrstvu opískovat nebo něco podobného. Proto jsme
chtěli vyvinout metodu, která bude účinná, ale
zároveň velice šetrná. Nejenže nepoškodí materiál,
ale současně bude i příznivá pro personál, který s ní
pracuje, nebude poškozovat životní prostředí, nebu‑
de vyvolávat nebezpečí požáru a podobně.“ Podařilo
se. Vědci vyvinuli emulzi, kterou zabudují do gelu.
Ten nanesou na odstraňovanou vrstvu – a ta zmizí.
Hlavní složkou je voda, do které se přidají povr‑
chově aktivní látky. Ty známe z běžných čisticích
a pracích prostředků.

Využití nejen pro památky
Další složkou emulze jsou látky speciálně uzpůso‑
bené k tomu, aby reagovaly s konkrétní odstra‑
ňovanou vrstvou. Tyto látky se můžou libovolně

měnit podle potřeby, což metodě otevírá cestu
k široké škále možného využití. Nehodí se totiž
jen k odstranění hydrofobní vrstvy, ale po lehké
úpravě složení využijí emulzi třeba restaurátoři
obrazů. Dokážou tak odstranit závěrečný lak
z olejomaleb. „Tyto prostředky se můžou použít
pro čištění keramických artefaktů, zkoušeli jsme to
třeba na vázy. Dále jsou to kovové předměty jako
například zbraně, ze kterých je třeba odstranit
olej,“ vyjmenovává Rathouský a zdůrazňuje, že
emulze se dá připravit přesně na míru podle toho,
jaký materiál je potřeba očistit. „Řiditelnost celého
procesu je velice cenná. Tím se naše metoda liší od
metod tradičně používaných, zejména založených
na organických rozpouštědlech, které jsou do značné
míry neřiditelné,“ doplňuje.
Novou metodu už chrání patent a Ministerstvo
kultury ČR ji certifikovalo jako ověřenou metodu,
kterou restaurátoři můžou ke své práci s kultur‑

ním dědictvím bezpečně používat. Nehodí se jen
na památky, ale i na ošetřování předmětů zcela
nových. „Naše emulze odstraní všelijaké vrstvy
vázané na povrch a hodí se i na porézní materiály.
Tam se prostředky vsakují dovnitř a my je musíme
z pórů vytáhnout. A to je právě možné díky našim
emulzím. Ty postupy jsou do značné míry obecné,
takže se využijí i pro moderní materiály, které
bude potřeba opravit. Tady se ukazuje, že i když
jsme primárně cílili na restaurátorskou oblast, šíře
využití bude významně větší,“ věří Rathouský. Za
pravdu mu dává i druhé místo v národní soutěži
Transfera Technology Day 2021, která hodnotí
připravenost vědeckých projektů na uvedení do
komerční praxe.
Novou technologii můžou restaurátoři (a nejen
oni) používat už teď, a to díky nové spin‑offové
společnosti. Její založení měl na starosti manažer
transferu technologií na ÚFCHJH AV ČR Jiří
Trnka: „Měli jsme balík know‑how, který tu dlouho
ležel ladem, což bylo dáno tím, že trh s památkami
a jejich ochranou je poměrně konzervativní a je
potřeba mu věnovat poměrně široký marketing.
Takže jsme si řekli, že vzhledem k tomu, že nemáme
vlastní kapacity na to, abychom to uvedli do praxe,
založíme speciální spin‑off firmu. Jejím primárním
úkolem nebude výroba přípravků, ale spíše poraden‑
ství s tím spojené.“
Spin‑off chce úzce spolupracovat s Národním
památkovým ústavem. Díky tomu se přípravek
dostane k restaurátorům, kteří můžou vědcům
poskytnout zpětnou vazbu, jak jsou s novinkou
spokojení. Výroba přípravků pak bude probíhat
ve spolupráci s externími výrobci.
(Vědeckým objevům se každou sobotu věnujeme
na portálu KomoraPlus a jednou za měsíc v podcas‑
tu Elektron.) ■
DANIEL MRÁZEK
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Vzpomínka na pana Voka
Košilatou komedii francouzského střihu své doby Svatby pana Voka zná skoro každý, komu je přes čtyřicet. Ale málokdo ví,
že svatba Petr Voka s mladičkou Kateřinou z Ludanic v květnu 1580 se neodehrála na zámku Červená Lhota, jak by se mohlo
zdát z filmu. Ba ne, skutečným místem sňatku bylo panství v Bechyni, kde Petr Vok vládl hradu i kraji.

O

no není divu, že ve filmu hrad, ještě Vokem přestavěný
na zámek, nehrál. Rodině Paarů byl v roce 1948 zkonfiskován
a využívala jej Akademie věd. Dnes si už ale na Petra Voka
a jeho milostné avantýry v Bechyni zavzpomínat můžete. Nebo ještě
lépe, můžete si tu rovnou prožít vlastní svatbu či svatbu svých dětí.
Novodobá historie zámku a celého panství je s ohledem na celou
historii skutečně krátká, ale významná. Panství Bechyně, to je na pět
tisíc hektarů lesů, takřka tři sta hektarů rybníků, řada nemovitostí
a také zámek. Od roku 1994, kdyby byly v restituci navráceny po‑
tomkům posledních majitelů, jsou opravovány, zvelebovány a využí‑
vány. A svou jedinečnost získalo panství především zásluhou sester
Šťávových. Rodina česko‑švýcarského podnikatele se díky přátelství
s Alfonsem Paarem zapojila finančně i osobně do jeho obnovy
a postupně se jejich rodinná firma stala vlastníkem celého panství.
Tomu dnes v podstatě vládnou sestry Nicole Marie Therese a Silvie
Marie Claire, dcery Josefa Šťávy. Silvie má na starost rozvoj panství,
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cestovní ruch

cestovní ruch
Nicole se věnuje svému velkému koníčku a spojuje
panství s uměním. Vždyť již ve třiadvaceti vedla
jako nejmladší regionální ředitelka pražskou po‑
bočku renomované aukční síně Christie’s. Úspěšně,
takže zanedlouho vedla celou střední a východní
Evropu.
Právě spolupráce Nicole a Silvie stojí za jedineč‑
ností bechyňského areálu, který své návštěvníky
doslova hýčká. A za pozornost stojí, zvláště pokud

chystáte svatbu nebo milujete golf. O svatební
předurčenosti už jsme se zmínili, ale důvodů
k návštěvě je víc. Zdejší devítijamka se soutěžními
parametry je považována za klenot, pokud jde
o symbiózu golfu s krajinou. A díky širokému
konferenčnímu zázemí se resort hodí skvěle i pro
byznysové akce nejvyšší úrovně.
Ale pro to, abyste si zajeli na Bechyni odpoči‑
nout, nemusíte ani hrát golf, ani chystat svatbu či

pořádat setkání byznysových partnerů. Originální
luxusní ubytování s dotekem špičkového umění,
skvělá gastronomie i úžasná jihočeská příroda
jsou tou nejlepší pozvánkou. Mimochodem, zdejší
Černická obora zaměřená na chov černé zvěře je
jednou z nejstarších přírodních rezervací na na‑
šem území. ■
VALERIE SAARA
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Kam v létě 2022?

Za pohádkovými podstávkami
na Šluknovsko!
Trávíte rádi svou dovolenou v Čechách? Láká vás objevovat méně známé destinace? Pak vás zveme do lokalit, které nejsou
přetížené velkým množstvím turistů, a přitom vás svou malebností a turistickou vybaveností dokážou příjemně překvapit.

Ř

vidět mnoho zajímavého. Věděli jste například, že
tudy vede i Krakonošova/Rüberzahlova cyklotrasa
táhnoucí se až do Krkonoš?
Jedinečnost lidové architektury v česko‑polsko
‑německém trojmezí je už poměrně dobře známý
fenomén. Znalosti stavění lidové architektury jsou
podloženy místní tradicí, z velké části šlo o know
‑how získané metodou pokusů a omylů v průběhu
generací místních obyvatel. Jak jejich kouzlo
ještě více využít pro rozvoj cestovního ruchu, řeší
společně Ústecký kraj, Liberecký kraj a Rozvojová
agentura dolnoslezské Horní Lužice v projektu Za
společným dědictvím na kole i pěšky. Díky projek‑
tu budou realizovány konkrétní aktivity, Ústecký
kraj označí ve Šluknovském výběžku asi 70 km
tras klasickými značkami se sloupkem, rozcestníky
a osadí několik velkoformátových map. Pro turisty
také připraví příjemné odpočinkové místo. Libe‑
recký kraj v rámci projektu zajistí 90 km značení
a umístění sčítačů návštěvnosti na cyklostezce
Ploučnice. Německý partner nechá vytisknout
20 tisíc kusů česko‑německo‑anglických turistic‑
kých průvodců. Během léta bude natáčet propa‑
gační spoty na lokalitách i v Ústeckém kraji.
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eč je o šluknovském příhraničí, kde stojí
za návštěvu lidová architektura kolem tras
pro pěší i cyklisty. Z Rumburka můžeme
doporučit cestu přes Dymník, Staré Křečany
a Rožany, Callenberg a Cunewalde až do Löbau.
Z Krásné Lípy vás zavede příjemná cesta lesem
přes Světliny a Varnsdorf až do pohraničního údolí
říčky Mandavy. Svou kouzelnou atmosférou vás
nadchne Groβschönau a až do Leutersdorfu lze

Jednou z aktivit projektu byla i cyklojízda všech
partnerů po vybraných trasách. Pavel Hajšman,
vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského

úřadu Ústeckého kraje, k tomu řekl: „Díky promo‑
jízdě jsme si na vlastní kůži ověřili nově navrhované
přeshraniční a mezikrajské propojky stávajících
cyklo i pěších tras. Také jsme si potvrdili, že potřeba
odlehčit exponovaným destinacím intenzivní turis‑
tiky, pro které už množství návštěvníků přestává být
únosné, a nasměrovat pěší i cykloturisty do méně
známých destinací má své opodstatnění.“
Chcete se dozvědět o fenoménu podstávkových
domů na Šluknovsku více? Pak jděte na stránky
spolku Kruh přátel muzea Varnsdorf a Společnosti
pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska. Lidé sdru‑
žení v těchto dobrovolných aktivitách se věnují
místnímu rozvoji cestovního ruchu a záchraně
těchto památek již řadu let. ■
ÚSTECKÝ KRAJ

Projekt je financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím
Programu na podporu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 2014–2020.

Od

2 400
Kč / den

Vlastní hotel
na cestách.
www.sixt.cz/karavany

K ŘÍZENÍ STAČÍ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ NA OSOBNÍ AUTO

pohled

Hongkong je pro firmy
atraktivním regionem
Epidemie covidu-19 přinesla jak Hongkongu, tak i celému světu bezprecedentní výzvy. Navzdory nepřiznivým okolnostem
je záměrem této „zvláštní správní oblasti“ Číny nadále hrát roli propagátora a partnera pro mezinárodní obchod a zároveň
rozvíjet svoji pozici mezinárodního finančního, obchodního a dopravního centra.

T

amní významnou organizací v podpoře
obchodu je Hongkongská rada pro rozvoj ob‑
chodu (HKTDC), která v oblasti výstavnictví
a mezinárodních konferencí hodlá navázat na svou
dlouholetou tradici. V před‑covidovém roce 2019
uspořádala přes 30 mezinárodních veletrhů,
kterých se zúčastnilo více než 39 tisíc vystavovatelů
a přes 722 tisíc účastníků.

Digitalizace veletrhů
Dopady pandemie covidu měly i svoji pozitivní
stránku, a to například ve zrychleném zavádění
nových chytrých řešení, digitalizace a automatiza‑
ce. V rámci podpory obchodu přináší digitalizace
mnoho výhod, jako je zlepšení provozní efektivity,
otevření nových trhů a možnost globálního propo‑
jení v rámci dodavatelského řetězce.
V souladu s tímto trendem Hongkongská rada pro
rozvoj obchodu představila koncept s názvem EX‑
HIBITON+. Jedná se o nové pojetí veletrhů, které
spojují online nástroje a klasický fyzický zážitek
z veletrhů. V rámci tohoto formátu se možnosti
osobní interakce mezi vystavovateli a návštěv‑
níky (odběrateli) vedle přímé návštěvy veletrhu
v Hongkongu rozšiřují i na speciálně vytvořenou
online platformu Click2Match.

Click2Match využívá umělou inteligenci, která
poskytuje řadu snadno ovladatelných funkcí pro
dodavatele i odběratele – filtrování/návrhy profilů
vhodných partnerů, chatovací okénka, integro‑
vanou videokonferenci, webináře. Již týden před
veletrhem má účastník možnost zaslat zprávy
vybraným partnerům a naplánovat si schůzky, ať
už fyzicky na místě, či online. Obě možnosti může
libovolně kombinovat – v průběhu veletrhu se
zastavit osobně na stánku a třeba týden po veletrhu
pokračovat v dalších jednáních přes internet, vše
v rámci jedné platformy. Celoroční možnost vy‑
hledávání dodavatelů vedle této platformy zajišťuje
online tržiště hktdc.com Sourcing, které využí‑
vají více než 2 miliony registrovaných uživatelů
a 130 dodavatelů.
Své letošní akce HKTDC organizuje v hybridní
podobě. Nejbližší z nich je ve dnech 5.–15. čer‑
vence průřezový veletrh spotřebního zboží pod
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Pomáhá i umělá inteligence

Zacíleno na zdravotnictví
Více informací na:

www.hktdc.com
Oblastní kancelář Praha:

prague.consultant@hktdc.org
názvem International Sourcing Show, který nahra‑
zuje klasické jarní veletrhy elektroniky, osvětlení,
dárkových předmětů, potřeb do domácností,
obalových materiálů a oblečení. Pro zahraniční
účastníky bude vzhledem k trvajícím omezením
zahraničních cest online, ale rozhodně stojí
za pozornost.

Pro české firmy je Hongkong vedle spotřebního
zboží zajímavý i v dalších oborech, včetně zdravot‑
nictví. Hongkong dává velký důraz na investice do
zdravotnictví a zdravotnické technologie, a proto
se v listopadu uskuteční již druhý ročník význam‑
né investiční konference Asia Summit on Global
Health, se kterou paralelně proběhnou dva veletr‑
hy – HKTDC Hong Kong International Medical
and Healthcare Fair a Hong Kong International
Optical Fair.
Kalendář všech akcí HKTDC je možné sledovat
na webových stránkách Rady. V Praze sídlí oblast‑
ní kancelář, která pokrývá český a slovenský trh. ■
PAVLÍNA DRAHOKOUPILOVÁ

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

„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

