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ážení kolegové podnikatelé,
cestu z krize. Bohužel vakcinaci
naše země stále čelí nejhorší
nemají podnikatelé v tuto chvíli ve
zdravotní a ekonomické krizi
svých rukách. Celý proces neběží
v novodobé historii. Mnozí z vás
tak rychle, jak jsme si představostále nemůžete vykonávat svou
vali ještě koncem roku. Dodávky
činnost a i přes přísná epidemická
očkovacích látek váznou, lhostejno
opatření čísla nově nakažených ničí vinou, a všichni jsme tak nyní
jak dramaticky neklesají. Naprosto
odkázáni na postup farmaceutictedy rozumím tomu, že je značná
kých firem a příslušných úřadů.
část z vás nyní frustrovaná a unaveJakmile tradiční administrativněVLADIMÍR DLOUHÝ
ná z nekončícího maratonu restrik-politické martyrium překonáme,
prezident
cí a všudypřítomných zákazů. Věřjsem přesvědčen, že vše může jít
Hospodářské komory ČR
me nicméně společně, že se situace
ráz na ráz. Zejména větší podniky
stabilizuje a otočí, jakkoliv některé
a průmyslové závody mají dostaposlední vládní kroky zvedly právem řadu z vás tečné kapacity proočkovat vlastními silami své
ze židle. A mě také. O to více bychom se ale měli zaměstnance, což vidím jako budoucí klíčovou
semknout a jednat jako jeden tým pod hlavičkou součást celé státní strategie. Byť průmysl nyní
Hospodářské komory, která svoji sílu prokázala už funguje de facto naplno, zaměstnává statisíce lidí,
během loňského pandemického roku.
kterým budou schopni vakcínu poskytnout i apToto vydání časopisu Komora je z velké části věno- likovat jejich zaměstnavatelé a výrazně díky tomu
váno zdravotnictví, které má před sebou v dalších
ulevit přetíženému zdravotnickému systému.
měsících hned několik výzev. Podpora masivnějšíV proočkovanosti většiny populace vidím i já
ho testování na koronavirus nebo dnes a denně ze
hlavní cestu z krize. Umím si zároveň představit,
všech stran probírané očkování jsou témata, která
že lidé s vakcínou by mohli postupem času přispět
na stránkách aktuálního čísla rozebíráme a o nichž k masivnímu rozvolňování proticovidových reje nutné mluvit. Téma účinných zdravotních
strikcí, pokud by mohli očkovaní lidé bez omezení
opatření a zastavení pandemie je o to aktuálnější,
navštěvovat restaurace, kulturní zařízení, hotely,
protože mnoho podnikatelů je na konci sil a co
služby a podobně.
nejrychlejší proočkovanost považují za stěžejní
Přeji vám hlavně zdraví a neméně pevné nervy.
Foto: archiv HK ČR
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DISTRIBUCE
Q

členům HK ČR (sdružuje více než 16 000 živnostníků a firem a 127 asociací, svazů, cechů a klastrů)

Q

jednotlivým kancelářím Hospodářské komory v regionech a začleněným živnostenským společenstvům

Q

VIP osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života

Q

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

Předplatné a aktualizace členské základny:
Odbor vnitřní komunikace
Tel.: 266 721 604
E-mail: vnitrnikomunikace@komora.cz

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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i služeb. Ruku v ruce s nimi jde téma digitální bezpečnosti,

INFORMACE PRO
VAŠE PODNIKÁNÍ

NYNÍ I NA
± ³À
ǡýǡǡ
À³ À
³À â±âõāïâÀ
ϐ âÀāÀ±ϐ
ï³  «±

www.komoraplus.cz

aktuálně

Krátce z Komory
NÁMĚSTEK MINISTRA ZAHRANIČNÍCH
VĚCÍ MARTIN TLAPA A VICEPREZIDENT
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR ZDENĚK
ZAJÍČEK PODEPSALI MEMORANDUM
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ICT.

Foto: archiv MZV ČR

Česká řešení Czech Digital Solutions pomohou
firmám propojit v zahraničí jejich nabídku
s příležitostmi. Stát proto společně s podnikateli
vytvoří seznam českých IT řešení nebo
elektronickou a tištěnou prezentaci českých IT
firem pro zahraniční trhy.

Poslanci chtějí, aby firmy
hlásily i dohodáře
Proti nové administrativní povinnosti, podle které by zaměstnavatelé museli do 8 dnů hlásit nástup
a ukončení zaměstnání realizovaného na základě dohody o provedení
práce nebo činnosti, vystoupila
Hospodářská komora a další profesní
organizace. Přílepek schválili poslanci u návrhu zákona, který by umožnil
vyplácet zaměstnancům v karanténě
až 370 Kč denně nad rámec náhrady
mzdy. Porušení této oznamovací
povinnosti má být navíc sankcionováno neúměrnou pokutou v částce
až 1 milion Kč. Podle Hospodářské
komory by nová povinnost vztahující
se na dohodáře, kterým nevznikla
účast na nemocenském pojištění,
zaměstnavatelům naprosto zbytečně
zvýšila administrativu a snížila atraktivitu uzavírání dohod.

Kompenzace pro OSVČ a malé
podniky se zdvojnásobí
Vláda na žádost Hospodářské komory a 127 svazů a asociací, které zastřešuje, zdvojnásobila živnostníkům
a malým podnikům kompenzační
bonus z 500 na 1 000 Kč denně. Podle
prezidenta Hospodářské komory
Vladimíra Dlouhého je správné, že
podpora bude vyšší, protože z 500 Kč
denně nelze dlouhodobě pokrývat
závazky vyplývající z podnikání,
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ČÍSLO MĚSÍCE

98 %

TOLIK PODNIKATELŮ Z OSMI
OBORŮ NEJVÍCE POSTIŽENÝCH
VLÁDNÍMI ZÁKAZY ODMÍTLO
KOMPENZACE PODLE POČTU
ZAMĚSTNANCŮ. VÝPOČET
PODLE TOHOTO KRITÉRIA BY
NEBYL PODLE NICH FUNKČNÍ
A SPRAVEDLIVÝ.

ať už jde např. o splácení podnikatelských úvěrů, pojištění, energií
a jiných fixních nákladů, a k tomu
ještě hradit své osobní výdaje.
Podnikatelé budou muset prokázat
propad příjmů vyšší než 50 %. Nový
kompenzační bonus bude platit
zpětně od 1. února 2021 a bude opět
vratkou daně z příjmů ze závislé
činnosti, kterou budou oproti žádosti
stvrzené čestným prohlášením vyplácet finanční úřady. Online žádost
bude možné po legislativním procesu
podávat přes www.mfcr.cz/bonus.
Hospodářská komora také vyzvala
zákonodárce, aby stát živnostníkům
stejně jako na jaře loňského roku
prominul platby záloh na sociální
a zdravotní pojištění. Odvody totiž

živnostníci musí hradit, i přestože
jim stát uzavřel provozovny a zakázal
jim pracovat.

Kompenzaci na zaměstnance
odmítlo 98 % podniků
Z bleskového šetření v polovině
února, které provedly Hospodářská komora a 8 podnikatelských
svazů mezi živnostníky a podniky,
vyplynulo, že pokud by nadále platily
zákazy podnikání, pětina živnostníků
a podniků, kterým vláda mimořádnými opatřeními uzavřela provozovny,
výrazně omezila jejich výdělečnou
činnost nebo jsou závislí na činnosti
uzavřených provozů, neudrží své podnikání už déle než 1 měsíc. Dalších
až 40 % podniků z nejpostiženějších
sektorů zřejmě zamíří do insolvence
do 3 měsíců. Šetření se zúčastnily jen
podniky, které působí v oborech nejvíce postižených vládními restrikcemi, jako jsou restaurace, bary, vnitřní
sportoviště, prádelny, čistírny, eventy
nebo obchody. Z ankety také vyplynulo, že většině podnikatelů vládní
programy pokrývaly méně než třetinu
jejich mzdových a fixních nákladů.
Zbylých 70 % měsíčních nákladů zcela
uzavřených nebo polouzavřených
provozů se snaží zaplatit půjčkami
od bank, rodinných příslušníků
a přátel nebo z vlastních rezerv. Jde
například o nájemné, leasing, energie
či pojištění. Řada z nich se zadlu-

žuje u svých dodavatelů, se kterými
mají uzavřené dohody o posečkání
s platbami.
Desetina podnikatelů sítem podpor
v současnosti zcela propadá, i přestože jsou mimořádnými opatřeními
zasaženi. Na 98 % podnikatelů záměr
vlády vyplácet kompenzace na základě počtu zaměstnanců nepovažuje
za funkční a spravedlivý. Většina
podnikatelů za efektivní podporu
označila variantu, kdy stát kompenzuje určité procento z obratu,
kterého dosáhli v předkrizové době.
Podnikatelé připouští i možnost, že
by podpora byla odvozená od poklesu obratu, a to mezi srovnatelným
krizovým obdobím a předkrizovým
obdobím. Pro tuto možnost se vyjádřila asi pětina účastníků šetření.
Do ankety se zapojilo téměř
1 300 podnikatelů z 8 oborů nejvíce postižených dopady vládních
preventivních opatření proti šíření
onemocnění covid-19. Data poskytli
členové Asociace hotelů a restaurací ČR, České komory fitness, Svazu
obchodu a cestovního ruchu, Potravinářské komory, Asociace prádelen
a čistíren, České barmanské asociace,
České eventová asociace a Unie
filmových distributorů. Na anketu
odpovídaly mikro, malé, střední, ale
i velké podniky. Q
MIROSLAV DIRO,
Odbor vnější komunikace HK ČR

Je to smutná chvíle. Petře, chci mluvit přímo k tobě,
protože věřím, že mě slyšíš. Vždycky jsem říkal: Petr,
to je široké slovanské srdce a medvědí objetí. Ty jsi
byl vždycky chlap, který šel do všeho naplno, bez vytáček a kličkování. Zažili jsme spolu milion věcí a drtivá většina z nich byla velmi hezká. Komora v tobě
vždy měla velkou oporu, věděl jsi, že se musíme prát
za podnikatele a jejich zájmy. Pamatuji si na naše pověstné prodloužené obědy, na které rád vzpomínám.
Přeji ti klid a věřím, že jednou spolu tam nahoře na
oběd zase zajdeme. Mám tě rád, chlape.
ZDENĚK SOMR, čestný prezident Hospodářské komory ČR

Díky spolupráci s jeho maminkou znám Petra
Kužela od jeho 18 let. Pracovali jsme poté spolu
na pražské i celostátní Komoře a dlouhá léta naše
rodiny trávily společné dovolené. Vzpomínám
na něho především jako na kamaráda, se kterým
jsme chodili na kuželky, squash a další aktivity.
Spojovala nás společná láska k přírodě a k myslivosti, kdy jsme se velmi často potkávali na honech
a dalších akcích. Právě v takových momentech
se potvrzovalo, že je to nesmírně hodný člověk
a skvělý kamarád, na něhož bylo vždy spolehnutí.
Petře, čest tvé památce.

Foto: archiv HK ČR

JAN WIESNER, někdejší viceprezident HK ČR, prezident KZPS

Petr Kužel
(11. března 1962–30. ledna 2021)

Dne 30. ledna 2021 zemřel ve věku 58 let bývalý prezident Hospodářské komory
ČR a dlouholetý člen jejího představenstva Petr Kužel. Úmrtí Petra Kužela je
ztrátou nejen pro jeho rodinu, ale také pro celou podnikatelskou veřejnost, kterou
po dvě funkční období úspěšně reprezentoval na postu prezidenta Hospodářské
komory ČR.

Na Petra se bylo možné obrátit nejen s pracovními
problémy. Rád naslouchal i tomu, když měl člověk
potíže s firmou nebo v osobním životě. A nejen to.
Když to bylo jen trochu možné, ochotně pomohl.
I když jsme před skoro sedmi lety oba odešli
z Komory, nikdy jsme nepřerušili kontakt. Nikdy
nezapomněl na mé narozeniny, svátek a vždy, když
měl cestu kolem, zastavil se. Petře, měj se hezky,
budu na tebe dlouho vzpomínat. Nikdy na tebe
nezapomenu, děkuju za všechno.
JAN NOVOTNÝ, někdejší viceprezident HK ČR

Je pro mě nesmírně obtížné mluvit o Petrovi v minulém čase. Měl jsem ho rád nejen jako člověka,
který miloval Hospodářskou komoru, ale také jako
kolegu a politika, se kterým jsem se dlouhá léta potkával a prožíval politické úspěchy i neúspěchy. Petr
měl ohromnou vlastnost. Nebál se chválit ostatní
a dávat jim svoji energii a sílu. Byl aktivní i v dalších
oblastech, kdy například postavil a vedl hokejbalové
družstvo Kert ve Stodůlkách. Petr měl velké srdce
a mnoho kamarádů a já jsem rád, že jsem mezi ně
také patřil.
ZDENĚK ZAJÍČEK, viceprezident HK ČR

dchod Petra byl pro nás všechny velkým šokem. A jistě nejen pro Hospodářskou komoru, ale
zejména pro jeho rodinu a přátele. Naposledy jsme se potkali v centru Prahy koncem loňského roku
a byl i tehdy veselý a plný života. Petr Kužel pro Komoru žil, byl aktivní od jejího počátku v 90. letech i v době, kdy stál v jejím čele. Mnoho pro podnikatele v této zemi udělal. Chci také připomenout
jeho kolegiální a velmi vstřícné jednání za každé příležitosti. Děkuji Petrovi za vše. Čest jeho památce.

O

Vážený a milý Petře, jsem zcela zdrcen a vzpomínám na všechny společné aktivity v minulosti.
Velmi jsem si vážil Tvé upřímnosti a otevřenosti.
Upřímnou soustrast všem Tvým blízkým.

VLADIMÍR DLOUHÝ, prezident Hospodářské komory ČR

ministr dopravy

KAREL HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu,

www.komora.cz
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Regiony a společenstva
Celá ČR
Novým členem Cechu
obkladačů se je společnost
PROFIBAUSTOFFE CZ
Novým členem Cechu obkladačů je
od začátku roku brněnská společnost Profibaustoffe CZ. Firma, jejíž
historie sahá až do roku 1883, působí
na tuzemském trhu od roku 1993
a zaměřuje se zejména na produkci
suchých omítkových a maltových
směsí, ale také klíčového sortimentu
pro obkladače, jako jsou speciální
stěrky, hydroizolace. lepidla a spárovací hmoty. Firma se v posledních
letech soustřeďuje na vlastní vývoj
a výrobu zejména v segmentu speciálních hmot.

Asociace pracovních agentur pozorně sleduje vývoj legislativy kolem
kurzarbeitu a věří, že se povede
odvrátit snahu některých stran opět
vyřadit ze zákona agenturní zaměstnance nastavením diskriminačních
podmínek. Z podstaty věci nemůže
agenturní zaměstnanec pro vstup
do kurzarbeitu splnit veškerá kritéria.
Dočasné přidělení je totiž zákonem
omezeno na maximálně 12 měsíců
a dobu určitou.

Jana Kočová, ředitelka oblastní kanceláře JhK v Třeboni (vlevo), a Šárka Bělohlavová, vedoucí zahraničního oddělení JhK, při předávání ocenění
Cross Border Award s majitelem a jednatelem společnosti Santal Jiřím Škopkem.

BRNO INDUSTRY 4.0
již popáté, poprvé online

Foto: 2x archiv HK ČR

Připomínky APA
ke kurzarbeitu

Vzdělávací aktivity SOVAK ČR
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR připravuje na 16. března
webinář nazvaný Provozování
vodovodní sítě versus požadavky
na zajištění požární vody. Většina
vlastníků a provozovatelů vodovodních sítí se setkala s požadavky
orgánů požární ochrany na zajištění
zásobování požární vodou dle příslušných předpisů. Posluchači se
dozvědí, jaké problémy tyto normy
přinášejí, zda je vůbec možné
požadavky na běžné vodovodní síti
splnit a za jakých podmínek.
Více na www.sovak.cz.

Priority interim manažerů
Česká asociace interim
managementu na výroční členské

8
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Během vzdělávacích kurzů OHK Hodonín mohou zájemci navštívit vzdělávací program, individuálně
se setkat s kariérní poradkyní nebo získat rekvalifikační kurz, který jim pomůže při hledání vhodného
pracovního místa.

schůzi schválila rozpočet a stanovila
si své priority pro letošní rok. Chce
se zaměřit na šíření zkušeností
a výhod interim managementu,
který může v dnešní složité době
pomoci mnoha firmám v potížích.
Asociace plánuje uspořádat
několik seminářů ve spolupráci se
svými partnery včetně Hospodářské
komory ČR a jejích regionálních
poboček. Zaměří se také na podporu
rozvoje interim manažerů a týmové
práce na větších projektech,
restrukturalizacích firem apod.

Jihomoravský
kraj

I přes omezující opatření letos RHK
Brno znovu pořádá tradiční akci zaměřenou na digitalizaci, automatizaci, chytrou výrobu či kybernetickou
bezpečnost BRNO INDUSTRY 4.0.
Přednášky a workshopy na aktuální
témata proběhnou 16. března a druhý den se uskuteční mezinárodní
B2B setkání zúčastněných firem.
Přihlášení na: konference.ic40.cz.
Účast je zdarma. BRNO INDUSTRY
4.0 spolufinancuje celoevropská síť
na podporu podnikání Enterprise
Europe Network a Jihomoravský kraj.

Jihočeský kraj

Komora pomáhá s uplatněním Ocenění Cross Border Award
na pracovním trhu
pro rodinnou firmu z Třeboně
OHK Hodonín v současnosti realizuje a fakulty z Vodňan
dva projekty pro osoby v evidenci
Úřadu práce, které jsou zaměřeny
na občany žijící na území Hodonínska
a Kyjovska. Projekty pomáhají uchazečům o zaměstnání nalézt udržitelná
pracovní místa, například u zaměstnavatelů v jihomoravském regionu.

15. ročník ocenění Cross Border
Award přinesl hned dvě ocenění
na jih Čech za úspěšnou přeshraniční
spolupráci. Vítěznou společností
je rodinná firma Santal z Třeboně, v kategorii institucí pak cenu

aktuálně

školy i veřejnost. Mimo jiné k tématům energetických úspor v bytových
domech, komerčních objektech
(vytápění objektů, technická řešení,
ekonomické varianty, dotační možnosti aj.). Akce nabízí odborníkům
také spolupráci v přípravě materiálů
souvisejících s úsporami energií.
Bližší informace na info@ohkcv.cz
nebo tel.: 606 688 878.

Královéhradecký
kraj
Online poradna hradecké KHK

Semináře OHK Chomutov

Na základě podnětů a zpětné
vazby od členské základny se KHK
Královéhradeckého kraje rozhodla
uskutečnit v tomto roce projekt
online poradny pro podnikatele,
která tento měsíc startuje na Facebooku KHK, v plánu na březen jsou
dvě živá vysílání. Během nich budou
mít firmy možnost oslovit pozvané
odborníky např. s dotazy, jak zabezpečit pracoviště před koronavirem
nebo na jakou podporu mají v rámci
vládních programů nárok. Záznamy
online poradny budou následně
na Facebooku a na Youtube KHK
Královéhradeckého kraje. Q

OHK Chomutov připravuje semináře
zaměřené na firmy, SVJ, města, obce,

Odbor vnější komunikace HK ČR

Brněnská společnost Profibaustoffe CZ je od začátku roku novým členem Cechu obkladačů. Firma, jejíž historie sahá až do roku 1883, působí
na tuzemském trhu od roku 1993.

získala vodňanská Fakulta rybářství
a ochrany vod Jihočeské univerzity.
„Cenu Cross Border Award každý
rok tradičně udělujeme s hospodářskými komorami Dolního Bavorska
a Horního Rakouska, abychom ocenili
přeshraniční činnost firem a institucí
jednotlivých regionů,“ říká Šárka
Bělohlavová, vedoucí zahraničního
oddělení Jihočeské hospodářské
komory.

Karlovarský kraj
Nový Czech POINT v Chebu
KHK Karlovarského kraje ve spolupráci s Hospodářskou komorou
ČR otevřela v Chebu pro veřejnost
nové kontaktní místo veřejné správy.
Chebský Czech POINT se přidal
ke čtyřem desítkám míst, které
Hospodářská komora provozuje
ve spolupráci s regionálními složka-

mi po celé ČR. Na Czech POINTech
je mj. možné získat výpisy z katastru
nemovitostí nebo z obchodního
a živnostenského rejstříku.

Ústecký kraj

MIROSLAV BENEŠ,

Cechy chtějí mistrovskou zkoušku

N

ávrh zákona, který by mistrovskou zkoušku zasadil do českého prostředí jako běžný nástroj,
prochází právě – po dlouhých letech
hledání shody v přípravném řízení –
Legislativní radou vlády. Proč takový
nástroj potřebujeme?
„Získání řemeslné živnosti je v některých případech tak benevolentní,
že v oboru působí kde kdo. Koncový
spotřebitel ale tohle zjistí, až když
se spálí. Tím, že mistrovská zkouška
bude spojena s konkrétní osobou,
bude mít klient jasný signál, že mluví
s mistrem řemesla, který dodržuje
normy, technologie a správnou praxi.

Naše řemeslná živnost byla i přes
náš nesouhlas administrativně
spojena s truhlářstvím. Nyní existuje
přes 64 tisíc subjektů, u kterých ani
Ministerstvo průmyslu a obchodu
neví, které jsou více podlahářské, nebo
truhlářské. Koncový klient si tak může
domů pozvat truhláře, který se ze dne
na den stal odborníkem na podlahy…
A teď si představte, že náš živnostenský list může po roce fungování obdržet i tesař. Získat řemeslnou živnost
můžete i jiným způsobem, existují
i případy, kdy propuštěný zaučený
zaměstnanec zfalšuje délku praxe
a úřad mu živnostenský list vydá,

neb nemá za povinnost to ověřovat.
A také lze tento problém vyřešit přes
odpovědného zástupce, který pokryje
neodbornost.
Nepoměr či nesoulad je i u vyučených
v oboru. Dříve, než si šel vyučený pro
živnostenský list, musel mít povinnou
praxi. Tohle dnes neplatí, a tak po obdržení výučního listu můžete ihned
požádat o živnostenský list a podnikat. Nikdo se ale na úřadu neptá, zda
jste vyučen v oboru podlahář nebo
podlahářské práce. Prostě jste vyučen,
máte právo na živnostenský list a nikdo neřeší, že vyučenci v podlahářských pracích jsou vhodní spíše na po-

mocné úkony. Netřeba asi dodávat,
že náš současný systém tak umožní
například vyučenci truhlářských prací
v rámci podnikání realizovat antistatické podlahy chirurgických sálů.
Jak vidíte, v našem oboru se může
opravdu pohybovat řada lidí bez
základních znalostí a dovedností.
Mistrovská zkouška tak může být tím
sítem, které jednoznačně prokáže, že
řemeslu rozumíte. A to je zásadní.
Naopak to, odkud jste se vzal a jak
jste nabyl vědomosti a dovednosti,
takový význam nemá,“ říká Martin
Pertl, ředitel Cechu podlahářů. Q

www.komora.cz
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Foto: 2x archiv HK ČR

TOMÁŠ PROUZA
Rodák z Ostravy a dnes lokální patriot
z pražských Vinohrad začal podnikat
v 27 letech, kdy v roce 2000 založil
server www.penize.cz. O tři roky později
jej prodal a přešel na stranu státu, jako
náměstek ministra financí se v letech
2004–2006 věnoval finančním trhům,
Evropské unii a byl prvním „panem Euro“.
Po odchodu z MF se vrátil do soukromého
sektoru a spoluzaložil poradenskou
firmu Partners a následně pracoval pro
Světovou banku jako expert na finanční
služby a ochranu spotřebitele. Po dvou
letech ve Washingtonu se v lednu 2014
vrátil do Prahy, stal se státním tajemníkem
pro evropské záležitosti a řídil evropskou
politiku vlády Bohuslava Sobotky. Poté
se opět vrátil do soukromého sektoru, od
října 2018 je prezidentem Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR a od července 2020
viceprezidentem Hospodářské komory ČR.

rozhovor

Restart bude bolet
S Tomášem Prouzou, viceprezidentem Hospodářské komory ČR a prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu, o tom,
proč je byznys v Česku tišší než v okolních zemích, proč jsou potraviny z dovozu levnější, jak lze využít sílu velkého retailu,
i o tom, že postpandemický návrat k životu nebude ani rychlý, ani snadný.

Z

astupujete segment, který je poněkud
nezaslouženě považován za okrajový.
Premiér i prezident vyzdvihují, že
průmysl jede a zasaženy jsou jen služby. Ale
ty vytvářejí dvě třetiny HDP a zaměstnávají
dvě třetiny lidí… Proč ten despekt k třetímu
sektoru?
Z makroekonomického pohledu jsou sice služby
významnější, ale v mikropohledu ten živnostník
či malá firma proti mladoboleslavské Škodovce
nemají váhu, nemají za sebou příběh celosvětového úspěchu. A pak také, segment obchodu a služeb
není příliš organizován. Nejsme tolik slyšet a teprve pod tlakem covidu se to ukazuje jako obrovská
nevýhoda, teprve dnes se spolu mnozí učí mluvit
a vystupovat jednotně. Pandemie mimo jiné ukazuje i potřebu a význam profesních společenstev
a Hospodářské komory, která je dokáže propojit
a otevřít jim dveře.
Tématem posledních dní jsou kvóty na české
potraviny. Pojďme si v tom udělat jasno,
čeho přesně se kvóty týkají? Opravdu jen sto
dvaceti potravin?
Sto dvaceti ano, ale nikoliv potravin, nýbrž skupin
potravin, jako jsou ovoce, zelenina, maso a masné
výrobky nebo produkty z mléka. Argumentace
sto dvaceti potravinami ze strany předkladatele
toho návrhu, jímž je Okamurova SPD, je klasická
lež. Zásadní je, že se to ve finále dotýká osmdesáti
procent běžného nákupního koše potravinářských
výrobků, kde již příští rok přijdete o možnost
výběru.
Proč je vlastně v našich obchodech českých
potravin málo? Osobně vnímám silnou
poptávku po českém mase, zelenině, ovoci,
po českých produktech… A není to ani týden,
co médii proletěla zpráva chovatelů vepřů,
že budou omezovat chovy, protože se jim
nevyplatí. Není to trochu podivné?
Problém je, že u komodit, které se dají snadno
převážet bez ohledu na hranice, se ceny neurčují
v Česku. Existuje nějaká evropská cena, ale vlivy
jsou globální. Když před časem Čína musela kvůli
prasečímu moru vybít polovinu svých chovů prasat, stoupla cena vepřového asi o čtyřicet procent,
protože byla masivní poptávka. Ve chvíli, kdy
Čína chovy obnovila, cena padá. A je tu řada zemí
s vysokou produkcí a logicky to tlačí cenu dolů.

Český chovatel prasat nemá šanci určovat si cenu,
maximálně dostane na výkupu o něco málo víc
na německých jatkách než na českých.

je toho málo, a kdyby ti kvalitní čeští zemědělci
vyprodukovali dvakrát víc kvalitních potravin, bez
problémů se prodají.

Tomu rozumím, jen nerozumím tomu,
proč v Německu se chov prasat vyplatí
a v Česku ne…
To je složitější problém. Malým farmářům, kteří
prodávají ze dvora nebo dodávají do jednoho
místního obchodu, se to vyplatí. Střední zemědělci
tu v podstatě chybějí a velkozemědělství konkurenceschopné není. Důvodem je to, jak jsou u nás
konstruovány dotace. Zatímco v celé západní
Evropě jsou dotace ve velké míře investiční, u nás

Dobře, dotace jsou špatně nastavené,
ale malým to jde. Přesto je českých potravin
málo, rozhodně tedy méně, než bychom
chtěli. Což přináší téma potravinové
soběstačnosti, téma, na které jsme poměrně
citliví…
On je tu ještě jeden důvod, už jsem ho naznačil –
spolu se Slovenskem jsme asi jediní, kdo nedokázal
rozbít velké zemědělské podniky. Český trh vypadá
tak, že je tu spousta malých, kteří dělají skvělé věci,
ale stačí je prodat ze dvora, na farmářském trhu
nebo v jedné rodinné prodejně. Střední velikost
podniků takřka zcela chybí, čest výjimkám, a pak
jsou tu velcí, masivní průmyslová velkoprodukce,
pro kterou ale není důvod se o něco snažit, protože
provozní dotace jim zaručují poměrně klidnou
existenci bez ohledu na konkurenceschopnost.
A taky je pravda, že levnější a méně rizikové je
pěstovat technické plodiny, jako je řepka nebo
kukuřice pro bioplynové stanice. Pěstovat jídlo
je náročnější na všechno, od počasí přes hnojiva
až po uskladnění.

OBÁVÁM SE, ŽE NEMŮŽEME
TLAČIT VÍC. TEDY POKUD SI
NEŘEKNEME, ŽE HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA MÁ BÝT TEN SUBJEKT,
KTERÝ TU BUDE ORGANIZOVAT
MASOVÉ DEMONSTRACE.
JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE NEMÁ.
jsou především provozní. Takže Evropa téměř
násilím nutí své farmáře snižovat náklady, modernizovat, automatizovat a snižovat energetickou
náročnost, zatímco my velkým zemědělcům prostě
platíme provoz. A ti malí se musejí ohánět, aby
zvládli tu obrovskou byrokracii, která je zatěžuje.
Nicméně proč by měli snižovat náklady, když se
na nich podílí stát? To je důvodem, proč potraviny z dovozu jsou mnohdy levnější. To vepřové
je dobrý příklad – když dovezete prase na jatka
v Čechách, někdo ho klepne, někdo ho bude porcovat, někdo balit. Spousta ruční práce osm hodin
denně. Když prodáte prase do Německa, přijde na
plně automatizovaná jatka, kde se ho lidská ruka
téměř nedotkne. A obchod si objednává konkrétní
druhy masa, pošle si na jatka svoje etikety a jatka
tak nedodávají jen maso, ale už finální produkt,
tedy službu s vysokou přidanou hodnotou. Česká
jatka vám dodají půlky prasat, kupujete si komoditu. A ještě si neodpustím poznámku – v českých
obchodech se prodá v podstatě všechno, co se
u nás vyrobí. Nelijeme mléko do kanálu… Jenže

Proč není vůle změnit systém dotačních
titulů? Komunikuje Hospodářská komora
s Agrární komorou?
Pokusili jsme se, ale musím otevřeně říct, že ze
strany Agrární komory nevidím nějakou snahu
věci měnit, systém pro velké je poměrně pohodlný.
Chybí motivace jej změnit. Loni v létě jsme jako
Svaz obchodu a cestovního ruchu obešli zelináře
a ovocnáře s jednoduchou nabídkou – pojďme
zkusit české produkci pomoci. Jestli se totiž dá
něco změnit relativně snadno, je to systém produkce zeleniny a ovoce. Na rovinu, nový prasečák
v Česku nikdo nepovolí. Všichni by chtěli více
vepřového, ale rozhodně odmítnou nový prasečák
ve svém katastru. U vepřového umíme produkci
navýšit modernizací v řádu jednotek procent, ne
dvojnásobně, jak bychom potřebovali. U zeleniny
a ovoce je situace jiná, tam by to šlo snáze. Nabídli
jsme zemědělcům pětileté kontrakty, s garancí
ceny, s tím, že zčásti zafinancujeme i sklady, které
tu chybějí, a oni budou investici splácet dodávkami. Reakce Zelinářské i Ovocnářské unie byla
nulová. Jediný požadavek se týkal vyšší ceny. To je
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rozhovor
neřešitelná situace, protože obchod žije v konkurenčním prostředí a nemůže udělat kartel a kupovat české okurky za neoprávněně vysoké ceny.
Když je někdo nabídne levněji ze Španělska nebo
z Itálie, tak je obchod koupí. Ovocnářům jsme
navíc nabízeli, že bychom pro české ovoce vytvořili
značku, která by zákazníkovi říkala, že si kupuje
sice dražší, ale zdravější jablka, s třetinovými hodnotami reziduí oproti maximálně povoleným.

Výsledek?
Nevím, nedostali jsme žádnou odpověď…
Zkoušíte argumentovat nějakými daty?
Obchod přece musí mít přesné informace
o tom, kolik je český zákazník ochoten
zaplatit navíc za kvalitu. Nebo ani na to
prvovýrobci neslyší?
Ti menší ano. Hranice toho, co jsou lidé ochotni
připlatit za příběh a kvalitu, je někde kolem dvaceti
dvaadvaceti procent. Ale i to je hezký bonus, a dokonce by zafungoval na mnohem více produktů.
Problémem je ona struktura českého zemědělství,
absence středních zemědělců. S malými producenty umí komunikovat takové koncepty, jako jsou
Makro nebo Globus, které mají jednotky prodejen
a logistiku orientovanou i na malé lokální zdroje.
Typickým příkladem je Brno, kde pěstitel salátů
prodával do Makra doslova přes plot – obchod si
řekl, co potřebuje, on to vypěstoval a dodal. Lokální
salát z Brna, produkt s příběhem, výrazně nadprůměrná cena. Pokud ale máte řetězec, který má po
republice několik set prodejen, neexistuje efektivní
logistika, která by je dokázala zásobit z lokálních
zdrojů. Potřebujete totiž pokrýt třeba třetinu republiky, a to malí pěstitelé nedokážou. Chybí tady totiž
to, co dobře funguje v západní Evropě nebo v Polsku, a to odbytová družstva. Obchod dá požadavek
na kamion jablek, což žádný malý pěstitel nenaplní,
ale odbytové družstvo to poptá u několika sadařů
a obchodu pak dodá, co požaduje.
Proč takový klastr nemůže fungovat v Česku?
To přece dává smysl…
Mlékaři v jižních Čechách podobně fungují. Ale
jsou téměř jediní. Možná tu stále panuje odpor vůči družstevnictví… A znovu se tu odráží
absence středu. Ti úplně malí to totiž nepotřebují,
opravdu stačí prodávat sami. Velcí to zvládnou
sami. A mezi nimi není skoro nic…
Celý segment obchodu a služeb, nebo
aspoň jeho velká část, zažívá již takřka rok
obrovskou depresi…
Nejhorší není zoufalství, že je zavřeno, ale že
nikdo neví, co bude. A ten stav je dlouhodobý.
Vláda přišla se systémem PES a proklamovala,
že je to konečně nástroj, díky kterému budou
všichni vědět, jak se budou věci vyvíjet. Obratem
jej porušila. Dnes jsme šestnáctý den formálně
ve stupni čtyři, ale protože přibylo nové kritérium
počtu lidí v nemocnicích, budeme ještě další týdny
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ve stupni pět. Chybí jedno jediné – dát lidem
vědět, že mají šanci přežít, že se nemusí o svou
životní investici bát. Kdyby vláda prolinkovala
tabulku opatření s tabulkou kompenzací, vyřešilo
by to mnohé. Jenže místo toho vláda říká, že ještě
nekonečně dlouho bude zavřeno a vlastně už toho
nikomu moc nedáme, maximálně nutné minimum. Typicky kompenzační bonus pět set korun
na den pro živnostníky. To dávalo smysl na jaře,
byly odpuštěny zálohy na zdravotní a sociální odvody, bylo úvěrové moratorium a všichni to brali
jako krátkodobé opatření. To se dá přežít. Ale na
podzim je zase pětistovka na den, jen z toho ještě
musíte platit ty odvody a nemáte na splácení úvěrů. A do toho vláda vytváří zásadní rozpor mezi
podnikatelskou sférou a zbytkem populace, když
poukazuje v čele s premiérem na to, že hospodský
na vesnici dostane sto padesát tisíc měsíčně, což je
samozřejmě naprostý nesmysl.

Tady se nabízí otázka – netlačíte jako Svaz
i jako Komora na vládu málo? Že by měla být
opatření provázána s kompenzacemi, o tom
se mluvilo už někdy od jara loňského roku…
Obávám se, že nemůžeme tlačit víc. Tedy pokud
si neřekneme, že Hospodářská komora má být
ten subjekt, který tu bude organizovat masové
demonstrace. Jsem přesvědčen, že nemá. Vláda
patrně trochu spoléhá i na to, že Češi jsou poměrně pasivní. To se netýká jen podnikatelů, ale i zaměstnanců, tradice stávek v Česku moc neexistuje.
A tvrdím, že kdyby to, co dělá vláda hospodským,
udělala zemědělcům, má už dávno před Strakovkou složených pár valníků hnoje. Jenže ona
je v poměrně komfortní pozici, jedná s námi,
v něčem ustoupí, v něčem pomůže, ale je to tak
třicet procent toho, co služby a obchod potřebují
na to, aby dokázaly nejen přežít, ale i na jaře znovu
nastartovat.
Co ze své pozice vidíte jako stěžejní úkoly pro
revitalizaci segmentu obchodu a služeb?
První aktuální věcí je link mezi opatřeními
a kompenzacemi. Když to neudělá vláda, musíme
to zkrátka udělat my jako Svaz, v první řadě pro
restaurace. Druhá rychlá věc, kterou potřebujeme
dotáhnout, je program poslední záchrany, který
jsme připravili na Komoře, a tlačíme na Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby to prošlo, protože
je strašně nefér, že jsou tu firmy a celé sektory,
které propadly všemi síty a nedostaly za takřka rok
vůbec nic.
Je třeba reálné, že pokud někdo vinou
covidu půjde do úpadku, převezme stát jeho
závazky?
Tomu se stát zásadně brání, podobný princip už
jsme zkoušeli prosadit u odstupného zaměstnancům, které z důvodu pandemie a restrikcí
a propadu tržeb musíme propustit. Zvedla se vlna
odporu u odborů, které se obávaly, že bychom pak
propouštěli všechny šmahem, což je samozřejmě

nesmysl. Dopadlo to tak, že mnozí propuštění
nedostanou nic, protože zkrátka není kde brát.
Takže nejhorší možné řešení. Podařila se alespoň
jedna věc, že firmy v insolvenci, které splácely své
závazky, budou mít zpětně nárok na kompenzace.
Dlouhodobě nás ale čekají dvě zásadní věci – připravit se na to, že s covidem tu zkrátka v nějaké podobě budeme žít ještě dlouho. Je vidět, že očkování
funguje, po proočkování zdravotníků velmi rychle
v jejich řadách klesl počet nemocných. Takže musíme tlačit na to, abychom co nejrychleji ochránili
očkováním tu nejrizikovější skupinu, aby se tak
vyprázdnily nemocnice. Pak už je asi téměř jedno,
kolik mladších lidí tu bude chodit s teplotou, protože těžších případů je v mladší populaci relativně
málo a nemocnice to už pak zvládnou. Zkrátka se
musíme naučit brát covid opravdu jako nemoc.
Tady se bohužel vyrojila určitá skupina modelářů
a akademiků, pánové Kulveit, Levínský a podobně,
kteří si z Česka udělali pokusnou laboratoř a tlačí
premiéra k zásadním opatřením, aniž by domýšleli
důsledky na ekonomiku, vzdělanost či sociální
soudržnost. Upřímně řečeno, to že firmy zaniknou
a vzniknou nové, to není to nejhorší. Ale dochází
k destrukci národa, spousta mladých lidí sedí
doma, někteří už takřka rok, přicházejí o studijní
i pracovní návyky, neučí se starat se sami o sebe.
Bude tu ještě řada negativních dopadů, které teprve
uvidíme. Jistě, bude i řada pozitivních, rychlejší
digitalizace třeba… ale rizika bezesporu převažují.
Důležité bude, co z toho dokážeme využít, k jakým
změnám stát dokážeme přivést. Typicky pandemie
ukázala, jak nefunguje e-government a jak by šly
věci dělat jednoduše, kdyby fungoval. Věřím, že
projde aspoň novela, kterou připravilo MPO, totiž
aby si ministerstva mezi sebou mohla předávat
data. Pravda, měli jsme to řešit spíš před deseti lety,
ale i tak bych to považoval za velké vítězství.

Všichni se těší na restart, otázkou je, kdy
opravdu přijde…
Taky se bojím, že bude pomalejší, než společnost
obecně očekává. A hlavně bude bolet. V okamžiku, kdy přejdeme z programů Antivirus na
kurzarbeit, přijde zcela jistě citelné propouštění.
Protože podmínkou kurzarbeitu jsou aspoň jeden
či dva dny práce. Když je nemáte, není jiné cesty
než propouštět. A průmysl ani zemědělství to
nebudou schopny absorbovat, protože chtějí buďto
superlevnou nekvalifikovanou sílu, nebo drahou
superkvalifikovanou.
Pracujete v plánu obnovy nějak s tím, že
menší města živená lokální poptávkou se
budou obnovovat rychleji než centra závislá
na incomingu?
Určitě, Praha a několik dalších turistických center
plus lázeňská města budou potřebovat silnou
podporu. Poptávka bude, lidé chtějí cestovat.
Podmínkou ale bude bezpečí. Zčásti může pomoci
diskutovaný covid pas, ale zčásti jsme na pomyslné
startovní čáře o pár metrů za ostatními. Ztratili

rozhovor

UPŘÍMNĚ ŘEČENO, TO, ŽE FIRMY
ZANIKNOU A VZNIKNOU NOVÉ, NENÍ
TO NEJHORŠÍ. ALE DOCHÁZÍ
K DESTRUKCI NÁRODA, SPOUSTA
MLADÝCH LIDÍ SEDÍ DOMA, NĚKTEŘÍ
UŽ TAKŘKA ROK, PŘICHÁZEJÍ
O STUDIJNÍ I PRACOVNÍ NÁVYKY,
NEUČÍ SE STARAT SE SAMI O SEBE.
BUDE TU JEŠTĚ ŘADA NEGATIVNÍCH
DOPADŮ, KTERÉ TEPRVE UVIDÍME.

jsme statut bezpečné země a třeba německá média
již delší čas, od října, prezentují Česko jako nebezpečnou zemi. Pochopitelně jsou za tím i lokální
zájmy tamních hráčů v cestovním ruchu a lázeňství, kteří chtějí udržet Němce doma, ale je to naše
viditelné minus. Musíme být schopni poptávku po
Česku obnovit, a to bude velký marketingový úkol
pro CzechTourism. A bude to stát čas i peníze,
které zatím agentura v rozpočtu nemá.

Jednáte už dnes s vládou o stimulu, který
třeba leckde zafungoval v loňském létě?
Jednáme, ale zkušenost říká, že nemá příliš smysl
dělat věci centrálně. Jihočeský kraj, Praha, Ostrava,
Karlovy Vary… tam všude přišli s výbornými programy ušitými svým podmínkám na míru. Centrální program pro Česko smysl nemá, stát má iniciovat
regionální programy a finančně je podpořit. Naší
ambicí je dohoda, když region přijde se smysluplným programem, aby jej stát podpořil finančně
v modelu jedna ku jedné. To by úplně stačilo.
Nejhorší bylo, když ministryně Dostálová koncem
jara minulého roku slibovala všem desetitisícové
vouchery na cestování po Česku. Vybudila očekávání, mnozí i stornovali své původní objednávky
a nakonec nebylo nic, respektive efekt byl negativní,
protože i ti, kteří původně chtěli zůstat o dovolené
v Česku, nakonec naštvaně vycestovali do zahraničí.

Zkusme si odmyslet současnou situaci.
Co bylo vaší vizí a vaší prioritou, když jste
nastupoval do pozice prezidenta Svazu
obchodu a cestovního ruchu? Co jste chtěl
do segmentu přinést?
Dvě věci, určitě jsem měl ambici sejmout z rezortu nálepku zaměstnavatele poslední záchrany. To
se primárně díky masivnímu nárůstu platů, které
retail zvyšoval nejvíc, myslím docela daří. Snižuje
se fluktuace, prodlužuje se střední doba zaměstnanosti. To byla velká priorita. Tou druhou je snaha
ukázat retail jako segment, který krom toho, že
prodává, dělá i spoustu dalších záslužných věcí.
Asi bychom o nich bez covidu mluvili víc, ale nezastavily se. Vedle covidových témat běžně řešíme
třeba objem plastů a jejich náhradu za materiály
recyklovatelné. Nebo jiný příklad – spoustě dodavatelů se to sice nemusí líbit, ale pokud se velké
řetězce na evropském fóru dohodnou, že od roku
2025 přestanou prodávat vajíčka z klecových chovů, tak to tak prostě bude a uděláme velký krok
kupředu. Když se řetězce dohodly, že nebudou
brát výrobky s palmovým olejem, velmi rychle
se omezilo kácení deštných pralesů. Jinými slovy,
retail má obrovskou sílu a doposud vyvolával
spíše obavy a ochranářské aktivity. A já bych byl
rád, aby bylo vidět, že tu sílu umí retail použít
i pro dobro věci.

Z pohledu viceprezidenta Hospodářské
komory, pomáhá vám nějak evropská aktivita
EuroChambers? I to je oblast, kterou máte ve
své gesci. Funguje v době pandemické?
Určitě funguje, protože je to platforma, na které
dokážeme o problémech mluvit s kolegy ze zahraničí a nabízet řešení. A pandemická situace to
ještě zvýrazňuje. Už jenom tím, že máme možnost
konzultovat své problémy jinde a v debatách s vládou pak máme argumenty, jak to funguje nebo
může fungovat. Dosud to byly povětšinou debaty
o restrikcích a kompenzacích, dnes se mnohem
více začínáme na evropské úrovni bavit o tom,
jak je kde nastavena obnova. Pro mě osobně je to
strašně užitečné, mám šestadvacet příkladů, jak to
dělají ostatní. Nemusíme vymýšlet kolo…
Kde to, pokud jde o obnovu a spolupráci
byznysového sektoru s vládou, funguje
nejlépe?
Pro mě jsou zajímavé tři země. Rakousko, které je
velmi podobné, a navíc je to náš soused a brutální
konkurent. Inspirativní je Nizozemsko, kde je
příkladná ochota vlády komunikovat s byznysem.
A potom Dánsko, země, která usiluje o funkčnost
ekonomiky, ale hodně řeší sociální dopad na rodiny
a školství. To jsou příklady, kde se můžeme učit… Q
PETR KARBAN
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Podnikatelé a očkování:

Naděje na obrat k lepšímu
V České republice bylo zahájeno očkování proti virovému onemocnění covid-19. Jaký to bude mít vliv na vývoj ekonomiky?
Nechají se sami podnikatelé naočkovat? A budou podporovat očkování svých zaměstnanců? Na tyto otázky odpovědělo
Hospodářské komoře 1 403 podnikatelů – zástupců všech hlavních odvětví ze všech krajů ČR z mikro, malých, středních,
ale i velkých firem.
GRAF Č. 1: NECHÁTE SE SÁM/SAMA OČKOVAT NĚKTEROU
ZE SCHVÁLENÝCH VAKCÍN PROTI COVIDU-19?

GRAF Č. 2: JAK SE STAVÍTE K OČKOVÁNÍ SVÝCH
ZAMĚSTNANCŮ PROTI COVIDU-19?
ODMÍTÁM
OČKOVÁNÍ SVÝCH
ZAMĚSTNANCŮ

NEVÍM

15 %

ANO

64 %

NE

21 %

N

Podnikatelé se očkovat nechají
Vzhledem k tomu, že postoj podnikatelů může
významným způsobem ovlivnit i politiku očkování
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61 %

37 %
NEBUDU
OČKOVÁNÍ
VE SVÉ FIRMĚ
NIJAK ŘEŠIT

Zdroj dat: HK ČR, šetření „Očkování proti covidu-19“, leden 2021, 1 403 respondentů-podnikatelů

ázor podnikatelů ohledně vlivu očkování na
vývoj ekonomiky v letošním roce se promítá
do celé řady zásadních rozhodnutí, například
ohledně investic nebo personální politiky, a tím
i do skutečného vývoje našeho HDP. Pozitivním
zjištěním je proto fakt, že naprostá většina (59 %)
podnikatelů vidí v očkování nejlepší způsob, jak
se vyhnout dalším uzávěrám ekonomiky. Podle
nich by mělo být alternativou k vládním nařízením
omezujícím hospodářský a sociální život. Tento
závěr znamená i dobré vyhlídky pro vývoj českého
hospodářství v následujících měsících. Záleží ale
především na vládě, zda bude strategie očkování
obyvatelstva úspěšná.
Celkem 12 % respondentů uvedlo, že očkování sice
může pomoci ochránit ohroženější část populace,
šíření epidemie ani dalším uzávěrám ekonomiky
ale nezabrání. Stejný podíl firem se domnívá, že
očkování nepřinese pozitivní obrat, dokud nedojde
k „promoření“ populace a epidemie již nebude
takovou hrozbou, jako je nyní, anebo epidemie
sama od sebe nějak jinak neodezní.

2%

BUDU VE SVÉ
FIRMĚ OČKOVÁNÍ
PODPOROVAT

Zdroj dat: HK ČR, šetření „Očkování proti covidu-19“, leden 2021, 1 403 odpovědí – vybráni pouze zaměstnavatelé s názorem

a přístup k vakcinaci v rámci jejich firmy, tedy
obecně mezi zaměstnanci soukromého sektoru,
ptali jsme se, zda by sami podnikatelé podstoupili
očkování (viz graf č. 1).
Naprostá většina (64 %) podnikatelů vyjádřila
ochotu nechat se očkovat některou ze schválených vakcín proti nemoci covid-19, jakmile bude
očkování dostupné pro veřejnost. Tento výsledek je
rozhodně pozitivní zprávou. Mezi podnikateli bylo
celkem 15 % zatím nerozhodnutých respondentů. Zůstává zde stále ještě významný prostor pro
informační kampaň a další aktivity vlády, které by
ochotu nechat se očkovat mohly dále zvýšit.
Negativní postoj projevila pětina (21 %) podnikatelů. Podobně jako v případě pozitivní odpovědi
i v případě negativní reakce respondentů se výsledky nijak výrazněji nelišily v závislosti na velikosti
firmy nebo na oboru podnikání.

Evropské vakcíny vs. ostatní
Často diskutovanou otázkou je původ vakcín. Za
nejdůvěryhodnější naprostá většina respondentů
označila ty, které jsou vyvinuté a vyrobené hlavně
v EU, dále pak ve Velké Británii nebo USA. Žádné
vakcíně nedůvěřuje zhruba 17 % podnikatelů
a zhruba desetině podnikatelů nezáleží na původu

vakcíny. Naopak nejmenší důvěru podnikatelů
mají očkovací látky z Číny, Ruska a dalších zemí.

Aktivní podpora očkování zaměstnanců
Dobrou zprávou je, že celkem 61 % podnikatelů
bude očkování svých zaměstnanců ve firmě aktivně podporovat (viz graf č. 2). Nejčastěji budou
podnikatelé apelovat na své zaměstnance prostřednictvím doporučení a osvěty. Pětina z respondentů, kteří budou podporovat očkování u nich ve
firmě, dokonce plánuje zavést v této souvislosti
mimořádný bonus, benefit (například indispoziční
volno – sick day) či finanční příspěvek. Jen výrazně menší část podnikatelů uvedla, že očkování
bude u konkrétních zaměstnanců vyžadovat.
Celkem 37 % respondentů neplánuje očkování nijak propagovat. Důvodem je, že nechtějí ovlivňovat
vlastní svobodné rozhodnutí zaměstnanců, nebo
že se domnívají, že případnou stimulaci zaměstnanců musí zajistit stát – ať už pobídkou v podobě
příspěvku, či daňové úlevy, anebo hrozbou nějaké
sankce. Každopádně pouhá 2 % zaměstnavatelů
v HK ČR se domnívá, že očkování není potřebné, nebo ho bude svým zaměstnancům dokonce
rozmlouvat. Q
KARINA KUBELKOVÁ, hlavní analytička HK ČR
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Směřujeme k nové
éře medicíny
C

o vás napadne, když se řekne Novartis?
CS: Mě osobně napadne skvělé a smysluplné
kariérní dobrodružství, které díky práci v této
společnosti zažívám už více než deset let. Doufám,
že lékaři si při slově Novartis vybaví partnera, na
kterého se při léčbě svých pacientů mohou spolehnout. A doufám, že pacienti, když vidí naše logo
na krabičce, cítí naději a důvěru.

Přes relativně krátkou historii patří Novartis
mezi největší farmaceutické firmy světa,
dokonce do TOP 100 firem světa. Co stojí
za takovými čísly?
CS: Novartis sice existuje pouze 25 let, ale navazujeme na více než stoletou historii našich předchůdců. Věřím, že za naším úspěchem stojí jasná vize
a naléhavé poslání, které všechny naše spolupracovníky motivuje k tomu, aby ze sebe vydávali
to nejlepší. Dalšími faktory jsou značné investice
do vlastního výzkumu a vývoje, spojené s chytrými byznysovými rozhodnutími a s dávkou štěstí.
Farmacie je vždy sázka na nejistotu – může se stát,
že molekula, do které investujete velké částky po
několik let a která vypadá přesvědčivě, nakonec
skončí ve 3. fázi klinických studií.

CAROLYN SOUSA
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VÝDAJE ČESKÉHO SYSTÉMU
VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
PŘEVÝŠÍ JEHO PŘÍJMY BĚHEM NĚKOLIKA
LET, A TO I BEZ DOPADU PANDEMIE
A EKONOMICKÉHO OCHLAZENÍ.

Lze v historii firmy najít a pojmenovat
zásadní milníky?
CS: Rozhodně bych jich našla několik. Jednak jsou
to inovativní a převratné terapie, které změnily
prognózu mnoha onemocnění. V posledních
letech je to pak hlavně nástup genových a buněčných terapií, které představují naprosto nový
typ léčby. Jsou potenciálně jednorázové a mohou
přinést zdravotním systémům značné úspory tím,
že nahradí dlouhodobou léčbu. Další milníky
v životě firmy vidím například s příchodem našeho
současného CEO, který nasměroval Novartis na
cestu změny firemní kultury, která je charakterizovaná jako curious, inspired a unbossed. Prostředí ve firmě i naše nasazení se hodně změnilo
k lepšímu.
Jak vidíte české zdravotnictví a jeho vývoj?
V přepočtu na investice dosahujeme skvělých
výsledků, přesto zdravotní stav populace
nepatří k nejlepším…
CS: Pandemie roku 2020 české zdravotnictví
důkladně prověřila. Ve smyslu poskytnutí péče nemocným lidem obstálo velmi dobře, jako mnohem
slabší se ukázaly schopnosti ochránit veřejnost
před šířením infekce a přesvědčit občany k péči

měsíce

Švýcarská farmaceutická společnost Novartis má poměrně krátkou, leč velmi úspěšnou historii. Patří dokonce
do první stovky nejlépe hodnocených firem světa. O příčinách úspěchu, současnosti i budoucnosti českého
zdravotnictví i budoucnosti medicíny jsme si povídali s prezidentkou české pobočky Carolyn Sousa a Emilií
Grand Perret, ředitelkou farmaceutické divize.
o zdraví ve vlastním i celospolečenském zájmu.
Jeho další vývoj bude ovlivněn významnými faktory, především stárnutím obyvatelstva, které bude
mít dopad jak na výdaje, tak na příjmy veřejného
zdravotního pojištění. Projeví se zcela jistě i dalším
zvyšováním výskytu chronických civilizačních
onemocnění. A nevyhne se napjaté situaci
veřejných financí a dalším dopadům ekonomické
recese, nedostatku zdravotníků či změnám ve
zdravotnických technologiích včetně digitalizace.

Stárnutí obyvatelstva způsobí navýšení
výdajů na zdravotnictví a zároveň snížení
příjmů systému veřejného zdravotního
pojištění…
CS: Ano, z dlouhodobé perspektivy proto musí
ČR, stejně jako většina států EU, řešit změnu ve
financování zdravotnictví s cílem zajištění jeho
udržitelnosti. Pokud nebude dodrženo jasné
navázání plateb na výkon poskytovatelů a nedojde
ke strukturálním změnám v síti poskytovatelů,
doplatí na to zejména inovativní léčebné postupy.
Příjmy při současném způsobu financování
budou stagnovat, zejména v důsledku postupného
snížení podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva.
V českém prostředí to znamená, že významně
naroste objem platby státu, protože jiné zdroje
v systému nejsou. To ale nebude zdaleka stačit na
kompenzaci menšího počtu ekonomicky aktivních
obyvatel, a tedy na pokrytí očekávaných výdajů.
Výdaje systému veřejného zdravotního pojištění
převýší jeho příjmy během několika let, a to i bez
dopadu pandemie a ekonomického ochlazení.
Relevantní modely ÚZIS ukazují významný rozdíl
mezi příjmy a výdaji v objemu až sta miliard korun
již v roce 2030. A to je velmi blízko.
Co čeká vládu v tomto smyslu?
CS: Nelehká práce. Zajistit stabilní rozpočet
českého zdravotnictví, a to na úrovni průměru
podílu HDP, který je v EU cca deset procent, bude
muset znamenat realizaci mnohých ekonomických
opatření, například pravidelné valorizace plateb
za státní pojištěnce, ale i systémových změn. Bude
potřeba redefinovat kompetence primární, sekun-

Neformální prostředí v sídle firmy odpovídá
firemní kultuře, kterou Novartis buduje
celosvětově.

NĚKOLIK PERSONALIZOVANÝCH TERAPIÍ
UŽ V PORTFOLIU MÁME. TY SKUTEČNĚ
PŘEDSTAVUJÍ NOVOU ÉRU MEDICÍNY A JE TO
SMĚR, KTERÝM SE BUDEME UBÍRAT
I V BUDOUCNU.
EMILIE GRAND PERRET
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dární a terciární péče a nastavit pravidla účelného pohybu pacientů mezi jednotlivými patry
zdravotního systému. Dále bude nutné postupně
odstraňovat nerovnosti ve financování výkonů
a služeb pro zdravotnická zařízení stejného typu.
Proběhlá pandemie nás znovu poučila o významu
zdraví jako jedné z nejdůležitějších hodnot v životě
a jako předpokladu běžného fungování jednotlivce i společnosti. Zdravotní stav obyvatelstva má
ale i za běžných okolností obrovské ekonomické
dopady. Poradenská firma McKinsey v polovině
roku 2020 představila studii, na které pracovala
dva roky a která jasně ukazuje význam zdraví
nejen jako samostatné hodnoty, ale jako významného faktoru ekonomického růstu. Vhodným
způsobem investovat do zdraví se vyplatí i v čistě
ekonomickém slova smyslu, protože dosažitelné
zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva se zhruba
z poloviny bude týkat skupiny ekonomicky aktivních obyvatel, druhá polovina pak seniorů.
V dalších letech by se proto české zdravotnictví
mělo zaměřit na inovativní formy péče zaměřené
na prevenci a management chronických nemocí.
Preventivní programy by obecně měly být více
orientovány na reálnou poptávku pacientů, pacientských organizací a zaměstnavatelů. Důležité je
i další rozšíření novorozeneckých a preventivních
screeningů.

Nadějí jsou jistě nové technologie…
EGP: Technologie přinášejí řadu možností a český
zdravotní systém bezpochyby čeká další vlna digitalizace. Bude ale zapotřebí věnovat se nastavení
bezpečného a efektivního sdílení zdravotnických
informací v jednotném datovém standardu mezi
zdravotnickými zařízeními. Velkou výzvou je
rozvoj a úhrada telemedicínských služeb nebo
sdílení informací mezi poskytovateli a pacienty.
Očekávám proto poměrně významné a proklientsky orientované změny, například nový typ
lékárnických služeb v podobě doručování léků
předepsaných na e-Recept domů.
Přeskupují se ovšem i síly na
farmakologickém trhu a ve vývoji nových
léků. Generika získávají na významu,
důkazem budiž pozice vaší divize Sandoz…
CS: Sandoz je globálním leaderem v oboru
generických farmaceutik a biosimilars. Z mého
pohledu významně přispívá právě k respektu vůči
generickým lékům a ke schopnosti společnosti
podporovat plnění rostoucích potřeb v oblasti
zdravotní péče nacházením nových způsobů, jak
pomáhat lidem na celém světě získávat přístup
k vysoce kvalitním léčivům.
Sandoz drží globálně první místo v oblasti biologicky podobných léků, generických antibiotik,
léčiv pro dermatologii a transplantace, ale zároveň
zaujímá i globální vedoucí pozici v kategorii
mnoha jiných léčiv: od kardiovaskulárních generik
přes léky na centrální nervovou soustavu (CNS),
bolest, oftalmologická léčiva po léky používané
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NOVARTIS INTERNATIONAL AG
Mezinárodní farmaceutická společnost
založená ve švýcarské Basileji patří mezi
největší farmaceutické firmy na světě. Podle
žebříčku 2 000 největších firem časopisu
Forbes jí patří 57. místo na světě a v roce
2010 byla hodnocena jako 30. nejúspěšnější
podnikatelská společnost na světě. Přitom
vznikla teprve v roce 1996 spojením dvou
švýcarských firem: Ciba-Geigy a Sandoz
Laboratories. Výzkumné laboratoře firmy
stejně jako její výroba jsou rozmístěny po
celém světě.
Firma je rozdělena do několika divizí.
Nejvýznamnější je divize Inovatine Medicine,
kterou tvoří dvě obchodní jednotky –
Pharmaceuticals a Oncology. Jejich úkolem
je přinášet na trh inovativní patentované
léčivé přípravky.
Do skupiny Novartis patří také společnost
Sandoz, která poskytuje široký přístup k léčbě
prostřednictvím generik a je v ČR dvojkou
na trhu.
V Praze se také nachází jedno z pěti center
sdílených služeb Novartis Business Services.
Zaměstnává přes 1 500 lidí. Prostředí je velmi
mezinárodní a pracují zde zaměstnanci
více než 55 národností. Centrum poskytuje
služby pobočkám Novartis po celém světě,
převážně v oblasti řízení klinických studií,
IT, personalistiky nebo řízení a správy
nemovitostí.
Novartis je partnerem a aktivním členem
HK ČR a podílí se na všech klíčových
projektech v oblasti zdravotnictví.

v onkologii a při respirační a hormonální terapii.
Naše široké portfolio zahrnuje i řadu nejmodernějších technologií, výrobních postupů a zařízení,
a to včetně tablet s prodlouženým uvolňováním
léčiva a kombinovaných tablet, krémů a gelů, orodispergovatelných filmů, transdermálních náplastí,
lyofilizátů, implantátů a inhalátorů.
Je to i proto, že jsme průkopníky nových cest, jak
lidem na celém světě lépe zpřístupnit generická
léčiva vysoké kvality. Globální portfolio obsahuje
přibližně tisíc molekul a pokrývá veškeré hlavní
terapeutické oblasti. Díky široké nabídce léčiv
jsme schopni dosáhnout významných úspor jak
pro pacienty, tak pro plátce zdravotního pojištění.
Napomáháme tak zajišťovat udržitelnost systémů
zdravotní péče, které jsou pod tlakem snižujících
se rozpočtů, a zároveň uvolňovat prostředky na
inovativní léčiva.

Budoucností medicíny má být medicína
customizovaná, založená na DNA
a biochemických faktorech každého jedince,

navíc s využitím nanorobotů, IoT a e-health.
Vyvíjíte něco v tomto smyslu?
EGP: Několik personalizovaných terapií už v portfoliu máme. Ty skutečně představují novou éru
medicíny a je to směr, kterým se budeme ubírat
i v budoucnu. Samozřejmě se díváme dál a máme
svoje inovační centra, která zkoumají možnost využití informačních technologií a umělé inteligence
ve zdravotnictví.
Co jsou dnes hlavní oblasti výzkumu, na které
se soustředíte?
EGP: Po celém světě máme šest výzkumných hubů,
ve kterých pracuje více než 5 600 lidí. Snažíme
se hledat odpovědi na palčivé otázky medicíny.
Hlavní oblasti výzkumu jsou imunoonkologie,
onkologie, neurologie, kardiovaskulární, renální
a metabolická onemocnění, autoimunitní onemocnění, transplantologie a zánětlivá onemocnění,
oftalmologie, nervosvalová onemocnění, respirační onemocnění a tropické nemoci. Tedy, jak vidíte,
máme opravdu široké výzkumné zaměření…
Novartis má výzkumná a vývojová pracoviště
všude po světě, jaké místo mezi nimi zaujímá
Česko?
EGP: Naprosto zásadní z pohledu klinických
studií. Je zde mnoho kvalitních pracovišť, která se
podílejí na testování léků. Aktuálně je to zhruba
70 probíhajících studií ve všech fázích. Z pohledu
množství studií patří Česko mezi přední země na
našem seznamu.
Jak se vám na českém trhu práce, který není
příliš funkční, daří lákat zaměstnance?
CS: Motivátorem číslo jedna často nejsou benefity,
ale to, že naše práce má smysl a společenský
přínos. To je to, po čem spousta lidí v dnešní
době touží. Kromě toho nabízíme celou řadu
zajímavých benefitů, jako například rovnoprávnou
rodičovskou dovolenou v délce 14 týdnů, flexibilní
způsob práce, uvolněnou firemní kulturu, která
podporuje rozvoj zaměstnanců a jejich vzdělávání
nebo například komplexní program wellbeingu
pro zaměstnance. Tyto aktivity se ještě prohloubily
během pandemie, kdy naším hlavním zájmem
byla bezpečnost pacientů i zaměstnanců. Přípravy
začaly jakmile se objevily první signály a v březnu již naši zaměstnanci začali pracovat převážně
z domova. Poskytli jsme jim také další podporu
péče o děti, zintenzivnili jsme iniciativu na pomoc
zaměstnancům a jejich rodinám a začali ještě více
rozvíjet podpůrné programy na podporu duševního zdraví a wellbeing.
Pandemie urychlila naše ambice prozkoumat nové
pracovní modely a v srpnu 2020 jsme oznámili
globální iniciativu – benefit, který dává zaměstnancům v kancelářích větší flexibilitu v tom, jak,
kdy a kde pracují. V této iniciativě budeme pokračovat i po skončení pandemie. Q
PETR KARBAN
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zdraví jako firemní priorita

Jen mluvit
o prevenci nestačí

Priorita,

nebo popelka?
Česká vláda svým usnesením ze dne 8. ledna 2014 vzala na vědomí materiál Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany
a podpory zdraví a prevence nemocí, který předložil tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. V jeho křesle
už se vystřídali další čtyři ministři, ale nic se nemění. Vláda prostě prevenci bere na vědomí. Což je asi trochu málo…

O

prevenci všichni mluví, ale jaká je realita?
Výdaje na zdravotnictví každoročně rostou,
výdaje na prevenci dlouhodobě stagnují. A to
přitom tvoří jen zlomek výdajů, které do zdraví investujeme. Ještě menší, takřka neviditelný zlomek
to bude, když odmyslíme privátní finance, které
se na prevenci podílejí. V roce 2017 šlo v Česku
na zdravotní prevenci něco málo přes 10 miliard
korun. Ta částka vypadá celkem slušně, ale je nás
přes deset milionů, takže na každého v průměru
tisícovka. A to už tak skvěle nevypadá. A co hůř,
z veřejného pojištění stát na prevenci nedává ani
desetinu té částky. Tu máš stovku na rok, člověče,
a buď zdravý.

Není prevence jako prevence
Abychom byli spravedliví, celou situaci v segmentu
prevence je třeba posuzovat v souvislostech. Obecně
se prevence dělí na tři skupiny. Primární, jejímž
cílem je předcházet vzniku onemocnění – sem
spadá typicky očkování, a především zdravý životní
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styl a vytváření správných pohybových, stravovacích či hygienických návyků. Sekundární prevence
má předcházet následkům onemocnění a zahrnuje
například screeningové programy či preventivní
prohlídky, ale také léky. Smyslem terciární prevence
je pak zamezit rozvoji onemocnění a komplikacím,
čemuž napomáhá léčba a rehabilitace nebo programy zaměřené na udržení kvality života.

Jsme o deset let zpět
Ministerská strategie je – v kontextu výše řečeného – zaměřena významně na primární prevenci. Vytyčuje čtyři prioritní oblasti: Realizovat
celoživotní investice do zdraví a prevence nemocí,
posilovat roli občanů a vytvářet podmínky pro
růst a naplnění jejich zdravotního potenciálu.
Čelit závažným zdravotním problémům v oblasti
neinfekčních i infekčních nemocí a průběžně
monitorovat zdravotní stav obyvatel. Posilovat
zdravotnické systémy zaměřené na lidi, zajistit
použitelnost a dostupnost zdravotních služeb

z hlediska příjemců, soustředit se na ochranu
a podporu zdraví a na prevenci nemocí, rozvíjet
kapacity veřejného zdravotnictví, zajistit krizovou
připravenost, průběžně monitorovat zdravotní
situaci a zajistit vhodnou reakci při mimořádných
situacích. A konečně, podílet se na vytváření
podmínek pro rozvoj odolných sociálních skupin,
tedy komunit žijících v prostředí, které je příznivé
pro jejich zdraví.
Jen připomínám, že strategie byla vládou schválena na začátku roku 2014, vznikala od listopadu
2012 do října 2013 a jako takový reflektovala
stav, který tu panoval před deseti lety. A bohužel se zdá, že panuje stále. „Zdravotní pojišťovny
spolupracují s firmami například na zajišťování
rekondičních pobytů pro zaměstnance, na osvětové
činnosti či na dnech zdraví. Konkrétní aktivity
jsou pak otázkou na jednotlivé zdravotní pojišťovny, případně Státní zdravotní ústav,“ odpovídá
tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví Barbora
Peterová na otázku, zda má její ministerstvo

zdraví jako firemní priorita
STRUKTURA VÝDAJŮ NA ZDRAVOTNICTVÍ 2017 (V MLD. KČ)

PODÍL ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN NA TRHU
POJIŠŤOVNA

POČET POJIŠTĚNCŮ

PODÍL NA TRHU

FOND PREVENCE 2019

VZP

5 950 000

56,50 %

588 193 000 Kč

ZPMV

1 314 389

12,48 %

532 022 000 Kč

ČPZP

1 263 043

11,99 %

562 603 000 Kč

OZP

733 000

6,96 %

327 718 000 Kč

VoZP

697 604

6,62 %

103 000 000 Kč

RBP

428 500

4,07 %

66 144 000 Kč

ZPŠ

144 401

1,37 %

52 518 000 Kč

CELKEM

10 530 937

VÝDAJE NA PREVENTIVNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z FONDU PREVENCE ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN
A VÝDAJE NA ZDRAVOTNÍ PÉČI (V MLD. KČ)
ROK

VÝDAJE Z FONDU PREVENCE

VÝDAJE NA ZDRAVOTNÍ PÉČI

2012

0,9

237,9

2013

1,1

238,4

2014

0,9

234,6

2015

0,7

234,5

2016

1,0

237,7

2017

0,9

252,2

nČjakou strategii, jak podpoĜit zdravotní prevenci
ve spolupráci s rmami.

Co ovlivňuje zdraví
Že přes veškeré proklamace je prevence, a zvláště ta primární, v Česku spíše popelkou, zjistíte,
jakmile se začnete pídit po informacích. Zdravotní
statistiky nabízejí kde co, prevenci ovšem řeší
zpravidla velmi okrajově, pokud vůbec. Jako by
zdraví bylo synonymem léčení. Jenže ono není.
Mezinárodní studie berou zdraví jako komplexní hodnotu podmíněnou různými faktory.
V přesném hodnocení se sice zdroje rozcházejí,
ale v tom základním se shodnou – lékařská péče
ovlivňuje zdravotní stav člověka maximálně ze
čtvrtiny. Podobný vliv má genetika, svůj podíl
má i sociální situace a životní prostředí. Co má
tu rozhodující váhu? Nepřekvapivě naše vlastní
chování. A prevence je jeho součástí. Měla by mít
také svou váhu. Jenže nemá, byla jen vládou vzata
na vědomí… Pardon, zmíněná Strategie byla vzata
na vědomí o pár měsíců později i parlamentem,
který dokonce vyzval vládu, aby podporovala její
realizaci a zohlednila to při sestavování rozpočtu.
Což je v zásadě vše, co se událo.

Nerovné podmínky
Nejlépe o tom, jak stát chápe – prostřednictvím
zdravotních pojišťoven – prevenci, mluví paragrafy. Zvláštní je, že není pojišťovna jako pojišťovna.
Fond prevence, z něhož mohou pojišťovny hradit
aktivity nad rámec hrazených léčebných služeb, je
dán zákonem, respektive dvěma. Mimochodem,
jeho založení není povinné. Zdrojů pro naplnění
fondů je více, nicméně fond prevence VZP nesmí
překročit 0,3 % celkového objemu příjmů pojistné-

ho, zaměstnanecké pojišťovny maximum omezené
nemají, ale z příjmů z pojistného mohou využít
pro fond prevence pouze 0,1 %. Platí také, že
zatímco VZP může fond plnit i v případě deficitu
základního fondu zdravotního pojištění, zaměstnanecké pojišťovny mají plnění vázáno na kladný
hospodářský výsledek. Logiku to nemá, ale platí to,
Ministerstvo zdravotnictví v tom problém nevidí.
„Systém přídělů do fondu prevence se mezi zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami a Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou liší ve více aspektech. Samotné procentuální vyjádření obsažené v příslušných
zákonech se v prvé řadě nevztahuje ke stejné veličině
a zároveň je třeba ho chápat v celkovém kontextu
přídělů do fondu prevence,“ komentuje situaci
Barbora Peterová. Chápu, ale i tak mě překvapuje,
že zatímco pojišťovna s více než padesátiprocentním podílem na trhu vytvořila za rok 2019 fond
prevence v zásadě stejný jako pojišťovny s podílem
lehce nad deset procent (viz graf 3). A jen pro pořádek, vyspělé země vynakládají ze zdravotnických
rozpočtů na prevenci v průměru přibližně 3 %,
tedy asi desetkrát více než my.

Zájem takřka nulový
Alespoň malou pochvalu zaslouží české zdravotní
pojišťovny za to, že všechny fond prevence mají.
Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny pak ještě
za to, že jejich investice do prevence je oproti VZP
při srovnání na hlavu vyšší, v roce 2017 například
o více než třetinu.
Nutno také zmínit, že šéfové zdravotních pojišťoven, zpravidla ne na mikrofon, přiznávají, že
jejich výdaje na prevenci by mohly být vyšší, kdyby
dovolil fond a úředníci. Zákon ovšem chce, aby
prostředky na prevenci byly vynakládány z veřej-
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ných zdrojů účelně, a proto tu a tam kontroluje
účinnost preventivních programů. A úředník má
svůj svět, v němž když dnes posilujete, musíte zítra
ukázat svaly. Z pohledu manažerů zdravotních pojišťoven tak zvláště primární preventivní programy
znamenají riziko zbytečných problémů.
To vše je příčinou toho, že široce zaměřené
programy podpory primární prevence v Česku
v zásadě chybí. Respektive, chyběly by, kdyby
nebyly podporovány soukromou sférou, včetně
té podnikové. Ostatně, ukazuje to i poslední
rok a pandemická hrozba. Firmy si velmi rychle
uvědomily, že skutečnou prioritou je pro ně zdraví
a bezpečí jejich zaměstnanců – dodávají či hradí
ochranné pomůcky, dezinfekce, testy a ty větší jsou
připraveny zřídit i vlastní očkovací centra.

Zdraví jako benefit
Je zřejmé, že firemní sektor je schopen do zdraví svých zaměstnanců, ale často i jejich rodin,
investovat. Bylo by dobré, kdyby si stát uvědomil,
že je to příležitost, ale že v tom firmy nesmí nechat.
Navýšit limity fondu prevence a cíleně, například
daňově, motivovat majitele firem k programům
primární prevence, které by mohly skvěle fungovat
jako firemní benefity, to jsou první kroky. Ostatně,
sami autoři zmíněné koncepce Zdraví 2020 –
Národní strategie ochrany a podpory zdraví
a prevence nemocí tvrdí, že je založena na vědeckých důkazech a mezinárodních zkušenostech
o vysokém společenském a ekonomickém přínosu
předcházení nemocem a posilování zdraví a že
předpokladem jejího efektivního účinku na zdravotní stav populace je spoluúčast všech složek
společnosti včetně podnikatelské sféry. Q
PETR KARBAN
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Pojišťovny se chtějí zapojit, ale nesmí zůstat samy
Financování péče ve stáří nemůže zůstat jen na státu
Očekává se, že vlivem stárnutí populace se v následujících čtyřiceti letech ztrojnásobí počet osob, které se dostanou
do situace nesoběstačnosti, a vznikne jim tak nárok na příspěvek na péči. Státu však z hlediska financování dlouhodobé
péče dochází dech. Navíc už dnes nejsou dostatečné kapacity na péči, ať už terénní, či pobytovou.

N

edostatek kapacit i financí se navíc bude dále
prohlubovat a bude potřeba do systému dostat
nové zdroje. Za dané situace přišla už v loňském roce Česká asociace pojišťoven s iniciativou,
jejímž cílem je vyvolat na téma dlouhodobé péče
veřejnou debatu, která vyústí v konkrétní návrhy
opatření. Například zda by součástí řešení mohlo být
pojištění dlouhodobé péče.
Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan
Matoušek vysvětluje, proč asociace toto celospolečenské téma otevřela: „Chceme ukázat, že soukromá
participace na financování zdravotní péče je možná
a potřebná, že není asociální, ale že ve skutečnosti otevírá daleko širšímu počtu osob naději na důstojnou,
dostupnou a kvalitní péči bez zásadních dopadů na jejich rodiny, bez úplatků a beze strachu o budoucnost.“

Proč vnímáte péči ve stáří jako zásadní téma
právě teď? Není to spíše úkol státu?
Primárním úkolem pojišťoven je rozumět rizikům,
včetně těch dlouhodobých v horizontu dekád.
A vzhledem k demografickým změnám a zvyšujícímu se počtu osob, které budou nesoběstačné
ve stáří, si pojišťovny uvědomují, že se musí stát
součástí řešení tohoto problému, ideálně tak, aby
státní politiku v této oblasti vhodně doplňovaly. Stát
má hlavní slovo v organizaci tohoto systému, v tomto ohledu pojišťovny nechtějí a nebudou státu nijak
konkurovat. Naopak, chceme napomoci přinést
do systému další zdroje a rozšířit stávající nedostatečné možnosti. Péče o nesoběstačné členy rodiny
nebo blízké osoby je téma velmi známé pro každého
z nás. Průzkumy veřejného mínění nám přitom
ukázaly, že soukromé pojištění dlouhodobé péče by
považovalo za dobrý nápad až 60 procent respondentů. To je suverénně nejvíc ze všech typů možných
zdravotních či sociálních připojištění, například
několikanásobně více, než je poptávka po nadstandardních službách při pobytu v nemocnici.
Jaká je současná realita dlouhodobé péče
u nás oproti zahraničí?
Zkušenosti ze zahraničí nám ukazují, že pojišťovny
mohou být součástí řešení problému stárnoucí
populace, ať již prostřednictvím životního pojištění, penzijního připojištění, nebo soukromého
zdravotního pojištění. Na půdě naší asociace jsme
se zabývali reálností přípravy produktu pojištění
dlouhodobé zdravotní péče ve stáří anebo chcete-li
pojištění ztráty soběstačnosti.

Demografické předpovědi jsou totiž opravdu alarmující. Vlivem stárnutí populace se v následujících
15 až 20 letech při zachování současných podmínek zdvojnásobí a do čtyřiceti let ztrojnásobí počet
osob, které se dostanou do situace nesoběstačnosti
a kterým vznikne nárok na příspěvek na péči
od státu. Z dnešních přibližně 360 tisíc osob
se dostaneme kolem roku 2060 na 1,1 milionu
lidí pobírajících příspěvek na péči. Nedostatek
kapacit i financí se bude dále prohlubovat a bude
potřeba do systému dostat nové zdroje. Za dané
situace jsme už v loňském roce přišli s iniciativou,
jejímž cílem je vyvolat na téma dlouhodobé péče
veřejnou debatu, která vyústí v konkrétní návrhy
opatření. Například zda by součástí řešení nemělo
být pojištění dlouhodobé péče, které by zapojilo
soukromé zdroje; bez nich se totiž tento sektor neobejde. Stát by mohl také přispět formou určitých
daňových pobídek. Chceme především ukázat, že
soukromá participace na financování zdravotní
péče je velmi potřebná, že otevírá daleko širšímu
počtu osob naději na důstojnou, dostupnou a kvalitní péči bez zásadních dopadů na jejich rodiny,
bez úplatků a beze strachu o budoucnost.

Jak nyní typicky vypadá péče
o nesoběstačného člena rodiny?
Každý z nás zažil ve své rodině nebo blízkém okolí
situaci, kdy bylo potřeba se rychle postarat o člověka, který onemocněl a nedokázal už se o sebe
postarat sám. Jsou to psychicky i emočně náročné
příběhy, které se nás osobně dotýkají. Chceme
svým blízkým zajistit co nejdůstojnější a nejlepší
péči, zároveň sami potřebujeme vydělávat peníze
a živit sebe a rodinu. Podle našich odhadů se přitom dnes nedostává na 20 až 40 procent žadatelů
o místa v pečovatelských domech. V této situaci
nepřekvapí, že významná část dlouhodobé péče
probíhá v nepřetržitém režimu v domácím prostředí a je plně tažena nejbližšími rodinnými příslušníky. Tento způsob péče je hodnocen odborníky
velmi pozitivně a je také často vítanou alternativou
samotnými seniory, nicméně pečující osoby nutně
potřebují podporu terénních zdravotních i sociálních pracovníků. Těch je však také nedostatek
a pečující osoby si mnohdy nemohou vydechnout.
To je samozřejmě mimořádně psychicky a fyzicky
náročné, nemluvě o často výrazné ztrátě příjmu
v domácnosti, pokud je dlouhodobá péče poskytována na úkor výdělečné činnosti pečující osoby.

Jak tedy mohou pojišťovny s tímto
problémem reálně pomoci?
V oblasti dlouhodobé péče v České republice
čelíme významnému sociálnímu i zdravotnímu
ekonomickému problému, jehož intenzita bude
výrazně narůstat. Není v silách veřejných rozpočtů
plný rozsah těchto tlaků adekvátně zvládnout.
Je nezbytně nutné do systému dlouhodobé péče
co nejrychleji zapojit i soukromé finanční zdroje.
Dopad stárnutí populace na poptávku po dlouhodobé péči je natolik výrazný, že potřebujeme
rozvíjet ve vzájemné symbióze jak veřejnou, tak
i soukromou vrstvu služeb, jejich řešení a financování. Jako sektor komerčních pojišťoven jsme
přesvědčeni, že můžeme v řešení tohoto problému
významně pomoci. Je třeba zdůraznit, že cílem
této iniciativy není privatizace veřejného prostoru
v systému dlouhodobé péče – nechceme nijak
ujídat z koláče veřejných peněz, naopak k němu
můžeme významně přispět.
Jak by se takový produkt od pojišťoven mohl
jmenovat a jak by vypadal?
Dobrovolné soukromé pojištění dlouhodobé péče,
nebo chcete-li pojištění pro případ nesoběstačnosti, by vedle výplaty měsíčních dávek v případě
nesoběstačnosti nabídlo klientům a jejich blízkým
komplexní poradenství a administrativní podporu
v momentě, kdy je často potřeba úplně překopat
dosavadní životní rutinu a velmi rychle zabezpečit
péči o blízkého. Právě kombinace finanční podpory a specializované asistence může významně
ulevit blízkým osobám a pomoci jim zdárně projít
náročným obdobím péče o „svého“ seniora, případně jiného člena rodiny – může se totiž jednat
naopak i o dlouhodobě nemocné dítě, což jsou
často situace ještě složitější.
Aby mohlo takové pojištění fungovat, potřebujeme otevřít širokou diskuzi o tématu dlouhodobé
péče tak, aby všichni hráči porozuměli stávajícím
problémům a námi nabízenému řešení. Proto nyní
oslovujeme ministerstva, politiky, obecní i krajské
reprezentace a odborníky ve zdravotnictví a sociálních službách, v rámci jednání mluvíme i o zapojení zaměstnavatelů. Osobně tomuto řešení věřím
a byl bych opravdu rád, kdyby se nám ho podařilo
dotáhnout do zdárného konce. Q
VERONIKA NOVÁ
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Pro každou firmu je důležité,
aby měla zdravé zaměstnance

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
je orientovaná na profese, u nichž je zdraví
jako předpoklad pro efektivní výkon
zásadní podmínkou. Možná proto je právě
tato pojišťovna mezi těmi tuzemskými
silně orientovaná na spolupráci s firemním
sektorem a nositelem programů Zdravotně
odpovědná firma a Zdraví pro firmy.
O zdraví a prevenci jde totiž opravdu v první
řadě, říká její generální ředitel, sám profesí
lékař David Kostka.
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Co covid zdůraznil,
ale nepřinesl
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P

revence se tváří jako moderní téma, ale
novinkou není…
Myslím, že si potřebujeme připomenout to,
co se u nás již praktikovalo na začátku 20. století.
Vzpomeňme na Tomáše i Jana Antonína Baťovy
a jejich principy a postupy v oblasti prevence
a ochrany zdraví zaměstnance. Oni byli v tomto
přístupu inovátory, jejich propracovaný systém
předběhl svou dobu, věnoval se spánkové deprivaci, ortopedické prevenci, sportovnímu lékařství,
zubní prevenci, alkoholismu a podobným problémům, a to vše s ohledem na pracovní prostředí.
Zároveň, aniž by spoléhali na stát, se snažili, aby
to byl systém finančně udržitelný. Motivovali své
zaměstnance. Na tuto domácí inspiraci zapomínáme. Potřebujeme systémové nastavení, musíme
dát prevenci takovou roli, která jí v péči o zdraví
skutečně náleží. A to nejen v proklamacích, ale
i v činech.
Proč má v proklamacích prevence přední
místo, ale jinak je spíše popelkou?
Protože všichni víme, že je potřebná, ale vlastně ji
chápeme spíš jako lifestyle. Jako by to nebylo výsostně odborné, medicínské téma. Ale ještě vidím
jeden aspekt. Středobodem našeho zdravotního
systému je pacient, tedy již nemocný člověk. Zdravého si vlastně všímáme velice okrajově. Lékaři
jsou připravováni a vzděláváni především v léčení
nemocí, záchraně života. Medicína je orientovaná
na objevování nových léků a léčebných postupů.
Jinými slovy, zdravotnictví je prostě ideově založeno na nemocech, ne na zdraví. Samozřejmě že
nová léčba dokáže být velice účinná a efektivní, ale
už je to léčba.
Možná by mohlo prevenci pomoci, že se
zvyšuje střední věk dožití. Nikdo asi netouží
po stáří v nemoci…
Jednoznačně, měli bychom se významněji zajímat
o to, jak efektivně a pokud možno přirozeně udržet
zdraví. A to je přece podstata prevence. Chronická
onemocnění jako diabetes či kardiovaskulární nemoci extrémně rostou, dokonce způsobují 80 procent všech úmrtí v EU. Přitom jim lze vhodným
způsobem života účinně předcházet.
Celkem zřetelně reálné postavení prevence
dokresluje jeden statistický údaj – z výdajů
na zdraví tvoří prevence jen velmi malou
část…
To je další problém, podfinancovanost výdajů na
prevenci. Podle Eurostatu je Česko s 2,7 procenta výdajů na prevenci z celkové sumy lehce pod
evropským průměrem. Otázkou je samozřejmě
i finanční zainteresovanost a motivace obyvatel
v rámci systému zdravotního pojištění, možná
i vytvoření nějaké motivace pro zaměstnavatele.
Navíc náhrady za ztrátu výdělku po pracovním
úrazu či po nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé po zemřelých pracovnících se od ledna 2021
zvýšily. Náhrady tak porostou stejně jako procent-

ní část důchodu o 7,1 procenta. Další důvod pro
prevenci tedy není medicínský, ale ekonomický.
Zdraví je prostě v každém ohledu levnější než
nemoc. To není bonmot, to je podloženo empirickými daty.

Jak mohou pomoci v prevenci firmy?
Myslím, že významně, protože zdravý zaměstnanec je i v jejich zájmu. A mají ke svým zaměstnancům blízko, mohou je inspirovat, motivovat,
vytvářet podmínky… Problém prevence je totiž
i v tom, že jako lidé nejsme k sobě, ke svému
zdraví dostatečně odpovědní. Spoléháme na zázračné pilulky, na to, že nám pan doktor pomůže,
jedna dvě operace a budeme fit. Medicína udělala
opravdu velký pokrok a ten navíc stále pokračuje
a pokračovat bude. Nové technologie a vědecké
výzkumy umožňují zabezpečit lidem kvalitu
života způsobem, který byl ještě před dvaceti lety
zcela nemyslitelný. Ale jednodušší je nemocem
předcházet. Neučíme se, jak se starat o zdraví
a jak žít ve zdraví. Je až paradoxní, jak si neustále
při všemožných příležitostech vzájemně přejeme
Na zdraví! nebo Hodně zdraví!, ale ve skutečnosti
skutek utek.
Máme na to lék?
Musí se pohnout ledy. Nevidím jinou cestu, než
usilovat o celospolečenskou změnu. Významnou
roli v tom mohou sehrát právě zaměstnavatelé,
vždyť v práci trávíme většinu času našeho produktivního života. Proto se my, jako zdravotní
pojišťovna, snažíme firemní sektor motivovat
a pomáhat zaměstnavatelům v oblasti Corporate
Health Responsibility. Je nutné ukotvit zdraví jako
společenskou, lidskou a zároveň firemní hodnotu.
Přijetí a řízení vědomé odpovědnosti za zdraví je
jedním z nejdůležitějších parametrů, které v budoucnosti mohou přilákat, a hlavně ve společnosti
udržet zdravé, spokojené zaměstnance. Pro každou
firmu je zdraví zaměstnanců klíčovým předpokladem existence. Naše zdravotní pojišťovna přišla
proto s projektem Zdravotního manuálu, který
s manažery připravíme na míru firmy i jednotlivým zaměstnancům.
Podle názvu jde o mezinárodní aktivitu.
Existují data, jak vypadá situace v Evropě?
Zajímavé a bohužel alarmující jsou výsledky
evropského průzkumu podniků na téma nových
vznikajících rizik, takzvaný ESENER 3. Bylo dotazováno více než 45 tisíc podniků ve 33 zemích.
Tam se jasně ukazuje význam, respektive dopady
podcenění zdravotních rizik na pracovištích. Jeden
problém, jehož výskyt rapidně roste a na nějž jsou
navázané vysoké náklady na zdravotní péči, je
takzvaný fenomén Prolonged sitting. Je to druhý
nejčastěji uváděný rizikový faktor v EU (61 % pracovišť). To vrhá nové světlo na povědomí o sezení
jako o zdravotním riziku. Nejčastěji to vykazují
pracoviště v oblasti financí a pojišťovnictví (93 %),
informace a komunikace (92 %) a veřejná správa

(91 %). A jak se zdá, problém se ještě zhoršuje
s ohledem na nestandardně dlouhý home office,
který nám přinesl covid. Lidé nemají doma vhodné
pracovní podmínky, nejsou vybaveni na správné
sezení. Kdo z nás alespoň občas nepracuje doma
na gauči nebo u nevhodného stolu? Tomuto tématu se budeme věnovat v nebližší době v edukativních programech i na sociálních sítích. Je důležité,
aby si manažeři uvědomili, že tento problém se
přímo týká efektivity jejich pracovních týmů.

Rehabilitační lékaři vidí nárůst problémů,
které souvisejí se špatnými pohybovými
návyky, už u dětí…
Bohužel i v onemocněních se objevují novinky.
Velice častou příčinou pracovní neschopnosti
prakticky ve všech členských státech Evropské unie
jsou muskuloskeletální poruchy (MSD – Musculoskeletal Disorders). Bolest, nepříjemné pocity
nebo snížená funkčnost zad, krku nebo končetin
jsou v dnešní době běžným jevem u zaměstnanců.
Také z tohoto důvodu se v jednotlivých členských státech EU uskuteční kampaň zaměřená na
prevenci. Věřím, že zodpovědní zaměstnavatelé
toto riziko pochopí a i u nás se do ní zapojí. Mezi
preventivní opatření patří vhodné uspořádání
pracoviště, správné vybavení a pracovní metody
nebo nástroje, ale i správný management práce,
střídání práce a podobné prvky, které eliminují
opakovanou nebo dlouhodobou práci v nepřirozených polohách. Fandím i novinkám, jakými je
například používání exoskeletů na pracovištích.
Exoskelety jsou nositelné kompenzační pomůcky,
které mají zmírnit fyzické zatížení a zabránit tomu,
aby u pracovníků došlo ke vzniku MSD. Prototypy
se objevily v logistice nebo i v lékařské péči. Je to
nový přístup k řešení problému nemocí pohybového ústrojí souvisejících s prací.
Na prevenci MSD na pracovišti se musí podílet
všichni. Věda, vrcholový management, vedoucí
týmů i řadoví zaměstnanci. Je důležité vybízet
zaměstnance k tomu, aby o MSD hovořili otevřeně
a co nejdříve. Pokud jim nebude vadit hovořit
o svém zdraví, s větší pravděpodobností se o sebe
budou starat a vyhledají včasnou podporu a léčbu.
Což všem opět ušetří čas, nepříjemné chvíle
i náklady navíc.
Co může zdravotní pojišťovna pro firmy
udělat?
Z rozhovorů s majiteli a manažery firem vidím,
že si uvědomují význam zdraví pro normální
fungování firmy. Vědí, že musí něco udělat, ale
netuší, jak a čím začít. Současně vlastně nemají
jednoho partnera, který by jim s tím pomohl.
Problém má několik rovin: zdravotní, organizační,
komunikační, ekonomickou. Zde vidím novou roli
zdravotních pojišťoven. Můžeme být rádci, průvodci řešením této otázky. Máme potřebné zázemí
i zkušenosti. Jsme připraveni pomoci. Q
VALERIE SAARA
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Těžce zkoušené lázně
Jedním z pandemií nejhůře postižených segmentů jsou lázně. Situaci některých ještě komplikuje fakt, že podpora,
kterou pro ně vláda připravila, je deformována omezením Dočasného rámce, které v Česku dle zdejšího výkladu
pravidel dopadá na celou skupinu. Také o tom je rozhovor s Eduardem Bláhou, ředitelem skupiny, do níž spadají
Léčebné lázně Jáchymov a Lázně Luhačovice.

V

jakém stavu je teď lázeňský provoz?
Respektive, jaký je zájem klientů, když
povoleny jsou de facto jen léčebné
pobyty na pojišťovnu?
Nejprve musím vyvrátit omyl ve vaší druhé otázce.
Lázně jsou otevřené pro všechny léčebné pobyty,
tedy i pro pobyty hrazené z vlastní kapsy hosta,
kterého vyšetří až lázeňský lékař a sestaví mu
léčebný plán na míru. Léčit se mohou i cizinci, kteří
splní příjezdové podmínky ČR a návratová pravidla
svých zemí. Jde ale o jednotlivce. Lázně jsou dnes
naplněné sotva na 25 procent, a to ještě mluvím
o těch, které léčí pojištěnce. Je to způsobeno všudypřítomným strachem. Pobyty odkládají samoplátci
i pojištěnci. V nemocnicích se neoperuje, hotelové
nebo wellness pobyty jsou zakázané a stojí i provozovny, které by měly dotvářet atmosféru lázeňských
míst. Řada lázní na Karlovarsku navíc vůbec nemá
s pojišťovnami smlouvy, většinu jejich klientely
tvořili cizinci, a tak jsou už dlouho úplně zavřené.
Některé od loňského března! V případě našich dvou
lázní si lépe stojíme v Luhačovicích, kde cizinci netvořili významnou část návštěvníků. Jejich propad
na tržbách je tak poloviční oproti Jáchymovu.
Máte spočítány ztráty za rok 2020? Myšleno
při nulových kompenzacích…
Propočtů máme spoustu. Za skupinu jsme přišli
o 360 milionů korun, tedy o více než třetinu
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příjmů oproti posledním dvěma rokům. Propad
by byl ještě o 35 milionů hlubší, kdyby nedošlo
od pololetí ke zvýšení cen hrazených z pojištění.
Z hlediska hospodářského výsledku nevypadají
naše čísla nijak katastrofálně, státní pomoc ale
není hlavním důvodem. Zastavili jsme veškeré investice, opravy a v nákladech utáhli opasek tak, že
se téměř nedalo dýchat. O práci bohužel přišlo více
než 200 z původních 1 200 zaměstnanců a průměrná mzda dramaticky klesla kvůli dlouhým
obdobím uzavírek nebo nedostatku práce, kdy lidé
byli a jsou na 60 procentech mzdy a v ostatních
obdobích byli částečně zmrazené prémie.

A v jaké výši jste mohli čerpat kompenzace
a jaké?
Pokud nepočítáme výše uvedenou úpravu cen
komplexní lázeňské péče, která byla součástí
balíku pro všechna zdravotnická zařízení, tak jsme
mohli čerpat částečné náhrady mezd v programu
Antivirus v režimu B (60/60) a zapojit se do programů COVID-Lázně a COVID-Ubytování a v závěru roku COVID-Gastro nebo uzavřené provozy,
případně COVID-Nájemné, ale tady platí, že
většinu provozoven máme vlastních. Z programu
Antivirus jsme získali zhruba 15 milionů korun,
které nám ve dvou hlavních tříměsíčních vlnách
pomohly krýt na jaře 15 procent a na podzim
6 procent osobních nákladů. Problémem ostatních

programů je limit takzvané veřejné podpory, označovaný během koronakrize jako Dočasný rámec.
Ten byl stanoven na podnik, kterým je míněna
celá naše skupina, dlouho na 800 tisíc eur, tedy na
21 milionů korun. Vypadá to jako veliká částka, ale
nejde o více než zhruba polovinu až třetinu našich
osobních nákladů na měsíc nebo 6 procent ze
ztraceného obratu. Letos v lednu byl limit zvýšen
na 1,8 milionu eur, což nám umožní čerpat pomoc
i za podzim 2020, na kterou bychom s předchozím
limitem nedosáhli. Případné pomoci pro rok 2021
pro nás budou ale i s tímto limitem nedostupné.

Počítali jste ve výhledu na rok 2021 se
současnou situací?
Jinak to ani nejde, ale dnes je těžké odhadovat
další vývoj. Jasné je jen to, že rok 2021 bude nejspíš
ještě těžší než rok 2020.
Limity kompenzací, jak jste zmínil, nejsou
vůči podnikům vašeho typu příliš vstřícné –
měli jste snahu na to upozornit již v loňském
roce?
Upozorňujeme na to už od loňského léta a na
začátku roku 2021 jsme se obrátili na premiéra,
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo
pro místní rozvoj i Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže. Nešlo nám přitom o absolutní výši limitu,
ale o pohled na podnik jako takový a o potřebu

zdraví jako firemní priorita
NÁZOR MINISTERSTVA
PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Evropská komise vyhověla požadavku České
republiky a dalších členských států a provedla
novelizaci takzvaného Dočasného rámce,
na jehož základě jsou schvalována opatření
veřejné podpory určená na boj s důsledky
koronavirové pandemie. Došlo především
k prodloužení platnosti dočasného rámce až
do konce roku 2021 a dále k navýšení objemu
podpory, kterou může dostat podnik, a to
z dosavadních 800 000 eur na 1,8 milionu eur
na podnik u podpory dle Dočasného rámce.
Tato podpůrná opatření lze dále kombinovat
s takzvanou podporou de minimis. Pro
úplnost, limit podpory de minimis je stále
omezen částkou ve výši 200 000 eur pro jeden
podnik v tříletém období. Pro zodpovězení
otázky definice hospodářské jednotky
a podniku lze využít dokument ÚOHS.
VERONIKA VÁROŠI,
ředitelka komunikace Ministerstva pro místní rozvoj

NÁZOR ÚOHS

stanovit limit jako relativní hodnotu. První limit
přepočítaný na zaměstnance odhalí, že jsme na
jednoho mohli získat 14 tisíc korun. Po zvýšení
limitu to bude zhruba 30 tisíc a po započtení podpory z programu Antivirus to bude více než 50 tisíc
korun na hlavu. Přitom malé podniky limitovány
nejsou vůbec. Třeba konkurenční lázně mohou
přijímat státní vouchery a klienty prakticky bez
omezení, ale pro nás se už program neotevře. Myslíme, že jeden absolutní limit narušuje hospodářskou
soutěž, kterou měl chránit. Ještě absurdněji vyznívá
srovnání s kompenzačním bonusem pro OSVČ.
Jejich 500 korun na den udělá za rok skoro 100 tisíc
a připočítejte i možné kompenzace za nájem. Myslíme si, že stát by měl nejvíc pomáhat tam, kde to přinese největší efekt, v udržení zaměstnanosti a rychlé
daňové návratnosti takové pomoci. Zaměstnavatelé
jako my jsou páteří daňového systému.

Jaká byla reakce těch oslovených?
Vláda naše argumenty uznává. Tlak na zvýšení
dočasného rámce byl veliký i z jiných sektorů

a zemí. I proto Evropská komise ustoupila a limity
byly na konci ledna zvýšeny. Nyní by se ale měla
vláda zamyslet jednak nad zmíněným narovnáním
nerovného přístupu, a hlavně nad zjednodušením
pomocí. Z oněch 21 milionů totiž doteď máme
na účtech zhruba pět. Krizi musíme financovat
z rezerv, které docházejí. Pak se opravdu mluví
o kompenzaci, která účinkuje zpětně. Nyní ale
bude potřeba pomáhat rychle a zachraňovat. Až
rezervy dojdou, kompenzace nebude k ničemu.

Má vůbec v našich podmínkách a současné
situaci to současné limitování nějaký reálný
smysl? Neměla by pomoc být limitována spíše
na hlavu než na podnik?
Rozhodně, právě to je nás pohled. Na zaměstnance
nebo na jiný relativní ukazatel.
Máte plán B pro případ, že se nic nestane?
Je budoucnost lázní ohrožena?
Věci se postupně mění. Dosvědčuje to i prolomení
Dočasného rámce. Stojí to ale nezměrné úsilí.

Dočasný rámec vztahuje limit na „per
undertaking“ s tím, že za podnik je
považována hospodářská jednotka se
společným zdrojem kontroly. K tomuto lze
odkázat například na odst. 11 Sdělení Komise
o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,
dle kterého „pro účely použití pravidel státní
podpory lze několik samostatných právních
subjektů považovat za jeden hospodářský
celek. Tato hospodářská jednotka se pak
považuje za relevantní podnik. Soudní dvůr
v této souvislosti považuje za relevantní
existenci kontrolního podílu a jiných
funkčních, ekonomických a organických
vazeb.“ Není-li v předpisu pro veřejnou
podporu uvedeno jinak, podnikem se rozumí
právě tato hospodářská jednotka.
MARTIN ŠVANDA, tiskový mluvčí ÚOHS

Stát mluví o krizovém řízení, ale není ho reálně
schopen. Byrokracie, alibismus a impotence
státní správy je obrovská. V mírových dobách
zbytněla, zlenivěla a úplně se odtrhla od reality.
S plánem B proto musíme počítat vždy. Naše
výhledy v krátkodobém horizontu růžové nejsou.
Z dlouhodobého hlediska ale věřím v budoucnost
našeho oboru. Péče o zdraví bude v budoucnu
ještě důležitější. Q
PETR KARBAN
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Pokud má být zdravá firma,
musejí být zdraví i její zaměstnanci
Nový koronavirus SARS-CoV-2 zná svět něco málo přes rok, přesto je jeho přítomnost viditelná celosvětově doslova
na každém kroku. Jedním z témat, která akcentuje, je bezesporu zdraví a jeho ochrana. A je to téma, které se bytostně
dotýká i byznysového prostředí – současnost zdůrazňuje, že plnohodnotní jsou jen zdraví zaměstnanci.

Do ankety byly osloveny všechny tuzemské
zdravotní pojišťovny a také Klinika Program
Health Plus, Nemocnice Pardubického kraje
a Jihočeské nemocnice. Odpovědi však dodali
z oslovených jen někteří.
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P

okusili jsme se zjistit, jak na toto téma reaguje
české podnikatelské prostředí, jak mu mohou
napomoci zdravotní pojišťovny a zdravotnická zařízení. Jejich zástupcům jsme položili tři
otázky:
1. Stále aktuálnější je dnes z pohledu zdraví
prevence, v níž mohou výrazně přispět zaměstnavatelé – má vaše instituce nějaké aktivity či programy
vedené tímto směrem?
2. Pandemie akcentuje všude, kde je to možné,
distanční formy aktivit – co v tomto smyslu nabízíte
svým klientům?
3. Mnozí experti očekávají v nejbližších letech
nástup e-health s podporou IoT a personalizované
péče – reagujete nějak na tento trend?

Všeobecná zdravotní pojišťovna

1.

Využití finančních prostředků z fondu
prevence je upraveno v § 7 odst. 2 zákona
č. 551/1991. VZP ČR poskytuje finanční prostředky z fondu prevence výhradně a přímo svým
pojištěncům, nikoli konkrétním zaměstnavatelům.
VZP ČR z důvodu možné diskriminace některých zaměstnavatelů (ať už podle oboru, nebo
co do počtu zaměstnanců) nemá příspěvky takto
koncipovány. Vždy připravujeme příspěvky pro
širokou škálu pojištěnců bez ohledu na to, v jakém
oboru pracují.
Všem klientům VZP ČR doporučujeme
registraci do online aplikací Moje VZP
a VZP Point. A samozřejmě i prostřednictvím
internetových stránek VZP ČR. Jejich prostřednictvím klienti mohou se Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou nejen komunikovat takzvaně napřímo,
ale téměř vše vyřizovat přes internet z pohodlí
domova nebo ze své kanceláře. V aplikaci Moje
VZP si může klient online zkontrolovat přehled
vykázané péče, přehled plateb pojistného, požádat
o příspěvek z fondu prevence, jako OSVČ podat
přehled o příjmech a výdajích a podobně. Přínos
VZP Pointu ocení především klienti, kteří pravidelně komunikují s VZP ČR. Při přihlášení klienta
VZP Point reaguje na jeho osobní nastavení
a nabídne služby a informace, o které by mohl mít
zájem. Elektronicky mohou s VZP ČR komunikovat nejen její pojištěnci, ale také smluvní partneři,
poskytovatelé zdravotnických služeb, zaměstnavatelé nebo státní instituce.
Nástup e-health bude podobně jako v průmyslovém odvětví Průmysl 4.0 znamenat
mnoho změn jak pro lékaře, tak i pacienty. VZP
si uvědomuje nástup tohoto trendu a aktivně se
zabývá řešeními, která umožní propojení nejen
IT systémů, ale hlavně existujících procesů
ve zdravotnictví, které patří k nejkonzervativnějším odvětvím. Změny je tedy třeba dělat hlavně
v procesech, které fungují, na rozdíl od západních
systémů, převážně na zavedené dobré praxi. Toto
je třeba změnit a investovat velké úsilí a mnoho

2.

3.

prostředků, abychom mohli uplatnit moderní principy ve zdravotnictví. Tím je například
telemedicína, kterou ve VZP ČR vnímáme jako
obrovskou příležitost k zefektivnění vynaložených
prostředků. Připravujeme koncept, který by přinesl
českému zdravotnictví podporu pro využití digitálních řešení, sdílení pacientských dat, a hlavně
navrhl způsob, jak hradit výkony, které jsou postavené na ryze prezenční formě léčby.

Revírní bratrská pokladna, zdravotní
pojišťovna

1.

Zdravotní pojišťovna RBP má ve vazbě
na zaměstnavatele a jejich zaměstnance
připraveno několik originálních programů. Na zaměstnance pracující v riziku, v těžkém průmyslu,
v chemickém průmyslu, ve strojírenství a podobně
je zaměřen projekt Zdravý podnik, spočívající v osvětě, prevenci a specifických bonusech.
Například v lázeňských rekondičních pobytech,
ve vitaminové fortifikaci, podpoře pohybu a zdravého životního stylu a edukaci vybraných témat.
V masovějším rozsahu pak přímo ve firmách
a organizacích organizujeme zdravotní eventy, kdy
ve spolupráci s partnery a poskytovateli zdravotní péče provádíme moderní techniky měření
a kontroly fyzického zdraví s vazbou na prevenci.
Pro rodinné příslušníky těchto zaměstnanců pak
doplňkově realizujeme Family Days se zaměřením na osvětové kampaně a podporu zdravého
životního stylu.
RBP je v tomto kontextu průkopníkem
telemedicínských projektů. Před dvěma
lety jsme například odstartovali jeden z největších
telemedicínských projektů v Česku (a možná
i ve střední Evropě) s názvem Šance pro srdce.
Jeho cílem je zkvalitnit možnosti léčby vysokého krevního tlaku a v maximální míře u takto
diagnostikovaných pacientů snížit riziko infarktu
a cévní mozkové příhody. Do projektu se už zapojilo bezmála 2,5 tisíce pacientů a několik desítek
spolupracujících lékařů. Novým telemedicínským
projektem je DIA213, který se zaměřuje na přesnou diagnostiku a každodenní kontrolu diabetiků
a jejich aktuálního zdravotního stavu. Projekt
realizujeme ve spolupráci s Fakultní nemocnicí
Ostrava. V návaznosti na zkušenosti s distanční
medicínou během epidemie onemocnění covid-19
podporujeme a hradíme i zdravotní služby
poskytnuté formou distančního kontaktu mezi
poskytovatelem zdravotních služeb a pojištěncem.
Konkrétně se jedná o videokonzultace s ošetřujícím lékařem, klinickým psychologem nebo
logopedem, distanční konzultace zdravotního
stavu s praktickým lékařem, distanční komunikace
pro ambulantní psychiatry a klinické psychology
a rovněž distanční komunikace pro adiktology.
RBP zcela jednoznačně podporuje elektronickou zdravotnickou dokumentaci
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a elektronický lékový záznam, které jsou sdíleny
mezi jednotlivými lékaři a příslušnými zdravotnickými a lékárenskými subjekty. Do oblasti e-health
s podporou IoT spadají i naše telemedicínské
projekty.

Oborová zdravotní pojišťovna

1.

Pokud má být zdravá firma, musí být zdraví
i její zaměstnanci. OZP proto již několik let
nabízí firmám možnost čerpat zdravotně preventivní aktivity a odborná vyšetření pro zaměstnance
přímo na pracovišti v rámci projektu Zdravá firma.
Zaměstnanci tak mají možnost během jednoho
dne zjistit, jak jsou na tom s krevním tlakem,
obsahem tuku a cukru v těle, se zrakem, s mozkovou aktivitou, stavem nožní klenby nebo třeba
s pigmentovými skvrnami na těle. OZP realizuje
několik desítek Dnů zdraví v roce prostřednictvím
poskytovatelů zdravotních služeb z širokého oboru
působnosti.
OZP si zakládá na snadné elektronické
komunikaci. Pokud si tak klienti chtějí
vyřídit potřebnou agendu nebo čerpat benefity
online z pohodlí svého domova, stačí jim, když se
přihlásí do aplikace VITAKARTA na webu OZP.
VITAKARTA je dostupná také v mobilní verzi pro
Android a iOS. Pojištěnci si v ní mohou vybírat
z více než 50 programů nebo podat přehled OSVČ.
K dispozici je mnoho dalších funkcí včetně kartičky
pojištěnce. V aplikaci VITAKARTA mohou klienti
za aktivní přístup k péči o své zdraví získat Kredity,

2.
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jejichž prostřednictvím je možné dosáhnout na zajímavou výši příspěvku na proplacení bonusu. Díky
VITAKARTĚ může pojištěnec OZP pro dotazy
ohledně zdraví využívat zdarma (24 hodin, 7 dní
v týdnu) Asistenční službu nebo Online poradnu.
Další výhodou je možnost nechat si do 24 hodin
vyhodnotit záznam křivky EKG z chytrých hodinek
Apple Watch, na jejichž pořízení OZP jako jediná
zdravotní pojišťovna přispívá. OZP je také jedinou
zdravotní pojišťovnou, ve které mohou pojištěnci
spolurozhodovat o tom, jak vysoká může být výše
odměny jejich lékaře.
OZP se profiluje jako moderní zdravotní
pojišťovna 21. století, která nabízí svým
klientům, a to jak pojištěncům, tak i poskytovatelům zdravotních služeb, velký uživatelský komfort
ve formě možnosti téměř výhradní elektronické
komunikace na všech úrovních. Prostřednictvím
unikátní platformy VITAKARTA mají pojištěnci
přístup ke svým zdravotním záznamům a mohou
tak kontrolovat a rovnou, v případě zjištěných
nesrovnalostí, komunikovat s OZP poskytnutou a vykázanou péči. V souladu s nastaveným
trendem OZP ve smyslu maximální elektronizace
systému je pak samozřejmě i strategický záměr
OZP – rozvoj telemedicíny neboli distančního vyšetření pacienta bez nutnosti jeho osobní návštěvy
v ambulanci ošetřujícího lékaře. V roce 2021 OZP
rozšířila možnosti využití distančních způsobů terapie, a to například ve formě nabídky komplexní
telerehabilitace vybrané skupiny pacientů se závažným poškozením mozku nebo např. distanční kon-
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troly pacientů se závažným chronickým onemocněním střev s možností dálkové monitorace jejich
zdravotního stavu při možnosti selfmonitorace
vybraných parametrů.

Klinika Program Health Plus

1.

Program Health Plus nabízí zaměstnavatelům nový model zdravotní péče, tzv.
Primary Care Superclinic, který vznikl v USA.
Ten firmám umožňuje najmout si lékaře, který
má ordinaci na pracovišti a řeší péči o pracovníky,
případně členy jejich rodiny. Kromě pracovně-lékařských služeb a konzultací zajišťuje i služby
praktického lékaře, který pro zaměstnance organizuje preventivní, diagnostickou, terapeutickou
i rehabilitační péči koordinovanou se specialisty.
Firemní lékař pečuje o limitované množství
lidí, proto jim zajistí kvalitnější péči, kterou lze
nastavit podle potřeb dané firmy, třeba zajistit
preventivní programy reflektující zdravotní rizika
a potřeby pracovníků. Pro zaměstnavatele je to
velmi efektivní, protože komplexní zdravotní péče
u zaměstnanců podporuje dlouhodobé zdraví, ale
i spokojenost, motivaci a pracovní výkonnost, což
má pozitivní vliv i na výsledky firmy. Financování
je více zdrojové, větší část nákladů hradí zdravotní
pojištění a zaměstnavatel přispívá na větší individualizaci přístupu.
V tomto ohledu se nám podařilo předběhnout dobu, protože již více než 10 let
rozvíjíme takzvané elektronické zdravotnictví.

2.

zdraví jako firemní priorita
V roce 2019 jsme spustili mobilní aplikaci HealthPlus, jež klientům umožňuje řídit lékařskou péči
o jejich zdraví přes chytrý telefon. Mají zabezpečený přístup do osobní zdravotní dokumentace
a tím i neustálý přehled o svém zdravotním stavu,
termínech a výsledcích vyšetření či užívaných
lécích. Prostřednictvím online chatu mohou
konzultovat akutní zdravotní problémy, vyřešit
eRecept, objednat termín vyšetření a vyřídit další
užitečné záležitosti. V rámci telemedicíny fungují
i videokonzultace s lékaři. Již na začátku pandemie
covidu-19 tak naši klienti měli k dispozici funkční
a užitečný nástroj pro řešení méně závažných
zdravotních obtíží, aniž by museli osobně navštívit
polikliniku. Pandemie přispěla spíše k tomu, že
naši klienti začali tyto služby více využívat.
Již delší dobu testujeme různé medicínské
přístroje, jež chceme využívat pro tzv. telemetrii. Ta umožňuje měření vybraných zdravotních faktorů na dálku přímo u klienta a přenášení
dat do elektronického systému polikliniky. Lékaři
díky tomu budou moci průběžně sledovat stav
chronicky nemocných a v případě potřeby rychle
zareagovat. Telemetrická data lze navíc používat
i pro optimalizaci léčby a individuální prevenci,
klient může vše sledovat ve své aplikaci. Naměřené hodnoty se společně s hodnotami měřenými
v ordinaci zobrazují v přehledných křivkách. Chystáme se klientům nabídnout možnost zapůjčení
přístrojů pro domácí měření. Je zřejmé, že zdravotnictví prochází přelomovou změnou, a věříme,
že klientům dokážeme přinášet nejlepší technické
inovace, jaké se v moderní medicíně objeví.

např. dálkový monitoring pacientů s implantovaným kardioverterem, 24hodinové vyšetření
krevního tlaku nebo srdeční elektrické aktivity
během jednodenního monitoringu (Holter),
dálková konzultace pacientů prostřednictvím SMS
(k prevenci relapsu psychiatrického onemocnění
Itareps) a podobně.
Nejčastější formou distanční komunikace lékaře,
klinického psychologa nebo klinického logopeda,
i před koronavirovou pandemií byla, a i nyní je
telefonická konzultace. Pandemie si však vynutila s ohledem na úvodní dramatický nedostatek
osobních ochranných pomůcek omezení sociálních kontaktů, a zejména epidemiologická rizika,
která s větší či menší intenzitou přetrvávají dosud,
vznik nových zdravotních výkonů umožňujících
konzultovat zdravotní stav, komunikovat s lékařem,
řešit vystavení pracovní neschopenky, žádanky
na vyšetření apod., jako kdyby se jednalo o standardní klinický kontakt lékaře s pacientem při jeho
návštěvě v jeho ordinaci. ZP MV ČR proto nabídla
a nabízí svým smluvním partnerům, praktickým
lékařům, ambulantním specialistům, klinickým

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
České republiky

psychologům a psychiatrům, klinickým logopedům,
ale třeba i zubním lékařům nasmlouvat a hradit
speciální zdravotní výkony zdravotních služeb,
které umožní za smluvně domluvených podmínek
a v definovaných situacích spojit se s pacientem
nejen po telefonu, ale i pomocí e-mailu nebo videohovoru a řešit s ním jeho zdravotní problémy nebo
zkontrolovat zdravotní stav, pomoci radou, upravit
nastavený léčebný režim nebo vystavit recept
na chybějící léčivo.
Již několik let nabízíme našim pojištěncům možnost
získat příspěvek z Fondu prevence na zdravotní
služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění,
např. na monitoring těhotenské cukrovky nebo
na holterovské monitorování krevního tlaku nebo
srdeční aktivity po dobu delší než je 24 hodin.
V rámci klientské podpory jsme již před několika
lety nabídli našim pojištěncům možnost poradit se
v rámci služby Lékař na telefonu např. o pravidlech
pro poskytnutí konkrétních hrazených zdravotních
služeb, o výběru vhodného odborníka pro řešení
zdravotního problému apod.
Letos zahajujeme pilotní projekt k ověření možnosti širšího využití telemedicíny jako moderní
komunikační platformy pro řešení problémů se
zajištěním místní dostupnosti služeb praktického
lékaře pro dospělé ve vybraných regionech Česka.
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Zvýšený zájem firem o prevenci a péči
o zdraví svých zaměstnanců vnímáme
jako jeden z pozitivních dopadů koronavirové
pandemie. Jako zdravotní pojišťovna již dlouho
usilujeme o to, aby o své zdraví pečoval samozřejmě každý klient, ale odpovědnost jim mohou
pomoci nést také firmy. Ve vlastním zájmu. Zdravý
zaměstnanec se prostě firmě vyplatí více. Stačí
epidemie spalniček nebo černého kašle u jednoho
pracovníka, a můžete celou výrobní linku odstavit
na několik týdnů. Z tohoto důvodu se snažíme
firmám poskytovat konzultace a poradenství v této
oblasti v rámci aktivity Zdraví do firem. Ve spolupráci s nimi připravujeme řešení – zdravotnické
manuály, které budou šité na míru jejich potřebám.
Mělo by se vždy jednat o systém, který pomůže firmám včas a dostatečně účinně předcházet vzniku
zdravotních komplikací. Tam, kde už nějaký problém identifikujeme, tak ho pomoct minimalizovat
a snížit riziko opakovaného výskytu.
Distanční forma poskytování zdravotní
péče tu byla již před pandemií onemocněním covid-19, byla a je v určité podobě, při
splnění určitých podmínek, již několik let hrazena
z prostředků veřejného zdravotního pojištění –
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ZDRAVÍ A JEHO OCHRANA JSOU
TÉMATA BYTOSTNĚ SE DOTÝKAJÍCÍ
I BYZNYSOVÉHO PROSTŘEDÍ –
SOUČASNOST TOTIŽ ZDŮRAZŇUJE,
ŽE PLNOHODNOTNÍ JSOU JEN ZDRAVÍ
ZAMĚSTNANCI.

Projekt je odpovědí na aktuální trendy a nároky tuzemské i světové medicíny, které posilují praktický
význam elektronizace zdravotnictví (e-health). Pojištěnci navštíví fyzicky nového praktického lékaře
na začátku při registraci (převzetí do péče lékařem)
a pak vždy, pokud to bude vyžadovat jeho zdravotní
stav. V ostatních případech bez ohledu na vzdálenost místa jeho bydliště od ordinace lékaře bude
možné v předem domluveném čase prostřednictvím
telefonátu, videohovoru nebo e-mailu vyřešit řadu
běžných úkonů (např. vystavení receptu, poukazu
na léčebnou či ortopedickou pomůcku, žádanky
na laboratorní vyšetření, pracovní neschopenky
apod.), a zejména konzultací s lékařem z domova.
Bez nutnosti někam dojíždět nebo zbytečně ztrácet
čas v čekárně. V době pandemie covidu-19 mohou
navíc eliminovat svůj kontakt s dalšími pacienty
a tak chránit zdraví své i ostatních.
V letošním roce dále plánujeme zahájit projekt,
který má ambici účelně propojit distanční a prezenční formy zdravotní péče o chronicky nemocné
pojištěnce v ordinacích praktických lékařů a ambulantních specialistů. Cílem je kromě zvýšení
komfortu a minimalizace epidemiologického
rizika nejen pro pojištěnce také sledování výsledků
a nákladovosti ve srovnání se skupinou pojištěnců,
kteří při stejném onemocnění navštěvují svého
lékaře výhradně prezenční formou.
Telemedicína a celková digitalizace je pro naši
zdravotní pojišťovnu výzva budoucnosti. Nejde
o to jen „překlopit“ současný systém do digitálního, ale najít model pro fungování rychlé, uživatelsky přívětivé a efektivní komunikace naší pojišťovny a zaměstnanců s pojištěnci, poskytovateli
zdravotních služeb, plátci pojistného a s dalšími
partnery, model odpovídající jejich požadavkům,
technickým možnostem na obou stranách, a to vše
v rámci finančních limitů stanovených zdravotně
pojistným plánem.
Díky technologickému pokroku se personalizovaná péče uplatňuje ve stále širším
měřítku i v České republice. Například v onkologii
jde o trend, který nabývá stále na významu. Využívá
faktu, že nádory nesou genové změny a charakteristiky, které jsme dnes schopni diagnostikovat
a lépe zacílit léčbu. Mezi nemoci, které lze dnes léčit
pomocí personalizované zdravotní péče, patří např.
zhoubný nádor kůže (melanom) v pokročilém stavu
nebo zhoubný nádor plic a další.
Personalizovaná zdravotní péče tedy znamená
poskytování zdravotních služeb na míru, rychlejší
a účinnější prevenci, diagnózu a léčbu. Znamená
méně zbytečné léčby, méně nežádoucích účinků
a souvisejících nákladů díky chytřejšímu rozhodování o tom, zda, kdy a jakým způsobem pacienta
léčit. To přináší pacientovi větší klid v duši a vyšší
pravděpodobnost úspěchu léčby. Pro ZP MV ČR to
přináší výhody účelně indikované zdravotní péče,
racionální distribuci nákladů na moderní léčbu
a zlepšení její dostupnosti. Má její podporu. Q
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Mariánské Lázně pomáhají
s postcovidovou rekonvalescencí
Není výjimkou, že ti, kdo prodělali onemocnění covid-19, cítí ještě týdny po uzdravení obtíže. Právě na takové případy
se dnes zaměřují Mariánské Lázně, kde mají dlouhodobé zkušenosti s úspěšným léčením respiračních onemocnění.
Jde o léčbu, která je možná i v 5. stupni protiepidemických opatření.

P

ZA ZDRAVÍM DO LÁZNÍ

Síla Lesního pramene

Využijte státní příspěvek 4 000 Kč na lázeňský
pobyt – prodlouženo do 31. prosince 2021.

Indikace komplikovaný zánět plic je v Indikačním
seznamu uvedena jako V/3 s dobou léčení 3 týdny
pro Komplexní lázeňskou péči a je plně hrazena
zdravotní pojišťovnou. Pacient má nárok na lázeňskou léčbu do 4 měsíců po ukončení hospitalizace
na doporučení pneumologa či internisty. Návrh
na lázeňskou péči sepisuje praktický lékař.
Rozsáhlý léčebný program je zaměřen na zlepšení
ventilační funkce dýchacích cest, obnovení správné
mechaniky dýchání a průchodnosti dýchacích cest,
odstranění škodlivin zevního prostředí a posílení imunity. Základem léčby je klimatoterapie
a inhalace s Lesním pramenem. „Ten obsahuje větší
množství natria a bikarbonátů a má mukolytický
efekt. Uvolňuje hlen z horních dýchacích cest a příznivě působí na intersticiální prostory. Nejefektivnější
je podávání inhalací dvakrát denně, zpravidla ráno
a odpoledne. Doplňkem jsou procedury s přírodním
oxidem uhličitým, minerální koupele a suché uhličité koupele, z dalších procedur masáže, různé druhy
elektroléčby, léčebná tělesná výchova a dle potřeby
i oxygenoterapie,“ vysvětluje primářka Vaňková.
Důležité při léčbě plicních onemocnění je věnovat
pozornost regeneraci celého organismu, protože při zápalu plic trpí hypoxií buňky celého
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raxe, poloha a přírodní zdroje – to jsou tři P,
která z Mariánských Lázní dělají specialistu na léčení potíží po prodělané nemoci
covid-19, vždyť zde úspěšně pomáhají i pacientům
s astmatem nebo chronickou bronchitidou. Nejcitlivějším místem těla je v souvislosti s onemocněním covid-19 dýchací ústrojí, proto tato nemoc
často vede až k zápalu plic. Právě léčením stavů
po komplikovaných zánětech plic se v Mariánských Lázních už desítky let zabývají.
„V léčbě onemocnění dýchacího ústrojí je velmi
důležitá poloha Mariánských Lázní v nadmořské
výšce 630 metrů, která odpovídá podhorskému
tonizujícímu klimatu. Využíváme takových klimatických faktorů jako intenzivnější UV záření, nižší
barometrický tlak a vyšší saturaci hemoglobinu
kyslíkem, vyšší obsah ozónu a záporných iontů,
eliminaci prachu a alergenů,“ říká primářka Růžena
Vaňková, která se na stavy po komplikovaném
zánětu plic specializuje. A právě takových pacientů
s pneumonií způsobenou koronavirem v současné
době stále přibývá.

Více informací na:

www.ensanahotels.com
těla. Proto jsou součástí léčby nejen respirační
fyzioterapie se speciálními dechovými cvičeními
a dechovou gymnastikou, ale také mobilizační
techniky, fyzický trénink a informace o nemoci
a výživě. Při vstupním lékařském vyšetření stanoví
ošetřující lékař každému vždy individuální léčebný
plán, který zahrnuje 21 procedur týdně.

Preventivní programy pro imunitu
Postcovidoví pacienti ovšem nemají pouze
respirační obtíže, řada z nich trpí také hypertenzí,
ischemickou chorobou srdeční, diabetem, obezitou
a onemocněním pohybového aparátu. „To všechno
jsou indikace, které v Mariánských Lázních umíme
léčit, proto jsou naše lázeňské domy pro léčbu
pacientů po pneumonii způsobené nemocí covid-19

naprosto ideální. A zdůrazňuji, že u nás se klienti
nemusejí bát žádné nákazy. Všechna naše zařízení
poskytují mnohonásobně vyšší míru hygienických
opatření, než s jakou se klienti setkají v běžném
životě, v obchodních centrech nebo hromadné dopravě,“ říká Patricie Irlveková, obchodní ředitelka
skupiny Ensana, do níž Léčebné lázně Mariánské
Lázně dnes patří.
A ještě na jeden aspekt se v Mariánských Lázních
zaměřují – na preventivní programy, jejichž
cílem je posílení imunity. Vždyť právě posilování
vlastních obranných sil organismu je jednou z nejúčinnějších zbraní proti infekcím. A tedy zásadně
důležité zvláště v dnešní době. „Jsme samozřejmě
i dnes připraveni pacientovi poskytnout veškerou
péči i v případě, že léčebný pobyt nehradí zdravotní
pojišťovna. Samoplátci u nás mají možnost výběru
z několika speciálně zaměřených léčebných programů na podporu imunity þi regeneraci, a to i po prodělané nemoci covid-19. Jsme jedním z mála míst
v Česku, které takové postcovidové nebo precovidové
pobyty nabízí. Zvlášť u těch preventivních programů
na podporu imunity bych ráda upozornila, že umíme připravit balíčky šité na míru firmám. Takovými
programy jsou Regenerace po covidu-19, Imunita
a Rekondičně respirační pobyt. Trvají obvykle týden,
ale lze je prodloužit,“ uzavírá Patricie Irlveková. Q
VALERIE SAARA

zdraví jako firemní priorita

Unikátní ochrana povrchů z Poličky

Foto: archiv MEDESA

„Rád přijímám do firmy lidi, kteří mají něco společného se sportem,“ řekl mi před několika lety zakladatel a majitel
poličské společnosti MEDESA Otakar Klepárník, sám bývalý aktivní sportovec. Sportovci jsou podle něj odolnější jak
zdravotně, tak psychicky.

P

raktická zkušenost tak jen potvrzuje oprávněnost a potřebnost současných snah zapojit
prevenci do firemních zvyklostí. „Sport a pohyb jsou přece jednou z nedílných součástí prevence.
A každá firma potřebuje dobré spolupracovníky,
zdravé a v dobré psychické i fyzické kondici,“ říká
Otakar Klepárník dnes.
Nutno dodat, že na psychiku má značný vliv i atmosféra v pracovním kolektivu, respektive firemní
kultura. Sám Otakar Klepárník od založení firmy
důsledně buduje vnitřní tvář firmy podle svého
přesvědčení a dnes jde v jeho krocích i syn Martin:
„Naprosto souhlasím s tím, že zdraví neurčuje jen
životní styl člověka, nutná je kvalita pracovního
prostředí ve smyslu ergonomie, stravování, zátěže
a celkové ochrany a hygieny, a to nejen v současné
době, ale je také potřeba sledovat měkčí parametry,
jako jsou určitá smysluplnost práce, pozitivní identifikace s firmou, pocit svobody v rámci kolektivu…“

řekl, zaměřit se jen na sport by bylo málo. Stejně
důležité je věnovat se takovým otázkám, jako je
smysl a užitek každé u nás vykonávané práce.
Tomu věnujeme hodně času, protože když všichni
vědí, že jejich práce má smysl a někdo ji potřebuje,
je to na výsledcích znát. A pak si můžeme dovolit
i tu relativní svobodu, v rozvržení pracovní doby, ve
stravování, u přestávek, také home office jsme využívali v poměrně vysoké míře dávno před pandemií.
Podporujeme částečné úvazky, postupné odcházení
na mateřskou, postupný návrat z ní, postupné
odchody do důchodu, brigády a stáže studentů…
Prostě vedeme pracovní kolektivy ke spolupráci
a vzájemné podpoře, budujeme firmu jako součást
lokálního společenství a snažíme se tak vytvořit
podmínky pro to, aby se spolupracovníci mohli
s firmou identifikovat, být hrdí na to, kde pracují,“
přibližuje běžnou praxi Martin Klepárník.

Sto dvacet dní bezpečí
Prevence v praxi
MEDESA jde příkladem. Firemní přístup k zaměstnancům podporuje všemožné pohybové aktivity ať již příkladem šéfů, nebo pozvánkami na
různé akce pro dospělé i pro děti. „V tomto smyslu
dokonce aktivně podporujeme i to, aby se naši kolegové mohli věnovat organizátorství takových akcí,
případně trenérství, na společné akce půjčujeme
například mikrobus, podporujeme vlastní sportovní
spolek i spolky a kluby z okolí, včetně klubů vrcholového sportu. Ale vzhledem k tomu, co už jsem
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Vysvětlovat zaměstnancům, že jejich práce má
smysl, je důležité snad podle všech úspěšných
manažerů. MEDESA má v tomto ohledu jistou
výhodu – pohybuje se v segmentu, jehož smysl
a potřebnost jsou velmi zjevné. Vždyť ji reprezentují i takové produkty, jako je unikátní ochrana
povrchů CGA Impavir. Mimochodem, na jeho
vývoji se v loňském roce právě MEDESA podílela.
Je to český výrobek s antibakteriálními účinky,
které trvají 120 dní, testován je i na viry. Je jediný
na trhu s potravinářským atestem, což potvrzu-

MEDESA
Skupina firem působící v oblasti
zdravotnictví, sociálních služeb a produktů
pro vědu a výzkum. Cílem a předností všech
společností ve skupině MEDESA je osobní
přístup ke každému klientovi, vynikající
úroveň produktů a služeb a maximální
efektivita a využívání sdílení služeb pro
jednotlivé dceřiné firmy ve skupině. Skupina
MEDESA zaměstnává více než 100 lidí na
celém území České a Slovenské republiky.

je Zdravotní ústav v Ostravě i Státní zdravotní
ústav. Základem tohoto ochranného prostředku
je nanopolymerová antivirová a antibakteriální
vrstva, která je otěruvzdorná a voděodolná. Právě
tato vrstva znemožňuje život bakteriím, virům,
plísním, kvasinkám a jiným zdraví škodlivým
mikroorganismům. Je bezpečný pro lidi, zvířata
i životní prostředí. A přitom je Impavir využitelný
všude tam, kde je zvýšený pohyb a kontakt lidí
s povrchy a předměty. Lze jej aplikovat takřka
na všechny povrchy od kovů přes hliník, nerez,
plasty, porcelán a keramiku, sklo a lakované
dřevo až po kůži a koženku. Vzhledem ke svým
vlastnostem jde o ochranu, která je efektivní
nejen zdravotně, ale i ekonomicky. Vedle tohoto
přípravku nabízí MEDESA samozřejmě ucelený
sortiment ochranných a hygienických prostředků
včetně antigenních testů. „A pořád sledujeme
výzkum, abychom mohli reagovat či případně opět
spolupracovat,“ uzavírá Otakar Klepárník. Q
LUCIE VILGUSOVÁ
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Víc než jen úklid
Hygienické a zdravé pracovní prostředí, to zdaleka není
jen úklid, jak dosvědčuje v rozhovoru Jakub Jiroušek,
obchodní, marketingový a energy ředitel společnosti Atalian.
Právě úklidové služby tak dnes v rámci facility managementu
získávají přívlastek služby s vysokou přidanou hodnotou.

F

acility management zastřešuje mnoho
činností, která z nich je základem
společnosti Atalian?
Základním pilířem služeb naší společnosti je stále
úklid, nicméně se více soustředíme na komplexnější službu klientovi, takzvaný integrovaný facility
management, který zastřešuje více služeb jedním
manažerem zakázky, což klientovi usnadňuje správu celé nemovitosti, aby měl jeden kontakt, na který se může spolehnout, ať už se jedná o úklid,
odvoz odpadu, nebo servis klimatizace. Podíl IFM
zakázek již dosahuje téměř 50 procent a mezi naše
nejvýznamnější zákazníky s komplexním řešením
služeb patří například Česká spořitelna, ČSOB,
UnicreditBank a O2.
Co si představujete pod pojmem zdravé
pracovní prostředí? Na co všechno si
dát pozor při zajištění kvalitního úklidu
a dezinfekci prostor?
V souvislosti s probíhající pandemií nemoci
covid-19 všechny společnosti se více soustředí
na zdravé pracovní prostředí pro své pracovníky.
Většina klientů přistupuje k dezinfekci povrchů,
nicméně je třeba nezapomínat na to, že viry se
usazují všude, a proto není v lidských silách s nimi
bojovat pouze otíráním viditelných povrchů. Je
třeba alespoň jednou týdně celý prostor hloubkově
vydezinfikovat například použitím fogace (rozprašováním dezinfekčního aerosolu), nebo použitím
generátoru ozónu apod. Dále je třeba se zabývat
dezinfekcí vzduchotechniky, klimatizace a všech
prostor v zázemí. Atalian již v široké míře používá
a svým zákazníkům doporučuje prostředky, které
obsahují složky rostlinného původu z obnovi-
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telných zdrojů z produktů ze zemědělsko-potravinářského průmyslu. Produkty bez parfemace,
barviv, kvarterních sloučenin, chloru, fosfátu nebo
oxidačních sloučenin. Významná je jejich stoprocentní biologická odbouratelnost.

Za více než 10 let působení na tuzemském
trhu jistě máte know-how v komunikaci
s klienty. Jakým způsobem třeba probíhá
zajištění nadstandardních požadavků?
V první řadě je třeba zmínit, že ke každému klientovi máme individuální přístup a službu dimenzujeme
a zajišťujeme na základě jeho požadavku. Vnitřní
procesy a systémy musíme upravit tak, aby to
klientovi v maximální míře vyhovovalo a navazovalo na jeho požadavky a procesy, na které je
zvyklý – upravujeme na míru standardně používané
softwary pro správu majetku a vytváříme „bridge“
tak, aby byly kompatibilní s naším systémem. Zajistí
se tak stoprocentní transfer všech požadavků k našim zaměstnancům a jeho vyřešení ke spokojenosti
klienta. Pro zajištění urgentních nebo havarijních
požadavků klienta služby 365 dní v roce v režimu
24/7 držíme pohotovostní týmy po celé republice
tak, aby nejpozději do dvou hodin byly k dispozici
na jakémkoliv místě v republice.

Vaše společnost disponuje velkým
množstvím automatizovaných a robotických
zařízení, znamená to, že se snažíte
dlouhodobě minimalizovat lidský faktor?
Automatizace v každém podnikání hraje čím dál
větší roli, samozřejmě i pro úklid se používají
roboty. Výhody jsou ve snižování potřeby lidské
práce, nicméně použití robotů je stále velmi
omezené vzhledem ke specifičnosti provozu, kam
je lze nasadit. Nicméně i když se daří je nasazovat ve stále větším počtu, i ty nejdokonalejší
potřebují kvalifikovanou obsluhu. Automatizací
a robotizací se nezbavujeme našich pracovníků,
ale pomáháme jim práci ulehčit a zvýšit jejich
produktivitu.
Majitel budovy si v dnešní době dokáže
pořídit úklidovou techniku či dezinfekční
zařízení. Proč by se i přesto měl svěřit
do rukou odborníků na facility management?
Vlastní řešení je vhodné pro skutečně malé a málo
frekventované budovy. Je dobré rozhodnutí o tom,
kde a jakou techniku použít, nechat na odborné
firmě s bohatými zkušenostmi. Občas zjistíme, že
technologii, kterou jsme měli v plánu použít pro
danou lokalitu, nelze použít z důvodů, které jsme
nepředpokládali. Výhodou velké odborné firmy
je však to, že v nemalém počtu zakázek najde pro
danou techniku uplatnění, což by majitel jednoho
objektu těžko hledal. Dále je potřeba zmínit, že náklady spojené s údržbou a s úklidem lze optimálně
rozložit na více objektů a tím pádem je snížit pro
daný objekt. Q
ANETA MALINOVÁ

Foto: archiv Atalian
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FPOHYBU
V práci trávíme třetinu života. Pojďme naše
pracovní prostředí společně změnit na místo,
kde lidé pracují s dostatkem energie
a kde bolest není normální. Tím zároveň
pomůžeme udržitelnému růstu firem. Přidáte
se k naší misi změnit firemní pohybovou
kulturu v Česku?

Více informací na:

www.fpohybu.cz

Ani drahé ergonomické vybavení
nemusí od bolestí pomoci
Ze svého pohledu vidíme lidské tělo jako základní pracovní nástroj každého
z nás. Stav takového nástroje pak úzce souvisí s efektivitou a s pracovní
morálkou. Možná vás zaujme, že konkrétní pokles produktivity zaměstnanců
v době zhoršeného zdravotního stavu lze změřit – pohybuje se od 18 %
do 43 %, v závislosti na druhu onemocnění a profesi, kterou pracovník
vykonává.
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J

ako každý jiný nástroj i tělo se časem opotřebovává. Svým životním stylem můžeme však
jeho stav do značné míry ovlivnit. Proto věříme
v potřebu se o náš hlavní pracovní nástroj, naše tělo,
starat. Zaměstnanci jsou dle našich zkušeností často
tak soustředěni na výkon a povinnosti, že dokud
nepřijdou vážnější bolesti, které jim v práci brání,
tak svému tělu nevěnují dostatečnou pozornost.

Nešvary doby výkonové
Žijeme v době sedavé a značně výkonové. Ať už
v kanceláři, nebo na home office, tělo odložíme
na židli a většinu celého dne jsme „pouze v hlavě“.
Kdo nesedí u počítače, jako by nepracoval. Z našich
aktuálních zkušeností z webinářů prosedí zaměst-

zdraví jako firemní priorita
STATISTKY PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI 2020
DIAGNÓZA

POČET PŘÍPADŮ PN

PRŮMĚRNÁ DÉLKA TRVÁNÍ PN (ve dnech)

Zhoubné novotvary

14 277

187,97

Nemoci duševní

49 267

90,89

Nemoci nervové soustavy

28 520

84,13

Nemoci oběhové soustavy

48 014

85,36

Nemoci dýchací soustavy

674 993

17,40

Nemoci trávicí soustavy

121 752

31,58

Nemoci kůže

28 261

35,30

Nemoci pohybového aparátu

388 659

69,27

Úrazy

178 262

56,64

32 080

103,29

Těhotenství

Foto: 2x archiv Fpohybu

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Zdravý růst chce zdravé zaměstnance

nanci na home office v průměru 12 hodin denně.
V kanceláři se průměr pohybuje kolem 9 hodin. Tělo
ale funguje na principu spolupráce. Je to komplexní
nástroj, všechno souvisí se vším. Zdravotní následky
častého sezení nejsou jen ty, které můžeme přímo
vidět nebo cítit, typicky bolesti zad, šíje, přibírání,
méně energie. Časté sezení souvisí i s nárůstem
civilizačních chorob, jako je rakovina, cukrovka a infarkt. Američtí kardiologové zkoumali, jaký sport je
ideální kompenzací sedavého způsobu života. Výsledky ukázaly, že žádný sport, kterému se budeme
věnovat hodinu denně, nevykompenzuje celodenní
sezení. Je na čase zbavit se „cvičícího mindsetu“
a myslet si, že hodina pohybu stačí a vykompenzuje
zbytek dne stráveného v pasivní pozici.

Jak ale přistoupit k sedavému zaměstnání, když si
to v práci musím chtě nechtě odsedět? Zkušenost
říká, že pro zaměstnance bývá značně obtížné
snažit se udělat změnu na úrovni jednotlivce,
protože pracovní prostředí a návyky ostatních
kolegů nás do velké míry ovlivňují. Z toho důvodu
se zabýváme změnou firemní pohybové kultury.
Tady přichází na světlo role CEO a HR ve firmách,
protože oni mají tu příležitost vytvořit pro své zaměstnance firemní prostředí a kulturu, která bude
podporovat zdraví jednotlivce. Prvním krokem je
poskytnout možnost. Dál už je na zaměstnancích,
zda ji využijí či nikoli. Bez oné možnosti ale těžko
vznikne změna na úrovni celé firmy. Jestli chce
firma zdravě růst, je potřeba se preventivně starat
o zdraví zaměstnanců. I firma funguje jako komplexní systém. Kdyby vám odešel jeden klíčový
zaměstnanec kvůli zdravotním problémům, což je
dost pravděpodobné, protože dlouhodobě druhou
nejčastější příčinou pracovní neschopnosti jsou
bolesti pohybového aparátu, jak by to ovlivnilo
chod vaší firmy?

Nové výzvy
Je jasné, že změny, které přinesla opatření spojená
s pandemií, přinášejí pro firmy v rámci péče o zaměstnance nové výzvy. Hodně firem zmenšuje své
kanceláře, případně dokonce kompletně přecházejí
na home office. Podle ILO (International Labour
Organization) je povinností zaměstnavatele zabezpečit informace tak, aby zaměstnanec věděl, že je
žádoucí starat se o fyzické zdraví a podporovat ho
k tomu. Ve spojitosti s prací z domova a s uzavřením sportovišť stoupá počet zaměstnanců s bolest-

mi pohybového aparátu. Jen v minulém roce bylo
podle ČSSZ diagnostikováno až o 43 % nemocí
páteře více, než je průměr za posledních 5 let.

Cesta k prevenci
Aby zaměstnanci využili onu příležitost danou
zaměstnavatelem a změnila se firemní pohybová
kultura firmy, tomu už umíme pomoci. Známe jak
práci v prostředí kanceláří a na home office, tak
lidské tělo. Snažíme se proto často nudnou prevenci představit pro zaměstnance přitažlivě, hravě,
neotřele a hlavně srozumitelně.
Naše vize pracovního prostředí? Není jen o designu, ale především o funkčnosti. Vytvoření
pohybové kultury, kdy bolest a nesoustředěnost
nejsou normální. Normální je hýbat se a být zdravý. Schůzky za chůze, sezení v hlubokém dřepu,
tureckém sedu či v kleku, chůze naboso, kompenzační pohyby při četbě dokumentu či čekání
na kávu – to může být cesta. Takový nový normál,
díky kterému zaměstnanci mohou žít v prostředí,
kde se za tyto projevy nemusí stydět.
Změna nenastane ze dne na den. Chce to systematický přístup ke zdraví. Jeden webinář může
inspirovat, ale aby se informace staly skutečně
každodenností, je třeba dlouhodobější spolupráce.
Systematické vzdělávání je první podmínkou, pomůcky a vybavení kanceláří druhou. A samozřejmě,
ideální je kombinace vzdělávání a vybavení. Často
ale firmy investují miliony do židlí a nulu do vzdělávání. Výsledkem jsou kanceláře plné shrbených
bolavých lidí na ergonomických židlích. Q
FPOHYBU – NELA ĎOPANOVÁ, PAVLÍNA LÁŠTICOVÁ
a PAVEL HORÁK

www.komora.cz
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názory

Pohádka se (zatím) nekoná

Foto: archiv MPO ČR

K

„NECHCEME UŠETŘIT, NOVÝ
PROGRAM COVID–2021 BUDE
EXTRÉMNĚ VELKORYSÝ, NÁKLADY
BUDOU DVACET AŽ PĚTADVACET
MILIARD KORUN MĚSÍČNĚ,“
ŘEKL V NEDĚLI 14. ÚNORA O NOVÉM UNIVERZÁLNÍM
PROGRAMU PODPORY MINISTR PRŮMYSLU,
OBCHODU A DOPRAVY KAREL HAVLÍČEK.

NEJSTE ZTRACEN V MATRIXU, PANE
MINISTŘE? PROTOŽE MINISTRYNĚ
FINANCÍ V UPRAVENÉM NÁVRHU
STÁTNÍHO ROZPOČTU SE SCHODKEM
PŮL BILIONU KORUN VYHRAZUJE
NA PODPORU PODNIKÁNÍ
(VÝSLOVNĚ ZMIŇUJE NOVÝ PROGRAM
COVID–2021 PLUS PROGRAMY
ANTIVIRUS, COVID–GASTRO,
COVID–LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA
A COVID–VELETRHY A KONGRESY)
ČÁSTKU 37 MILIARD KORUN
NA CELÝ ROK.
PETR KARBAN
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čemu potřebujeme Katalog služeb veřejné
správy, který měl vzniknout do 1. února
tohoto roku? Na jednoduchou otázku je
jednoduchá odpověď: k modernizaci veřejné
správy a ulehčení života občanů. Tato zdánlivě
pohádková představa souvisí s tím, že vláda
1. února 2021 schválila Harmonogram a technické způsoby provedení digitalizace služeb veřejné
správy na období 2021–2025. Z pohledu další digitalizace veřejné správy se jedná o jeden ze zcela
zásadních materiálů, prostřednictvím kterého
má být postupně implementován do praxe zákon
č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. Tedy
zákon, který by měl umožnit přechod od vrchnostenské veřejné správy nadřazené občanům
k moderní veřejné službě. Díky tomuto zákonu
mají občané právo na to, aby se stát změnil
a začal „sloužit“. Občan ve 21. století by opravdu
neměl obíhat úřady a dokládat státu stále dokola
ty samé doklady, potvrzení či žádosti. Vždyť
absolutní většina právních skutečností vznikla
rozhodnutím stejného nebo jiného úřadu. Nestačilo by tedy, aby si takto vzniklé údaje a právní
skutečnosti konečně začaly instituce mezi sebou
sdílet a přestaly obtěžovat občana? Proč například
musím jako občan nosit v peněžence řidičský
průkaz, když každý, kdo je oprávněn tuto skutečnost kontrolovat, má přístup do registru řidičů,
kde je moje právo řídit vozidlo zaneseno. A proč
když uplyne doba platnosti mého řidičského průkazu, již nesmím řídit vozidlo a jsem za to, když
řídím, dokonce sankcionován? Copak vypršením
platnosti veřejné listiny moje právo řídit motorové vozidlo zaniklo? Zcela jistě ne.
Vytvoření katalogu služeb je nutným krokem
k dokončení plošné digitalizace veřejné správy.
Abychom ji mohli úspěšně provést, musíme nejprve vědět, jaké konkrétní úkony podle každého
zákona činí vůči občanovi z moci úřední konkrétní
úředník a jaké úkony může podle stejných zákonů
činit občan vůči veřejné správě.
Již několik let víme, jaké agendy veřejná správa
vykonává na základě konkrétních zákonů, víme,
jaké působnosti a role při jejich výkonu mají
jednotlivé úřady, víme, jaká je vazba agend na životní situace občana a v nich naplňované životní
události. Dokonce i víme, jaké úkony na žádost
může občan vůči veřejné správě činit. Co nevíme, je, jaké úkony je povinna veřejná správa činit
vůči občanovi z moci úřední. To má napravit
právě zmíněný katalog služeb, který by měl
správně obsahovat všechny úkony činěné z moci
úřední orgány veřejné moci v rámci konkrétní
agendy vůči občanům a všechny úkony činěné
občany vůči orgánům veřejné moci tak, jak jsou
definovány v konkrétních ustanoveních každého
jednotlivého zákona, a to bez rozdílu, zda jsou
v současnosti poskytovány fyzicky, listinně, asistovaně či částečně nebo plně digitálně.

Všichni ohlašovatelé měli provést nové ohlášení
každé své agendy, tedy každého zákona, kterého
jsou „správci“. Celkem je v tuto chvíli ohlášeno
434 zákonů. Každý správce agendy měl provést její
analýzu, doplnit výčet úkonů a u každého úkonu
pak ještě uvést, v jaké podobě je dnes vykonáván.
Podle materiálu schváleného vládou bylo aktualizováno ohlášení pouze u 277 agend z celkového
počtu 434, cca 35 % z nich již bylo schváleno,
dalších 146 agend čeká na schválení. Celý proces
tvorby Katalogu služeb tak není zdaleka ukončen
a už vůbec není kompletní. Podrobný přehled
bohužel materiál neobsahuje, a není proto ani
možné určit, kolik úkonů bylo vlastně ohlášeno
a v jaké kvalitě. O něco lépe lze hodnotit úroveň
zpracování a vypovídající hodnotu pouze u části,
která obsahuje podrobné údaje o 258 úkonech
v 11 agendách určených k digitalizaci a současně
o 498 úkonech v 55 agendách, které nelze digitalizovat. Kontrolou jsme však zjistili, že jsou mezi
nedigitalizovatelnými i úkony, které jsou již dnes
poskytovány digitálně, nebo takové, pro jejichž
nedigitalizaci není adekvátní důvod.
Z celého materiálu je bohužel zřejmé nepochopení
nebo nechuť k systémovým procesním změnám
a odpor k digitalizaci. Zákon totiž předpokládá,
že absolutní většina úkonů bude do 5 let také
digitální a nedigitálními zůstanou po pěti letech
účinnosti zákona skutečně pouze ty služby, které
jsou chráněny jiným veřejným zájmem a jsou tak
definované konkrétním zákonem, zejména služby
poskytované v rámci ochrany a bezpečnosti státu.
Argumenty použité v materiálu však této logice
absolutně neodpovídají. Například skutečnost, že
některé veřejné listiny, kterými je osvědčováno
zákonem definované právo nebo povinnost občana, musí být předány při fyzické návštěvě občana
na úřadě, není již v současnosti oprávněným důvodem, proč tento proces nelze digitalizovat. Jestliže
umí platební kartu doručit banka do poštovní
schránky jejího držitele, není důvod, aby takovou
službu v případě veřejných listin či dokumentů
neměl poskytovat i stát.
Mohu jen vyjádřit víru, že tento pokus o vytvoření
katalogu služeb nebude zdaleka posledním a že
další práce přinese skutečný základ pro opravdu
vážně myšlenou digitalizaci vedoucí k zásadní
změně v přístupu veřejné správy k občanům. Q

ZDENĚK ZAJÍČEK,
viceprezident HK ČR
a prezident ICT Unie
Foto: archiv HK ČR
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Regulovat home office smysl nedává

Pandemie, že by PSA nevyhnal…

U

ž více než tři týdny je index protiepidemického
systému PES na stupni 4. A už druhý měsíc
setrváváme v „semilockdownu“, zavřena je většina obchodů, služeb, velmi omezeně funguje školní
vzdělávání. S velkou nadějí jsme před koncem minulého roku zahájili jednání o nové podobě tabulky
PES 3.0, navzdory svátečnímu času zapojili všechny
asociace a zástupce sektorů, abychom společnými
silami dosáhli nových podmínek pro otevření škol
a ekonomiky, a to za doprovodu triády mandatorních opatření AG testy – omezení maximální
kapacity – evidence a trasovatelnost.
Vláda se posléze vlivem zpomalujícího se „brždění“
pandemie a stagnace v počtech vážných hospitalizovaných případů, ale také v důsledku detekce
nových variant mutací virového genomu rozhodla
veškerá dohodnutá opatření odložit na neurčito.
Jakkoli z dosavadních klinických dat nevyplývá, že
by tyto varianty způsobovaly závažnější onemocnění
nebo unikaly účinku vakcín, byl PES 3.0 zmražen
na podobnou teplotu, jakou pro distribuci vyžaduje

vakcína společnosti Pfizer/BioNTech… Navíc k dosavadním parametrům, z nichž se počítá celkový
index PES, přibyl jeden další – počet hospitalizovaných v nemocnicích. Ukázalo se ovšem záhy,
že tento parametr je tak zásadním stavidlem, že
dosažení prahového počtu 3 000 hospitalizací
nelze očekávat dříve než začátkem března. Index
PES jako takový tedy ztratil veškerou vypovídající hodnotu, totéž platí i pro sektorová omezení
a pravidla provozu – přestala definitivně dýchat
s vývojem pandemie a významně bohužel klesá
i obecná míra compliance s pravidly.
Jakkoli mám pochopení pro klinická data, pro
obavy z další eskalace pandemie či prostě jen pro
rizika plynoucí z faktu významného omezení
zdravotní péče v regionech, je nutné nabídnout
firmám a podnikatelům nějaký nový horizont událostí. Za nejvhodnější považuji vrátit se k variantě
na jaře 2020 pod taktovkou docenta Maďara, tedy
k řízenému, kontrolovanému spouštění jednotlivých sektorů ve vlnách.

Sama jsem iniciativu kolegů v Evropském parlamentu nepodpořila, protože regulaci na úrovni EU
v tomto případě nevidím jako cestu a považovala
bych ji za nadbytečnou. Pracovní dobu a související otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
již upravují stávající směrnice, které navíc loni
v červnu doplnila Rámcová dohoda Evropských
sociálních partnerů o Digitalizaci, o dopadech
digitalizace a umělé inteligence na pracovní
podmínky, bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců
a o nových dovednostech. Přesné podmínky práce
z domova pak vycházejí z dohod, které zaměstnavatelé uzavřou se svými zaměstnanci.
Vše, co potřebujeme, tedy máme, a nedává proto
smysl přicházet s něčím novým. Raději pracujme
na vzájemné důvěře a inspirujme se příklady dobré
praxe. Máme štěstí, že v Evropě jich najdeme
skutečně mnoho. Q

Foto: archiv poslanecké kanceláře Martiny Dlabajové

ním firemní kultury, motivací lidí v týmu a mohou
se objevovat i komplikace ve vztazích s podřízenými nebo mezi nimi navzájem. Dlouhodobá práce
na dálku navíc není pro každého. Klade vysoké
nároky na osobní disciplínu, schopnost komunikace a stojí a padá s důvěrou mezi nadřízenými
a zaměstnanci.
Zkušenosti s home office nezažívají v tomto období pouze soukromé firmy, do online prostředí virus
zahnal také některé úřady a instituce, včetně těch
unijních. Evropský parlament umožňuje, a často
k ní i přímo vyzývá, práci na dálku už od loňského března, tedy od momentu, kdy se instituce
uzavřely kvůli riziku nákazy koronavirem. Poslanci
a poslankyně od té doby tráví hodiny před svými
počítači místo toho, aby fyzicky vystupovali
na plénu, probírali detaily nových legislativ na zasedáních výborů či pracovních skupin nebo ladili
pozice s kolegy v kuloárech, jak byli ještě nedávno
zvyklí.
Možná i tato přímá zkušenost přispěla k tomu,
proč Evropský parlament oživil myšlenku regulovat práci z domova a na lednovém plenárním
zasedání vyzval Evropskou komisi, aby přišla se
směrnicí zavádějící právo odpojit se od práce
a mimo pracovní dobu nekomunikovat se svými
nadřízenými a zaměstnavateli.

MARTINA DLABAJOVÁ,
poslankyně Evropského
parlamentu

Je absolutní prioritou, aby se do škol na konci
února vrátili žáci a studenti, kteří již ztratili příliš
mnoho času mimo školu. Musí ale tentokrát jít
o mobilitu bezpečnou, proto je zapotřebí přistoupit
k pravidelnému neinvazivnímu AG testování
ve školách. Poté s odstupem týdnů lze za přísných
podmínek spouštět další sektory podnikání a zároveň hledat cesty, jak podnikatelé mohou pomoci
širšímu testování a podpořit zavedená pravidla.
Bez tvrdých garancí bezpečnosti provozu v podobě
povinných AG testů, respirátorů FFP2 či omezení
kapacity to ale bude stěží možné, neboť efekt očkování se v březnu a dubnu ještě v populaci nijak
zásadně neprojeví. Q

IVO HLAVÁČ,
předseda Sekce zdravotnictví
a sociálních služeb HK ČR
Foto: archiv HK ČR

P

racovat z domova nebo na dálku bývalo pro
řadu zaměstnanců vítaným benefitem a tzv.
home office se v Česku už nějakou dobu řadí
mezi oblíbené formy flexibilního zaměstnávání.
Podle údajů Eurostatu jej v ČR v minulých letech
využívalo přibližně 280 tisíc pracujících. Před deseti lety to bylo o třetinu méně. Opravdový boom
ale home office zažil až s příchodem protipandemických opatření. Přesná data v rukou nemáme,
ale prozatím se bez nich obejdeme. Zmiňovaný
trend je vidět všude kolem i bez nich.
Práce na dálku má nepochybně celou řadu výhod.
Zaměstnancům odpadá cestování do zaměstnání
a ušetřený čas mohou věnovat něčemu jinému.
Svou práci si mohou zorganizovat podle sebe,
a jak někteří přiznávají, doma na ni za běžných
okolností mají větší klid než na pracovišti, kde
je mohou rozptylovat nenadálé pracovní úkoly. Zaměstnavatelé zase nemusí řešit například náklady
na provoz kanceláře a snadněji se jim nabírají noví
zaměstnanci, kteří se nemusí kvůli novému místu
stěhovat.
Home office má však nepochybně i své limity.
Lidé, kteří dlouhodobě pracují z domova, si stěžují
na pocity odtrženosti od kolektivu a připouštějí, že
postupně ztrácejí přehled o tom, co se děje ve firmě. Vedení společností může mít problém s udrže-

MÁTE NÁZOR NA DĚNÍ, KTERÉ SE DOTÝKÁ EKONOMIKY A PODNIKÁNÍ?
Podělte se o něj a pošlete nám jej na e-mail

redakce@komoraplus.cz. Váš názor nás zajímá!
www.komora.cz
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Srozumitelnost je v dnešní době klíčová
Právních podmínek a regulí upravujících podnikatelské prostředí za poslední rok padá tolik, že je velmi složité se ve všem
vyznat. V následujících měsících to s největší pravděpodobností nebude jiné. Proto je dobré mít vedle sebe někoho, kdo je
umí přeložit do normálního jazyka.
TRANSAKCE CHTĚJÍ TRPĚLIVOST
Transakce provází Jana Radu celou kariéru
především kvůli tomu, že nerad skáče z jedné
věci na druhou. „Neskutečně mě baví, když
se můžu s projektem sžít a dělat jednu věc
s jasným cílem,“ říká advokát AK PRP, který
vysvětluje, jak to bude v nejbližší době:
„V důsledku covidu to bude těžké.“
Jaká je dnes největší výzva pro
transakce?
Doba je složitá a náročná pro všechny, takže
asi vůbec nejtěžší je transakci rozběhnout,
ukočírovat a dotáhnout do úspěšného konce.
Chce to opravdu dost trpělivosti. V tom je to
nejtěžší.

Foto: archiv AK PRP

Jak velké transakce jste zvyklí dělat?

V

ítězslav Paděra z Advokátní kanceláře Paděra,
Rada & partneři k tomu říká: „Základem je
předat klientům informace, které budou srozumitelné a přínosné pro jejich rozhodování.“
Jeho kolega Jan Rada to vidí podobně. „Snažíme
se mluvit a psát smlouvy srozumitelně. Cílem není
ohromit klienta cizími slovy, ale pomoct mu vyřešit
problém. Samozřejmě v některých oblastech jako
fúze a akvizice to má své limity.“ Tento přístup
pomáhá i klientům při vyjednávání o nových
obchodech. „Dobře napsaná smlouva dost často
napomůže k uzavření obchodu. Jednoduchý sumář
právních předpisů úřadů znamená snadné pochopení,“ doplňuje Paděra.

Změny přispívají k nejistotě
Už skoro rok platí v Česku nouzový stav, jeho
dopad na podnikatelské prostředí je značný. „Velmi
záleží na odvětví podnikání. Společná pro všechny
je ale nejistota dalšího vývoje a neustálé změny,
které dopadají na velkou část činnosti obchodních
společností,“ říká Paděra. „Firmy se prodávají
a kupují neustále, ale teď hodně subjektů vyčkává,
co se bude dít,“ doplňuje Rada, který se v AK PRP
soustředí na transakční právo.
Se současnou situací se proměňují požadavky
klientů k právním kancelářím. „Video meetingy jsou
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najednou standardem. Mám radši osobní kontakt, ale
na druhou stranu umím čas věnovaný práci využít
efektivněji,“ našel Paděra pozitivum. Největší posun
vidí však jinde. „Dlouhodobě se snažíme pomáhat
klientům v prostředí práva, aby viděli přímočařejší
cestu k cíli. Dnešní situace je tak složitá, že jakékoliv
usnadnění vidí jako dobrou věc.“

Empatií proti nedorozuměním
Ostatně pochopení veškerých vztahů osobních
i ekonomických je v právní praxi velice důležité. „Není to zdaleka jen o odborné expertíze, ale
hodně i o trpělivosti, empatii, schopnosti moderovat
komunikaci a řešit nedorozumění a konflikty,“ popisuje Rada práci, kterou advokátní kancelář dělá
především pro středně velké obchodní společnosti
a holdingová seskupení.
Právě otevřenost a schopnost jít do hloubky
v byznysových aspektech jsou podle Paděry velice
důležité. „Vedle právního je důležitý i ekonomický
pohled. Společnost se pak může soustředit na vlastní
core business. Nevynakládá nadměrný čas, lidský
kapitál a z toho plynoucí finanční prostředky
na činnosti, které nejsou jejím předmětem činnosti,“
uzavírá zakladatel kanceláře. Q
PETR SIMON

Hodnota transakce asi není směrodatná,
ale typicky bude v řádech desítek a nižších
stovek milionů. Určitě ne miliardové dealy
v regulovaných byznysech. To necháváme
velkým kancelářím.
Kdo je vaším typickým zákazníkem?
Majitel nebo majitelka české malé nebo
středně velké firmy, ať už rodinné, nebo
nerodinné. Poslední roky se české firmy
hodně prodávají, často jako důsledek
tzv. mezigenerační obměny, kdy už majitel
nebo majitelka nechce pokračovat a firmu
není komu předat nebo ji potomci převzít
nechtějí. Ovšem zastupujeme i různé domácí
či zahraniční investory.
Jak moc jsou transakce náročné?
Některé trvají týdny, jiné měsíce i déle. Jde
i o to, že většinou někdo z důležitých lidí dělá
transakci poprvé v životě. Pro nás je proto
výhodou, že v kanceláři řešíme i průběžné
poradenství podnikatelům a známe způsoby
uvažování takových lidí. Obrovskou výhodou
je i to, že známe život a fungování v regionu.

AK PADĚRA, RADA & PARTNEŘI
Q

Pobočky v Praze a Pardubicích

Q

Full servisová advokátní kancelář

Q

Ekonomický náhled na právo obchodních
společností

Hlasujte o zákon roku!
Vybíráme právní předpis roku 2020 pozitivně
ovlivňující podnikání.
Hospodářská komora ČR je hrdým partnerem
12. ročníku ankety Zákon roku.
Záleží nám na prostředí, ve kterém podnikáme
a žijeme.

Hlasujte na

www.zakonroku.cz/anketa

A jaké legislativní počiny byly letos nominovány?

Univerzální způsob identifikace
v on-line prostředí (zákon
o bankovní identitě)

Flexibilnější pracovněprávní
vztahy (novela zákoníku práce)

Bezplatný přístup k technickým
normám (novela zákona
o technických požadavcích
na výrobky)

Možnost zpětného uplatnění
daňové ztráty / loss carryback
(zákon, kterým se mění některé
daňové zákony v souvislosti
s výskytem koronaviru)

Předvídatelná pravidla
hospodaření s vodou v době
sucha (novela vodního zákona)

Pod záštitou:

advertorial

Podnikatelé loni získali od ČMZRB

podporu přes 51 miliard korun
Poptávka firem zejména po provozním financování v roce 2020 vzrostla. Jen v segmentu nových korporátních úvěrů do
30 milionů korun banky poskytly 120 mld. korun, což je o třetinu více než v roce 2019. Téměř polovinu těchto prostředků
podnikatelé získali díky programům Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).
i díky programům naší banky úspěšně zažehnáno,“
uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Podpora zejména malým firmám

R

ok 2020 citelně zasáhl podnikatelský sektor,
a to způsobem, na který jsme v novodobé
historii nebyli zvyklí. Doslova se zastavila
činnost některých oborů, což s sebou přineslo propad české ekonomiky. To se mimo jiné projevilo
v rostoucí poptávce podnikatelů po provozním
financování. Komerční banky však v poskytování
takovýchto úvěrů byly obezřetné. Ke zpřísňování
podmínek došlo již v polovině uplynulého roku
a tento trend pokračuje, protože hrozí, že relativně
vysoké procento žadatelů nebude schopno úvěr
splatit. V takový okamžik ještě více nabývají na
významu tzv. finanční nástroje, díky nimž dochází
k rozložení rizika mezi komerční banky a instituce
typu národních rozvojových bank, kterou v ČR je
právě ČMZRB.
Kredibilita podnikatele, za kterého se zaručí
stát, roste a běžná banka mu bude spíše ochotna
prostředky půjčit. Lze proto očekávat, že zájem
o finanční produkty poskytované se státní zárukou
bude i v letošním roce vysoký. Nutno však dodat,
že tato podpora má smysl v okamžiku, pokud
byl podnik v přechozích letech v dobré kondici
a i nyní je schopen alespoň v omezené míře generovat cash flow. V opačném případě by totiž pro
něj úvěrová zátěž mohla být likvidační a je nutné
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využít jiné druhy podpory, například ve formě
dotací.

Podporu ČMZRB nejčastěji čerpaly malé podniky,
tj. firmy s méně než 50 zaměstnanci. „Většinu
projektů (87 %), které jsme pomohli prostřednictvím
našich programů profinancovat, realizovali živnostníci a malé podniky. Tito podnikatelé čerpali spíše
menší úvěry, v průměrné výši 3,4 milionu korun.
Kromě půl procenta projektů, které realizovaly
velké firmy, zbývající podporu čerpali středně velcí
podnikatelé (12,5 %). Jejich průměrná výše poskytnutého úvěru se pohybovala přes 13 milionů korun,“
upřesňuje Jiří Jirásek.
Vzhledem k situaci na trhu se české firmy v roce
2020 dostávaly do problémů s cash flow, a proto
rostla poptávka zejména po provozním financování. K úhradě provozních výdajů bylo z celkově
poskytnutých 51 mld. Kč využito přes 47 mld. Kč.
Zbývajících 3,6 mld. Kč pak využili podnikatelé
k pořízení nových strojů, technologií, licencí, softwaru nebo k výstavbě či rekonstrukci výrobních
areálů, skladovacích hal a administrativních budov,
případně k nákupu podílu rodinného podniku.

Proti riziku credit crunch

Podpora napříč kraji i obory podnikání

ČMZRB v roce 2020 pomohla profinancovat
10 636 podnikatelských projektů v objemu přesahujícím 51 mld. Kč napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů. Tedy více než dvojnásobek v porovnání s rokem 2019 a o 4 mld. Kč více než v letech
2018 a 2019 dohromady. Ve většině případů (95 %)
poskytla ČMZRB podnikatelům podporu ve formě
záruk za úvěry komerčních bank, v ostatních
případech se pak jednalo o napřímo poskytnuté
zvýhodněné úvěry.
„Záruky jsou nejčastěji využívaným finančním
nástrojem napříč všemi vyspělými ekonomikami.
Jejich výhodou mimo jiné je, že usnadňují podnikatelům přístup k úvěrům a zároveň motivují banky
k úvěrování, což je důležité především v obdobích
hospodářské recese. Jejich úspěšnost by se neměla
posuzovat podle využitého podílu z celkového záručního rámce, ale především podle toho, jestli nedošlo
k omezení agregované úvěrové emise komerčních
bank. Statistika ČNB jasně prokazuje, že riziko
tzv. credit crunch (snížené ochoty bank poskytovat
úvěry), které se v obdobích krize zvyšuje, bylo loni

Podpora poskytovaná ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů směřovala napříč všemi regiony ČR.
Nejvíce projektů bylo prostřednictvím ní realizováno na území Jihomoravského kraje (15 %),
Moravskoslezského kraje (13 %) a v hlavním
městě Praha (12 %). Podpora směřovala i napříč
jednotlivými obory podnikaní. Nejčastěji ji však
čerpali podnikatelé působící v oblasti maloobchodu a velkoobchodu (37 %), ve zpracovatelském
průmyslu (23 %), stavebnictví (12 %) a v ubytovacích a stravovacích službách (8 %).
Přes dvě třetiny podpory, kterou ČMZRB
ve spolupráci s komerčním sektorem v roce 2020
podnikatelům poskytla, směřovalo z programů COVID, tj. těch produktů, jejichž hlavním
smyslem je nabídnout firmám, jejichž podnikání
bylo omezeno či zastaveno v důsledku koronaviru
a opatření s ním spojených, provozní financování. Z nich bylo profinancováno 6 574 projektů
v objemu přes 35 mld. Kč napřímo poskytnutých
nebo zaručených úvěrů. Dalších 16 mld. Kč získali
podnikatelé z běžných programů banky. Nejčastěji

advertorial
PODPORA ČMZRB V ROCE 2020 DLE KRAJŮ
KRAJ

PODPORA DLE VELIKOSTI FIRMY
(VŠECHNY PROGRAMY), ROK 2020

PODÍL CELKEM

JIHOMORAVSKÝ

14,60 %

MORAVSKOSLEZSKÝ

12,90 %

PRAHA

11,50 %

STŘEDOČESKÝ

STŘEDNÍ PODNIK
(50 až 249
zaměstnanců)

10,40 %

OLOMOUCKÝ

6,80 %

JIHOČESKÝ

5,90 %

ZLÍNSKÝ

5,80 %

PARDUBICKÝ

5,70 %

KRÁLOVÉHRADECKÝ

5,50 %

PLZEŇSKÝ

5,50 %

ÚSTECKÝ

4,60 %

VYSOČINA

4,60 %

LIBERECKÝ
KARLOVARSKÝ

VELKÝ PODNIK
(od 250 zaměstnanců)
0,5 %

12,5 %
44,5 %
OSVČ
A DROBNÝ PODNIK
(méně než
10 zaměstnanců)

42,5 %
MALÝ PODNIK
(10 až 49
zaměstnanců)

3,70 %
2,20 %
Zdroj: 3x ČMZRB

PODPORA ČMZRB V ROCE 2020 DLE OBORŮ PODNIKÁNÍ
OBOR PODNIKÁNÍ

PODÍL CELKEM

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

37,20 %

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

22,90 %

STAVEBNICTVÍ

12,30 %

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

8,00 %
4,90 %
3,70 %

ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2,30 %

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

2,00 %

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

1,60 %

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

1,40 %

DALŠÍ OBORY

pak z programu Expanze, jehož cílem je usnadnit
malým a středním firmám jejich další rozvoj, nebo
z programu Záruka 2015 až 2023, který podnikatelům usnadňuje cestu k provoznímu či investičnímu komerčnímu úvěru. Podporu z nich čerpalo
ve sledovaném období přes 3 882 malých a středně
velkých firem.

Nejvíce obchodů s Komerční bankou
Většinu svých programů realizuje ČMZRB ve spolupráci s komerčními bankami či leasingovými
společnostmi. V loňském roce nejčastěji poskytla
podporu ve spolupráci s Komerční bankou (34 %),
Českou spořitelnou (20 %), ČSOB (16 %), Monetou Money Bank (10 %) a UniCredit Bank (7 %).
Vedle programů COVID ČMZRB v loňském roce
rozšířila nabídku svých produktů o podporu pro
rodinné firmy. Získat oficiální status „rodinný

3,60 %

podnik“ mohou podnikatelé prostřednictvím
registrace u Asociace malých a středních podniků
a živnostníků, a to od 1. března 2020. Do konce
loňského roku tuto možnost využilo přes 400 rodinných firem a pětina z nich zároveň čerpala podporu minimálně z jednoho programu od ČMZRB.
Nejčastěji se jednalo o COVID podporu a zvýhodněné financování z programu Expanze, který
nabízí rodinným firmám větší míru zvýhodnění,
než pokud by byly „pouze“ běžným podnikem.

Letos i podpora ve formě
kapitálových vstupů
Vzhledem k současné situaci na trhu lze očekávat,
že poptávka firem zejména po provozním financování bude i v letošním roce vysoká. Minimálně
do poloviny roku proto poběží program Záruka
COVID III, jehož prostřednictvím ČMZRB ručí

za úvěrová portfolia komerčních bank a spořitelních družstev. Vzhledem k jeho kapacitě (až 500
mld. zaručených úvěrů) jde o nástroj, který dlouhodobě dokáže uspokojit zvýšenou poptávku firem
po provozním financování. Vedle toho v únoru
2021 ČMZRB spustila program COVID–Sport,
jež malým a středním podnikům, které působí
v oblasti sportu, nabízí zdarma záruku za provozní
úvěr od komerční banky spolu s příspěvkem na
úhradu úroků až do výše 1 milionu Kč. Dále pak
ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu
připravuje podporu pro oblast cestovního ruchu.
Kromě této specifické COVID podpory poběží
v letošním roce i běžné programy banky. Novinkou letošního roku pak je program „Rizikový kapitál – IPO fond“, prostřednictvím kterého skupina
ČMZRB vůbec poprvé v historii podpoří malé
a střední firmy formou kapitálových vstupů. Od
1. února nakupuje minoritní podíly v podnicích,
které emitují své akcie na trhu START pražské burzy cenných papírů, a to až do výše 30 % z emise.
S ohledem na začínající nové programovací období
se ČMZRB plánuje zapojit také do programů
Evropské komise Invest EU, Národní plán obnovy
a Just Transition Mechanism, aby tak podnikatelům i pro další období zajistila přístup k podpoře
ze společného evropského rozpočtu.
Pokud se podaří dle předpokladů přibližně
v druhé polovině roku 2021 pandemickou situaci
zvládnout, mohlo by dojít k poměrně rychlému
nastartování ekonomiky a tím pádem i k ochotě
malých a středních firem se z krize proinvestovat.
Opět by tomu mohly dopomoci úvěrové i záruční
produkty, u nichž část rizika ponese státní subjekt. Obezřetnost bank v úvěrování podnikatelů
pravděpodobně ještě nějakou dobu potrvá, a proto
finanční nástroje dále nabydou na významu. Q
VALERIE SAARA
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Nejčastější levárny PPC agentur
a freelancerů při správě PPC kampaní
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Není týden, kdy se s levárnou nějakého typu nesetkám. Dokonce v prvním
lednovém týdnu roku 2021 jsem narazil na několik klientů, u nichž byl totožný
problém, přestože správu poskytovali různí dodavatelé, ať už agentury, či
freelanceři. Jak se ukazuje v praxi, tak bohužel ani různé certifikáty či partnerství
s Googlem nezaručí špičkovou kvalitu.

K

valitu je zkrátka potřeba hlídat individuálně.
Řadu problémů můžete odhalit buď rovnou
v PPC systémech, nebo za pomoci nástroje
Google Analytics. Ty nejčastější vám pomohou
identifikovat i následující řádky.

Levárna č. 1:
PPC specialista nechce poskytnout přístupy
do Google Analytics, Google Ads či Skliku
a argumentuje svým know-how
Jako inzerent, majitel webu i domény máte mít
vždy plné přístupy do všech uvedených nástrojů
Google Analytics, Google Ads a Skliku. Neexistuje
jediný argument PPC specialisty, který by vám měl
znemožňovat přístupy do těchto nástrojů, a to ani
obava z vyzrazení know-how specialisty.
PPC kampaně by měl specialista zakládat v novém
účtu, který je pro vás určený. Nikdy by neměl míchat v jednom účtu kampaně pro více klientů.

Levárna č. 2:
PPC specialista se během měsíce ani
jednou nepřihlásil do systému Google Ads
a neprovedl jakoukoliv změnu, přestože
dostal zaplaceno za měsíční správu
Možná to znáte, platíte si měsíční správu, předpokládáte, že se o vás PPC specialista pečlivě stará, ale
ve finále se zjistí, že za měsíc se ani jednou nepřihlásil do Google Ads a neprovedl ani jednu úpravu.
Kde zjistit, zda se do Google Ads PPC specialista
přihlásil? Přihlaste se do Google Ads, následně
v levém menu najděte položku Historie změn, na ni
klikněte a vyberte si časové období vpravo nahoře,
za které vás zajímají provedené změny. V tomto
přehledu snadno zjistíte, zda se do Google Ads váš
PPC specialista přihlásil a provedl nějaké změny.
Každou takovou změnu si můžete rozkliknout
a zjistit detailnější informace, jaká změna byla
provedena, a měl by vám ji váš PPC specialista
umět objasnit a zdůvodnit. Pokud jste za celé
období nezaznamenali jakoukoliv změnu, může to
značit liknavost při správě PPC kampaní. U Skliku
bohužel není k dispozici Historie změn, ale lze si ji
přímo od Seznamu individuálně vyžádat.
V případě, že využíváte nástroje typu PPC Bee,
tak veškeré prováděné změny jsou prováděny přes
API, a tudíž se v Historii změn v Google Ads nijak
neprojeví. V takovém případě je třeba se obrátit
na PPC specialistu a zkonzultovat s ním veškeré prováděné úpravy. Vyžádejte si od něj report
prováděných změn přímo prostřednictvím nástroje
PPC Bee.

Levárna č. 3:
PPC specialista se sice během měsíce přihlásil
do systému Google Ads, ale provedl spíše
mikro-optimalizaci kampaní za účelem
vykázání činnosti pro fakturaci služeb
I s touto levárnou se bohužel v praxi často setkávám. Jak taková mikro-optimalizace probíhá?
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Ilustrativní ukázka přehledu Historie změn v Google Ads

V jednom měsíci provede PPC specialista navýšení cen za proklik například u 10 klíčových slov,
v druhém měsíci provede snížení cen za proklik
u těchto 10 klíčových slov a ve třetím měsíci
opět navýšení cen za proklik u těchto klíčových
slov. V rámci fakturace provedl PPC specialista
činnost, kterou vám účtuje, ale během 3 měsíců se
prakticky nic nezměnilo a jste opět na původních
hodnotách, jak jste začínali. Jde o takzvané mikro-optimalizační úpravy, které PPC specialista dělá
jen pro to, aby nějaké úpravy mohl vyfakturovat,
ale není v nich žádný hlubší smysl, logika, úvaha,
strategie atd. Takže ve finále jde opět o levárnu,
za kterou bohužel platíte.
Měli byste proto s vaším PPC specialistou konzultovat, jaké změny jsou provedeny, k jakým
výsledkům to vede, proč se právě provedly tyto
změny atd. Samozřejmostí by měla být přiměřenost vašeho očekávání za nízkorozpočtovou
správu PPC kampaní.
Při velmi nízkém rozpočtu za správu PPC
kampaní nelze očekávat desítky zásahů měsíčně,
špičkové reporty, analýzy atd. Čili pokud je váš
rozpočet omezený v řádu jednotek tisíc korun
měsíčně za správu PPC kampaní, tak bohužel
ani sebelepší PPC specialista v jednotkách hodin
nezvládne mnoho potřebných úprav a analýz.
Nicméně pokud platíte PPC specialistovi větší
částky, měli byste určitě očekávat větší pečlivost
a komunikaci.

Levárna č. 4:
Ohýbání statistik a dat, manipulace
s výsledky, grafy a čísly
Nejsnadnější manipulací se statistikami je ohnutí
statistik, aby vše vypadalo v pořádku a ideálně
rostlo do nekonečna. Jenže v reálném světě nic
neroste do nebe a každá pozitivní změna má
i negativní dopad. Je to opravdu přirozené.
Co se nejčastěji ohýbá a falšuje? Průměry!
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Levárna č. 5:
Ohýbání průměrného PNO a průměrného
konverzního poměru díky brandu
Když PPC specialista zjistí, že se PPC kampaním
moc nedaří, neodváží se to přiznat, aby nebyl
vyměněn, protože vám slíbil například zachování
20 % průměrného PNO (zkratka PNO označuje:
Podíl Nákladů na Obratu). Je přirozené, že akviziční kampaně tím, že přivádějí nové návštěvníky,
nebudou mít zpočátku špičkové PNO.
Jak se dá ohnout průměrné PNO? Tím, že přidáte
kampaň na název vašeho brandu a uděláte kouzlo
s průměrem. Taková kampaň má velmi nízkou
cenu za proklik (je zde vysoká relevance) a současně má extrémně nízké PNO, protože když někdo
hledá vaši značku, patrně se o vás už musel někde
dozvědět a velmi často tam vznikne konverze.
Pokud má tedy PPC specialista jednu kampaň
s 30 % PNO, druhou kampaň s 25 % PNO a třetí
kampaň vytvoří na název vašeho brandu, tak u ní
může získat například 5 % PNO. Když dáte tato
čísla do celkového průměru, najednou dostanete
20 % PNO. A máte splněno!
Je také samozřejmé, že konverzní poměr z kampaně zaměřené na název vašeho brandu bude
nejvyšší. Kdo tedy vyhledává ve vyhledávači název
vaší firmy, patrně u vás bude chtít i nakoupit.
Takže pokud máte s PPC specialistou domluvené
zvyšování konverzního poměru, lze to touto kampaní podvrhávat.
Co s tím? Je třeba si dávat vždy data do kontextu
a přijmout to, že akviziční kampaně budou mít
vyšší PNO než kampaně remarketingové či zaměřené na název vašeho brandu.

Levárna č. 6:
Zvyšování počtu prokliků či zobrazení bez
kontextu situace
PPC specialista vám slíbil, že vám zvýší počet
prokliků i zobrazení. Vám se tato myšlenka líbí,

protože může přinést i více konverzí. Jenže ne vždy
to může být prospěšné. Pokud PPC specialista
neodděluje striktně vyhledávací a obsahové kampaně, tak je něco špatně.
Obsahová kampaň (bannerová či remarketingová)
bude mít vždy vyšší počet prokliků i zobrazení,
neboť se zobrazuje na mnoha různých serverech.
To samo o sobě nemusí přinést konverze, neboť
u obsahových kampaní se více řeší dopad i povědomí o vaší značce. Zároveň byste neměli sledovat jen
nárůst počtu prokliků (z vyhledávací či obsahové
kampaně), ale váš PPC specialista by měl pátrat
po jejich nárůstu, prověřovat, zda nejde o zdroj extrémního opuštění webu (například různé clickbaitové weby či nesmyslné vyhledávací dotazy atd.).

Levárna č. 7:
Nulová práce s vyhledávacími dotazy
a umístěními (bannerů)
Každý den vzniká nespočet kombinací vyhledávacích dotazů a vaše bannery se zobrazují na mnoha
nových serverech. Obvyklým průšvihem je, že PPC
specialista celý měsíc nezkontroluje, na jaké kombinace vyhledávacích dotazů se zobrazují vaše klíčová
slova. A tak se může stát, že celý měsíc platíte za vyhledávací dotazy, které jsou ve volné shodě s vaším
klíčovým slovem, ale žádný efekt to nepřináší.
Co by měl váš PPC specialista každý měsíc provádět? Kontrolovat vyhledávací dotazy, které po konzultaci s vámi by měl přidávat či vylučovat, aby
zbytečně neutrácely kredit. Když přidáte relevantní
vyhledávací dotaz (například nějakou long-tailovou frázi), můžete dokonce ušetřit, protože s vyšší
relevancí inzerovaného slova je pak i násobně nižší
cena za proklik.
Klíčové slovo Boty bude mít určitě vyšší cenu
za proklik než klíčové slovo inspirované vyhledávacím dotazem Pánské sportovní běžecké boty
Praha. Takových víceslovných kombinací vyhledávacích dotazů najdete totiž tisíce až nekonečno.
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Je tedy lepší inzerovat na víceslovné výrazy než jen
na slovo Boty, které je nejdražší.
Kde hledat vyhledávací dotazy? V Google Ads
ve vybrané kampani vyberte v levém menu
položku Klíčová slova a poté vyberte z uvedených
možností Vyhledávací dotazy. Pokud se chcete podívat, jaké dotazy váš PPC specialista vyloučil, tak
vyberte položku Vylučující klíčová slova. V Skliku
vyberte Kampaň, přejděte do Sestavy, následně
vyberte záložku Klíčová slova a v ní pak vyberte
položku Vyhledávací dotazy.
Pokud využíváte obsahovou síť (bannery či
kombinovanou nebo responzivní reklamu), tak by
se váš PPC specialista měl zajímat o to, na jakých
serverech (umístěních) se vaše obsahová reklama
zobrazuje. Zda je mezi nimi nějaké více výkonné
umístění či méně výkonné, popřípadě zda se náhodou váš banner neobjevuje na tzv. fake-news atd.
Věřím, že určitě nechcete být spojováni s „fake-news“ weby atd.

Levárna č. 8:
Nulová práce s nástrojem Google Analytics,
vadné reportování dat z nástroje, který
reportuje lepší čísla
Velmi často se také setkávám s tím, že PPC
specialista vůbec nepracuje s nástrojem Google
Analytics, nevadí mu vadná či různě pokřivená
data a podobně.
V nástroji Google Analytics by se měl PPC specialista zajímat, zda mu nějaká kampaň nevykazuje
například 90% míru okamžitého opuštění. Pokud
takovou kampaň objeví, měl by se zamyslet nad
příčinou neobvykle vysoké míry okamžitého opuštění a měl by ověřit, co ji vyvolalo.
U výkonnostních kampaní není 90% míra okamžitého opuštění zrovna ideální a je možné, že se
klíčové slovo v určité shodě spárovalo na nějaký
nevhodný vyhledávací dotaz. U obsahové sítě tím
můžete objevit například click-baitové weby, které
přivádí na váš web nerelevantní návštěvníky.
Vyhodnocujte míru okamžitého opuštění vždy
v kontextu k dané situaci a ověřte, co ji způsobuje.
Zvýšená míra okamžitého opuštění by mohla být
právě určitou indicií, na co se zaměřit.
Nebo naopak, pokud vaše míra okamžitého opuštění je podezřele nízká (kolem 5 % a méně), pak
je nejspíše chyba v samotném měření (nejčastěji
jde o 2x vložený měřicí kód Google Analytics)
a takové chyby by si měl PPC specialista hned
povšimnout a doporučit vám opravu měření.
Je zřejmé, že PPC kampaně (ať už je to Google
Ads, či Sklik a jiné) vám budou reportovat vždy
vyšší konverzní poměr, než například uvidíte v jiných nástrojích. Jde o to, že pokud se v konverzní
cestě zákazníka objeví, byť třeba jedenkrát právě
Google Ads či Sklik, tak si tyto nástroje reportují vlastní zásluhu na konverzi. Jenže vy uvidíte
stejnou objednávku připsanou v Google Ads
i v Skliku, přičemž v Google Analytics ji můžete
vidět připsanou úplně jinému kanálu. Čili jedna
objednávka, která je připsaná třem různým kaná-

lům, které vám ukazují plnou výši hodnoty této
objednávky. Zde vyvstává otázka, kdo tedy za ni
skutečně může? Na to je velmi složité odpovědět,
neboť je třeba si vymodelovat celou konverzní
cestu zákazníka a vybrat vhodný atribuční model.
Váš PPC specialista by se však měl zmínit o tom,
že existují různé atribuční modely a že lze konverzi vyhodnocovat z různých pohledů i nástrojů
různě. Velmi často jako levárnu vnímám, že PPC
specialista vybere pouze jeden nástroj, ze kterého
reportuje ta nejlepší čísla, což není v pořádku.

Levárna č. 9:
Garance výsledků, slibování zlepšení
konverzního poměru či průměrného PNO
V marketingu nelze nic garantovat a v PPC kampaních také ne. Proto pokud vám PPC specialista
garantuje nějaké výsledky, měli byste být na pozoru! Každá akce vyvolává pozitivní i negativní
reakci. Proto je třeba počítat s tím, že zlepšením

OBVYKLÝM PRŮŠVIHEM JE,
ŽE PPC SPECIALISTA CELÝ MĚSÍC
NEZKONTROLUJE, NA JAKÉ KOMBINACE
VYHLEDÁVACÍCH DOTAZŮ SE ZOBRAZUJÍ
VAŠE KLÍČOVÁ SLOVA. A TAK SE MŮŽE
STÁT, ŽE CELÝ MĚSÍC PLATÍTE
ZA VYHLEDÁVACÍ DOTAZY, KTERÉ JSOU
VE VOLNÉ SHODĚ S VAŠÍM KLÍČOVÝM
SLOVEM, ALE ŽÁDNÝ EFEKT
TO NEPŘINÁŠÍ.
jedné metriky může dojít ke zhoršení jiné. Není
přirozené, aby nekonečně rostly všechny metriky.
Pokud vám PPC specialista garantuje zlepšení
konverzního poměru či průměrného PNO, může
data ohýbat dle výše uvedeného modelu. Je to jen
falešná hra s čísly.
V marketingu proto nic negarantujeme, ale
spíše optimalizujeme, hledáme správnou cestu,
testujeme, pracujeme s daty, uvažujeme nad nimi,
stanovujeme hypotézy, ty posléze interpretujeme…
Proto není fér garantovat úspěch či výsledek. Co
funguje jednomu, nemusí fungovat druhému.
Garancí se dostáváte do rizika, že vám bude PPC
specialista ohýbat metriky tak, aby danou slíbenou
metriku vylepšil.
Nezapomínejte proto na framework See – Think –
Do – Care, kdy je třeba opravdu pracovat se všemi
fázemi rozhodování zákazníka a nesnažit se pouze
prodávat, prodávat a prodávat.

Levárna č. 10:
Použití atribučního modelu Poslední nepřímý
proklik neboli Last-click non direct
Tato levárna je již méně častá, přesto se s ní ještě
setkávám. Pokud vám PPC specialista reportuje
data z Google Analytics z přehledu Akvizice – Veš-

kerá návštěvnost – Zdroj / médium, tak používá
ten nejméně vhodný atribuční model čili Poslední
nepřímý proklik. Popřípadě pokud vám reportuje
data o zdrojích objednávek přímo z vaší e-shopové
administrace, aniž by použil nějaký vhodnější
atribuční model.
Co je na tom špatně? Jde o to, že se v tomto
přehledu v Google Analytics dozvíte, který kanál
byl posledním (kromě přímé návštěvy) před
uskutečněním objednávky. Což není úplně fér,
neboť zcela jiný kanál mohl akvírovat návštěvníka,
který se později stal zákazníkem (přes jiný kanál).
Často se tak děje například u reportování výsledků
z remarketingových kampaní či zbožových srovnávačů, které bývají často poslední v konverzní cestě,
proto se může zdát, že jsou nejúčinnější, což však
nemusí být pravda.

Levárna č. 11:
Nulová komunikace, nemožnost se na cokoliv
zeptat či si ověřit
Pravidelně se také setkávám s tím, že PPC specialisté, ať už z agentury, či freelanceři, nekomunikují,
pouze na konci měsíce zašlou fakturu. Velmi často
jde o paušální fakturaci stejné částky, aniž by vám
k tomu kdokoliv dal jakýkoliv komentář či rozsah
měsíčně provedených činností. To je špatně, neboť
by měla probíhat oboustranná komunikace a vy
jako klient byste měli s PPC specialistou hovořit
o tom, jaké činnosti se provádějí, co funguje, co
nefunguje, a vzájemně se s PPC specialistou obohacovat například o postřehy z reálného prodeje,
trendů a podobně. Pokud vám PPC specialista
řekne, že správa PPC kampaní je jeho know-how,
tak to není v pořádku, a měl by vám ke všemu
dávat relevantní data, abyste ho mohli správně
nasměrovat například na trendy či kategorie.
Proto komunikujte, buďte s vaším PPC specialistou v kontaktu a mějte dohled nad tím, co váš PPC
specialista provádí a zda vyfakturovaná činnost
odpovídá skutečnosti.

Levárna č. 12:
Zaplacená seniorní práce, která je reálně
provedená juniorem
Marketingová agentura vás ohromí špičkovými
seniorními experty, perfektní prací pro banky,
mobilní operátory a velké klienty. Vás to nadchne,
řeknete si, že to je super, a domluvíte se na spolupráci. Prvních pár měsíců vám možná opravdu
nasadí seniorní specialisty, ale po několika měsících převezme správu vašich PPC kampaní nějaký
juniorní specialista, který se na nich teprve začne
učit, a výkon začne klesat. Fakturace vám však
zůstala stejná, platíte seniora, ale ve finále vám
službu poskytuje jeho juniorní kolega, který právě
do marketingové agentury nastoupil. Juniorní
práce by ovšem měla být levnější než ta seniorní.
Buďte tedy opatrní a pečlivě si ověřte, kdo vaše
kampaně opravdu spravuje. Q
ZBYNĚK HYRÁK, www.optimalizovany-web.cz
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Jak zabránit vlivu toxických lidí
na firemní kulturu?
V každém týmu, který jsem měla to štěstí navštívit, byl nějaký „toxík“. Je to takové nepěkné, ale trefné označení pro lidi, kteří
mají sice často dobré pracovní výsledky, ale vytváří velmi komplikované vztahy. Panuje kolem nich zvláštní atmosféra, která
vysává z lidí i firmy velké množství energie a přidělává starosti vedoucím. Jejich dopad na firemní kulturu je většinou hodně
destruktivní.

V

ětšinou každý lídr nějakou zkušenost s podobným člověkem zažil. Toxičtí lidé vytvářejí
v pracovních týmech složité situace, které
pak jejich nadřízení musí řešit. Rozjíždí spirálu
konfliktních a nepříjemných momentů. Velmi
snadno se stanou středem pozornosti, aniž by
energie, kterou jim neustále poskytujete, přinášela
nějaké pozitivní výsledky.
Kolegové, kteří s ním spolupracují, ztrácejí pocit
bezpečí a dostávají se do stresu. Přestanou volně
komunikovat, neproudí informace, lidé se bojí
udělat chybu a paradoxně jich tak začnou dělat
více. To bývá voda na mlýn „toxíka“, který toho
využívá ve svůj prospěch. Lidé se ještě více uzavírají, jsou pasivní, nepřebírají odpovědnost, stávají
se negativními a nespokojenými. V takovémto
prostředí se těžko rodí nové nápady, proaktivita
ostatních kolegů je de facto úplně zabrzděná,
vytrácí se zájem o výsledek. Téměř bez výjimky to
končívá odchodem schopných a slušných lidí, kteří
tuto atmosféru přestanou takzvaně dávat. Méně
schopní nebo aktivní zpravidla ve firmě zůstávají,
ale jen v režimu „přežít“, a tomu je potřeba včas
zabránit. Nyní, když už víte, jak poznat, jestli je
daný člověk pro vaši společnost toxický, pojďme
se podívat, jak zabránit škodám, které může jeho
chování napáchat.

Nepodporujte pocit nenahraditelnosti
Díky tomu, že tito lidé bývají ve své práci celkem
schopní, vytváří dokonalé zdání nenahraditelnosti. Je to často jen iluze, kterou podporují
špatně nastavené procesy. Toxický člověk pozná,
jaké informace jsou pro firmu důležité, a bude
se snažit být jediným držitelem. V obchodě to
může být databáze klientů, v marketingu vztahy
s agenturou a know-how o značce atd. Zkrátka
bude chtít, aby byl jediný, kdo něčemu rozumí,
nebo má vliv na úspěch projektu nebo obchodu.
To mu pak poskytuje velkou moc nad ostatními,
včetně majitele nebo CEO. Zabrání tomu zavedení
transparentních procesů a nástrojů, kde se tyto
informace ukládají a k nimž může mít přístup více
kompetentních lidí.
Zvažte objektivně a realisticky, zda je opravdu
takový kolega tak nenahraditelný. Zkušenost
ukazuje, že po odchodu těchto lidí z firmy, se nic
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JAK POZNÁTE TOXICKÉHO ČLOVĚKA
V TÝMU?
Q

Bývá hlavním tématem hovorů většiny lidí
uvnitř firmy

Q

Zdá se být nenahraditelný

Q

Vztahy s ním jsou náročné a velmi emoční

Q

Postrádá sebereflexi, není ochoten uznat
svoji chybu

Q

Lidé při komunikaci s ním zažívají strach
nebo obavy a vyhýbají se mu

Q

Není týmový hráč

Q

Úspěchy připisuje sobě, neúspěchy ostatním

dramatického nepřihodilo. Jejich práci rychle převzali kolegové a těch několik chybějících informací
se brzy získalo jinou cestou.

Odcloňte negativní vliv
Někteří toxičtí lidé jsou opravdu nenahraditelní.
Zažila jsem případ, kdy byl toxickým člověkem
talentovaný designér. Jeho práce byla jedinečná
a klienti o ni měli velký zájem. Pro své kolegy byl
ale tento člověk jednoznačně toxický. Nedodržoval
žádná pravidla, choval se povýšeně a byl zdrojem
řady různých konfliktů. Přijít o něj by však pro fungování studia bylo téměř likvidační. Situaci pomohl

vyřešit zkušený, emočně zralý kolega, který si pana
designéra vzal na starosti. Stal se spojkou mezi ním
a zbytkem týmu. Odebral tak ostatním břemeno
stresu a odclonil negativní vliv na týmovou kulturu.
Sám byl schopný situaci řešit, protože si ji nebral
osobně, zaměřoval se na řešení a nepodléhal manipulativním technikám pana Toxíka. Pokud máte ve
firmě takový poklad, který je schopen s toxickým
člověkem jednat, bylo by ho škoda nevyužít.

Nahraďte jej emočně zralým člověkem
Tato varianta se vám určitě honí hlavou již od
začátku článku. A je to určitě vhodné řešení.
Pokud nefunguje zpětná vazba a toxický člověk
není ochoten změnit své chování, doporučujeme
jej v týmu vůbec nemít. Odchod takového člověka
přinese velkou úlevu a pozornost a energie se opět
upře směrem na práci a klienty. Přešlapování na
místě, tolerování nevhodného chování a neřešení
situace vás může stát důvěru zbytku týmu a velmi
pravděpodobně i odchody kvalitních zaměstnanců.
Toxičtí lidé jsou velkým tématem na každém školení komunikace a emoční inteligence. Znepříjemňují životy svým kolegům a zatěžují své nadřízené.
Skoro nikdy není jednoduché udělat to nepopulární rozhodnutí, kdy se rozhodnete se s daným
člověkem rozloučit. Ještě jsem ale nezažila firmu,
která by toho zpětně litovala. Q
SIMONA BODLÁKOVÁ, certifikovaná koučka a lektorka
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Když zaměstnanci nedodržují pravidla
Koronavirová krize přinesla nejen celou řadu nových výzev, ale také posílila mnoho starých a známých problémů. Jedním
z nich je neochota zaměstnanců dodržovat podle jejich názoru nelogická opatření. Jak se s tímto problémem vypořádat?

J

edním z důsledků koronavirové krize, které
již rok čelíme, je zavádění hygienických a bezpečnostních opatření ve firmách. Jejich rozsah
a podoba je velmi individuální, prakticky vždy ale
zásadním způsobem zasahují do životů zaměstnanců a jakkoli jsou potřebná, lidé mají tendenci je
vnímat negativně.

Represe nefungují
Důvodů pro toto je více. Vedle nepříjemných důsledků těchto opatření sem patří taky skutečnost,
že trvají dlouho a z pohledu řady lidí nesměřují
ke konkrétnímu cíli. Zaměstnanci jsou také opakovaně vystavováni situaci, kdy mají sami dodržovat
něco, co jejich autority nedodržují; ať už se jedná
o autority státu, což je jim ukazováno v médiích,
nebo (a v horším případě) autority lokální, tedy
management firmy a v případě nejhorším pak
přímí nadřízení.
Zaměstnance je tak stále obtížnější přimět k tomu,
aby protivirová opatření, zvláště pak ta nejvíce
omezující, reálně dodržovali. Zkušenost je, že
pokud se k tomu použije represivní nástroj, tedy
varování a tresty, je důsledkem jejich často velmi
důmyslné obcházení a ignorování, dokonce jsme
se setkali už i s otevřeným odporem.
Přitom pokud chce management udržet firmu
funkční a současně bezpečnou jako pracoviště,
je v situaci, kdy musí dodržování zajistit. Jak na to?
Především je potřeba si otevřeně přiznat, že část
příčin, které vedou k nedodržování opatření,
leží zcela mimo naše možnosti, a tedy je nemůžeme ovlivnit. Nemůžeme změnit politiku státu,
nemůžeme změnit chování veřejných a mediálně
viditelných osob a nemáme vliv na internetové
diskuze, kterých se naši zaměstnanci účastní.
Bohužel ne vždy jsme také v pozici, kdy bychom
mohli zaměstnancům nastavit jasný a transparentní cíl, ke kterému naše fungování směřuje, což je
jeden z nejsilnějších motivátorů pro dodržování
omezujících opatření.

Jak tedy na ně?
První věc, kterou bychom si měli uvědomit, je,
že management by měl minimalizovat negativní
zpětnou vazbu a kritiku. I když je míra dodržování
nízká, zaměstnance nepeskujeme, ale soustředíme
se na pozitivní komunikaci. Pozitivní znamená,
že vždy směřuje ke konkrétnímu cíli. Opakujeme,
a to pomocí nejméně dvou, nejlépe tří komunikačních kanálů ty nejdůležitější zásady, které
chceme, aby zaměstnanci dodržovali. Pokud je
dovedeme zformulovat do několika jednoduchých
hesel, je to naše velká výhoda. Je kriticky důležité,
aby management šel příkladem, a to na všech

úrovních. Pokud chceme, aby omezující opatření
dodržovali zaměstnanci, musí je nejprve dodržovat
ředitel a pak všichni další členové vedení od nejužšího po operativní. Zatímco top management
je v tomto ohledu spíše symbolický (ale je vidět, tj.
vejde-li ředitel do budovy, viditelně si dezinfikuje
ruce, a to vždy bez výjimky), kritickou úlohu sehrává operativní vedení. Mistři, vedoucí oddělení
a předáci fakticky určují míru dodržování opatření
všemi ostatními zaměstnanci, proto je musí dodržovat sami. V tomto ohledu pomáhá individuální
pozitivní motivace nadřízeným vedením a také
opakované ujišťování o jejich zodpovědnosti. Není
od věci, pokud umíme operativní autority vhodným způsobem odměnit za to, že své podřízené
stimulují k dodržování opatření, nicméně taková
odměna by měla být spíše výjimečná než pravidelná. Co však výrazně pomáhá, je, pokud s vedoucími o opatřeních pravidelně komunikujeme,
řada firem má pro tento účel zvláštní orgán typu
„epidemické rady managementu a zaměstnanců“.

že by měla být statická a stále stejná. V praxi je
doporučujeme pravidelně revidovat a případně
provádět dílčí úpravy se dvěma ohledy. Prvním
je maximální ochrana provozu a zaměstnanců,
druhým pak také pokud možno co nejmenší zasahování, které budou vnímat jako negativní, a tedy
omezující.
Pokud umíme některá opatření uvolnit, je to dobře
a současně máme k dispozici motivační nástroj,
protože zaměstnancům takto ukážeme, že se přizpůsobujeme nejenom požadavkům bezpečnosti
práce, ale také jejich potřebám.
Dobrou praxí je, pokud top management pravidelně, ideálně jedenkrát měsíčně, informuje
všechny zaměstnance o aktuálním stavu a vývoji
opatření ve firmě. Nejenže se touto cestou udržuje
jejich povědomí a kontakt s nimi, ale také aktivně
podporuje dodržování.
Současná situace není snadná, ale pokud ji chceme
udržet pod kontrolou, musíme zůstat pozitivně
nasměrováni a musíme lidem ukazovat, že jsme
zodpovědnými. Pak z ní vyjdeme vítězně. Q

Opatření nejsou neměnná
Pokud mají být hygienická opatření vymahatelná,
neměla by se příliš často měnit, ale to neznamená,

VOJTĚCH BEDNÁŘ, provozovatel portálu Firemni-sociolog.cz

www.komora.cz

51

Foto: archiv EGEM

trendy & inovace

Největší bateriové úložiště

elektrické energie v Evropě

Víte, co je BigBatt? Jedná se o největší bateriové úložiště elektrické energie v Evropě. V areálu elektrárny Schwarze Pumpe
v Dolní Lužici na území spolkové země Braniborsko v Německu je vybudovala česká společnost EGEM. V několikaměsíčním
odborném dialogu organizovaném německým energetickým gigantem – společností LEAG – prokázal český dodavatel
nejen vysokou technickou fundovanost, ale dokázal v posledním cenovém kole porazit i významné světové hráče v oboru
obnovitelných zdrojů. Koncem roku 2018 tedy EGEM zvítězil ve výběrovém řízení na dodávku moderního bateriového
úložiště energie.

P

rojekt s názvem BigBatt vznikal v dolnolužickém hnědouhelném regionu několik let a byl
odpovědí na otázku hledání nových inovativních příležitostí kompenzujících útlum tradičních
energetických zdrojů, jako je uhlí a na něm závislé
tepelné elektrárny. Odborníci z koncernu LEAG
a místní technické univerzity spolu se specialisty
firmy Siemens vypracovali koncepci inovativního
bateriového zdroje, ta byla odsouhlasena a poskytnuta jako podklad pro veřejné výběrové řízení.
Svůj podíl přinesla ve formě dotační podpory
i spolková země Braniborsko, na jejímž území se
zařízení nachází.
Zásobník o kapacitě 50 MWh sestává z modulových kontejnerů o délce 45 stop s lithium-iontovými bateriemi, střídači, střídačovými transformátory, rozvaděčem středního napětí a s blokovým
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transformátorem 110 kV, který je dále kabelem
propojen na síťový připojovací bod. Součástí projektu byly i stavebně technické úpravy pozemku,
systémy hašení a požární bezpečnosti, protihluková opatření a další. Při návrhu a realizaci byla
značná pozornost upřena rovněž na ekologické
aspekty.
Průběh časového plánu realizace byl takový, že po
slavnostním podpisu smlouvy o dílo v prosinci
roku 2018 proběhlo v prvním kvartále roku 2019
zpracování projektové dokumentace a byla prove-

dena příprava území. Samotná realizace probíhala
od léta 2019. Po nainstalování veškerého zařízení
a propojení jednotlivých částí proběhlo ve druhé
polovině roku 2020 náročné období individuálních
a komplexních zkoušek, které bylo zakončeno
úspěšným uvedením do provozu. Ostrý komerční
provoz byl zahájen 30. prosince 2020.
Zásobník BigBatt společnosti LEAG umožňuje
poskytovat velmi žádané systémové služby pro německou přenosovou soustavu. Bude se jednat zejména o regulaci frekvence, kompenzaci jalového
výkonu a vykrývání energetických špiček. Navíc je
systém vybaven možností takzvaného black startu,
což je schopnost znovuobnovení elektrifikační
soustavy po jejím případném rozpadu. Q
PETR SIMON

Mistr na dokumenty.
Systém 602®DocsMaster pro archivaci
s chytrým řízením dokumentů, smluv, spisů
a datových zpráv. S digitálním podpisem
v kanceláři i na home office.

500 Kč
za uživatele
měsíčně

řízení a správa dokumentů

evidence a schvalování

archivace podle zákonů ČR a EU

Více informací na
www.602.cz/docs

správa datové schránky

elektronický podpis

GDPR
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Snížení nákladů na spotřebu elektřiny, tepla, plynu a vody o 248 milionů korun je loňský přínos
celkem 39 energeticky úsporných projektů se zárukou (EPC), které v Česku a na Slovensku poskytuje
společnost ENESA z ČEZ ESCO. Meziročně úspora stoupla o 9 %, což se rovná 25 milionům korun.
Z hlediska ekologie představuje úspora snížení emisí CO2 o 39 300 tun, to je stejné množství, jaké
vyprodukuje za dva týdny běžného provozu elektrárenský uhelný blok o výkonu 100 MW.

C

elková loňská úspora všech EPC projektů
přepočtená na jednotky tepla dosáhla 473 TJ,
což se rovná průměrné spotřebě téměř 19 tisíc
domácností v bytech nebo přibližně 10 tisíc domácností v rodinných domech.
Generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák
poukazuje i na to, že úspory umožnily realizovat
zvláště municipalitám desítky jiných projektů,
v koronavirové době velmi důležitých: „Právě
během současné pandemie covidu se ukázala důležitost projektů energetických úspor. Rozpočty obcí,
krajů, nemocnic a škol tak uspoĜí stovky milionĤ
korun, které mohou využít lépe jinde.“

Největší projekty šetří
přes 20 milionů Kč ročně
Největší roční úspory energie dosáhlo Kongresové
centrum Praha, kde byla smluvně garantovaná
roční úspora ve výši 24,5 milionu Kč dle předběžného odhadu překročena o 26 %. „Máme možnost
detailnČ nastavovat a hlídat spotřebu a teď, kdy
z důvodu pandemie není objekt vytížen, se nám
investice do energeticky úsporných opatření vyplácí
dvojnásob,“ potvrzuje Lenka Žlebková, generální
ředitelka Kongresového centra Praha.
Největší energeticky úsporný projekt v České republice od letoška ušetří v 9 areálech menz a kolejí
ČVUT Praha ročně téměř 22 milionů Kč.

Spoří města i kraje
Nejčastějšími zákazníky EPC projektů jsou města,
kraje a jejich příspěvkové organizace. Loni začali
šetřit ve dvou základních a jedné mateřské škole,
zámku a radnici ve Vrchlabí. „Předloňské náklady
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PROJEKTY EPC
Zákazník nemusí investovat do úsporných
technologií ani korunu, protože všechna
investiční opatření jsou hrazena ze
samotných úspor generovaných projektem.
Dodavatel přitom zákazníkovi smluvně
garantuje výši dosažených úspor, a pokud
tento parametr nesplní, musí po dobu 10 let
doplácet rozdíl. Výše úspor je prokazatelná
díky komplexnímu systému měření dat
a energetickému managementu.

Projekty energetických úspor ČEZ ESCO
ušetřily loni zákazníkům
čtvrt miliardy korun.

na energie těchto pěti objektů se pohybovaly okolo
5,5 milionu korun s DPH. Od loňského roku jsou
o jeden milion korun nižší,“ vysvětluje přínos
projektu starosta Jan Sobotka.
Metoda EPC je úspěšně využívána i v nemocnicích. Dokazují to výsledky jihlavské a českolipské
nemocnice, kde v každé z nich jen loni ušetřili na
energiích více než 14 milionů Kč. Srovnatelnou
úsporu hlásí i nemocnice v Karlových Varech.

První vlaštovky i v průmyslu
V průmyslu, který patří vedle dopravy k energeticky nejnáročnějším odvětvím, jsou EPC projekty

Léčebné centrum u Macochy bylo vystavěno
úspornou metodou PDB.

spíše výjimkou. ENESA, jako největší poskytovatel
EPC projektů v ČR, má přesto v portfoliu hned
dva – v Tatra Truck výměna osvětlení za 55 milionů Kč přináší ročně úsporu 10 milionů Kč a v podniku VOP CZ, kde již třetím rokem šetří energie
za minimálně 7 milionů Kč. Závěr loňského roku
přinesl pro EPC trh další výraznou podporu. V listopadu 2020 byla spuštěna nová dotační výzva,
tentokrát pro průmysl, která by mohla přispět
k většímu využití EPC i v tomto sektoru.
ENESA je také podepsána pod dvěma projekty
oceněnými v soutěži O nejlepší připravovaný
EPC projekt roku 2019 a stojí i za rozvojem
metody Performance design build (PDB), která
aplikuje principy EPC v nové výstavbě. Tuto
metodu si vybral Jihomoravský kraj k výstavbě
nových pavilonů Dětské léčebny se speleoterapií
v Ostrově u Macochy. Společnost ENESA zde má
na starosti energetické hospodářství a následný
energetický management. „Jsme rádi, že můžeme
být u toho, protože tento projekt nastavuje budoucí
standardy metody, která bude pro zadavatele stále
atraktivnější,“ říká Milan Dorko, generální ředitel
společnosti.
Firma působí i v oblasti energetických staveb. Loni
nahradila v Janských Lázních více než 8 kilometrů
původních parních rozvodů horkovodními, což
přineslo městu významné snížení ztrát tepelné
energie, z toho vyplývající menší spotřebu paliva
a snížení emisí CO2 o 3 800 tun ročně. Q
ROMAN GAZDÍK, mluvčí ČEZ

Foto: archiv ČEZ

Projekty EPC ušetřily městům
248 milionů korun

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
SPECIALISTÉ NA HYBRIDNÍ KONFERENCE
Držíme krok s dobou, abyste i za těch nejpřísnějších epidemiologických opatření mohli pořádat své
eventy bezpečně a profesionálně.
Účastnící i řečníci se mohou zúčastnit ofﬂine (na místě), nebo online (odkudkoliv na světě)
Všechny naše sály jsou vybaveny potřebnou technikou
Přidání virtuální místnosti, či virtuálního výstavního stánku (s možností on-line komunikace
v rámci stánku)
Online chat zóny a meeting pointy
Dodržování standardního formátu akce (sekce, přednášky, přestávky)
Využití Tlumočnického HUBU
Využití 3D technologií – 3D hybridní konference
Online podpora a vyzkoušení prezentací před začátkem konference

Vysoká hygienická opatření dle
aktuální epidemiologické situace

Bezkontaktní registrace účastníků

Kompletní zázemí a oddělený
koridor pro pohyb v budově

Přetlaková klimatizace prostor

Pohodlné parkování přímo
v Kongresovém centru Praha

Dostupnost MHD

Již 40 let spolu

digitální transformace

Příklad promyšlené automatizace
Přerovská Meopta je mezinárodní společnost s bohatou tradicí vývoje, výroby a montáže optických, optomechanických
a optoelektronických produktů světové třídy. Zaměstnává 2 200 lidí v České republice a ve Spojených státech. Protože
pro svá optická řešení potřebuje rozsáhlou síť dodavatelů, zpracovává více než 40 000 faktur ročně.
INFOMATIC
Společnost pomáhá ostatním transformovat
byznys pomocí digitálních nástrojů,
automatizačního softwaru a kvalitních služeb
svého zkušeného týmu.
Je Platinum partnerem společnosti Kofax
pro Českou a Slovenskou republiku, s přímým
napojením na zahraniční dodavatele
předních dokumentových skenerů Fujitsu,
InoTec, Canon, Kodak.
Foto: 2x archiv INFOMATIC

O 50 % rychlejší zpracování faktur
30% úspora nákladů na nové
zaměstnance

A

tento počet neustále narůstá, účetní oddělení
je přetížené, zahlcené časově náročnou
manuální prací a stává se, že zpracování
faktury trvá až dva týdny. Možnost ztráty či
zapadnutí časově citlivých faktur navíc zvyšuje
riziko, že společnost bude vystavena finančním
sankcím za opožděné platby svým dodavatelům.
Navíc vzhledem k tomu, že schvalování faktur je
fyzický proces, je obtížné sledovat, v jakém stadiu
schvalování se faktura nachází, zejména pokud
s ní pracuje více manažerů. Rozhodnutí otestovat
možnosti automatizace právě na zpracování faktur
bylo logickým vyústěním situace.

Řešení, které může růst
Meopta si vybrala řešení Automatica DX společnosti INFOMATIC, založené na softwaru Kofax
TotalAgility. To umožňuje snímání dokumentů,
správu obchodních procesů, automatizaci robotických procesů, analytiku dat a procesů, možnosti
eSignature a další funkce v jediné zabezpečené
softwarové platformě. „Hledali jsme řešení, které
by mohlo rĤst s našimi automatizačními ambicemi.
Kofax TotalAgility nejenže poskytuje možnosti,
které potřebujeme k digitalizaci našich pracovních
postupů, ale také umožňuje například robotickou
automatizaci procesů, což nám poskytuje širokou
škálu možností do budoucna,“ přibližuje výchozí
požadavky Radim Klásek, ředitel IT ve společnosti
Meopta.
Realizace probíhala hladce, projektový tým Meopty se každý týden setkával s experty INFOMATIC
a v každé fázi bylo vždy jasné, kdo je zodpovědný
za konkrétní výstup. Pozornost byla věnována
i nejmenším detailům, což bylo velice užitečné
během složitějších částí projektu, jako například
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při integraci Kofax TotalAgility s interním ERP
systémem Microsoft Dynamics AX. Souběžně
s procesem nasazování navíc probíhalo školení
interního týmu, který tak byl v okamžiku spuštění
nového systému dokonale připraven.

Nikdy to nebylo snazší
Současná praxe tu nedávnou nepřipomíná ani
v nejmenším. „Všechny faktury jsou dnes naskenovány ihned, jakmile dorazí do poštovní schránky
společnosti Meopta. Optické rozpoznávání znaků
zachycuje a ukládá všechny důležité informace
z papírových a digitálních faktur a každému
dokumentu přiřadí jedinečné identifikační číslo.
Je-li faktura v papírové podobě, tým zpracovávající
poštu připojí identifikační číslo k dokumentu jako
čárový kód. Fakturám zaslaným e-mailem se po
importu do digitálního procesu automaticky přiřadí
digitální jedinečné identifikační číslo. Prostřednictvím digitálního workflow pak fakturační data

směřují přímo k týmu účetního oddělení, který je
přesměruje příslušným řídícím týmům ke schválení.
Schválené faktury jsou automaticky odeslány do
ERP systému k úhradČ. Kontrolovat faktury nebylo
pro naše manažery nikdy snazší,“ popisuje dnešní
praxi Radim Klásek.
Úspěch pilotního projektu automatizace předznamenává v Meoptě budoucnost. Společnost
plánuje rozšířit řešení do výrobního závodu v USA
a rozšířit využití tohoto systému i pro další agendu,
od zpracování cestovních výkazů a účtenek až po
zpracování objednávek a smluvní dokumentace,
stejně jako začít automatizovat opakující se manuální úkony lidí pomocí softwaru pro robotizaci.
„Naším dlouhodobým cílem je přesunout více procesů z papíru do digitálních systémů, a to je přesně
to, co nám naše spolupráce s firmou INFOMATIC
pomůže dosáhnout,“ uzavírá Radim Klásek. Q
PETR SIMON

digitální transformace

Co je dobré vědět, než se pustíte do digitální transformace

Tři kroky k úspěchu
SOLITEA BYZNYS

Foto: archiv Solitea

ERP systém s označením Byznys vznikl v roce
1991 v Příbrami pod hlavičkou firmy J.K.R.
Z tehdy garážové firmy postupně vyrostl
jeden z největších dodavatelů podnikových
informačních systémů v České republice
s obratem přes 100 milionů korun.
V roce 2016 se firma stala součástí holdingu
Solitea. Krátce poté se přejmenovala z J.K.R.
na Byznys software. K dalšímu milníku
došlo v červenci 2020, kdy holding Solitea
sfúzoval svých 30 českých a slovenských
firem do jednoho celku. Vznikl tak doširoka
rozkročený softwarový velikán, který
pomáhá živnostníkům, malým i středním
firmám, velkým korporacím a také veřejným
institucím.

Roman Vinš, ředitel českého ERP systému Solitea Byznys

S digitalizací se to má podobně jako s vakcínou proti covidu-19. K vakcíně vzhlížíme s nadějí, že nám zajistí lepší zítřky. Stejné
preventivní účinky má digitalizace na fungování firem. Ochrání je v horších časech a zároveň pomáhá firmě růst. Ve spolupráci
s ERP systémem Solitea Byznys přinášíme tři tipy. Tři body, které byste měli znát, než se do automatizace pustíte.

D

igitalizace není nic nového, mluví se o ní
řadu let. Inovativnější firmy si už dnes užívají
všechny výhody s tím spojené. A ty ostatní?
Onemocnění covid-19 je pro ně „nakopávačem“,
který tlačí na efektivitu a digitální transformaci
výrazně zrychluje.
Přínosy automatizace jsou přitom nezpochybnitelné. Šetříte čas, snížíte chybovost, zvládáte
více zakázek, zrychlíte procesy, získáte okamžitý
přehled o dění ve firmě. Zkrátka firma funguje daleko efektivněji, což v konečném důsledku přináší
žádaný finanční efekt.
Kterých firemních procesů se automatizace týká?
Stručně řečeno všech. Účetnictví, mzdy, sklad,
logistika, obchod, reporting, výroba, projektové
řízení… Solitea Byznys nabízí tři jednoduchá
doporučení.

Mějte jedno řídící místo
Jeden systém, ze kterého spravujete všechny
firemní procesy, ze kterého řídíte celou firmu.
Dostupný každému zaměstnanci, na každé po-

bočce. Všichni tak vidí jednu verzi pravdy, stejná
data. To je základ automatizace. Svěřte hlavní roli
jednomu systému.
„Komplexnost je největším benefitem ERP systému.
Najdete v něm veškerou firemní agendu. Z jednoho
místa tak řídíte celou firmu. Navíc už dávno neplatí,
že přístup na data máte jen v kanceláři. Náš Byznys
mají uživatelé k dispozici i přes webovou aplikaci. Je
to moderní a mocný pomocník pro každou firmu,“
popisuje Roman Vinš, šéf českého ERP systému
Solitea Byznys.

Nejdůležitější jsou pořád lidé
„Má to dva úhly pohledu. Zaprvé ERP systém není
samospasitelný. Pokud nedostane správná data,
nic vám zpátky nevrátí. A k tomu potřebujete lidi.
Druhý pohled na věc je ten, že potřebujete zkušeného partnera, který vám poradí, předá know-how
z jiných firem, pomůže nastartovat digitalizaci a je
vám k ruce, kdykoliv potřebujete. V našem případě
tuto roli plní konzultanti, kteří se o uživatele starají
i dlouho po zavedení systému do provozu,“ vysvět-

luje Roman Vinš za informační systém Solitea
Byznys. Ještě předtím, než se vrhnete na automatizaci ve vaší firmě, nezapomeňte proto zvážit výběr
vhodného dodavatele – partnera, se kterým budete
spolupracovat.

Zapomeňte na zvyky
„Ale my to tak děláme už dvacet let…“ Jednou
provždy zkuste tuhle větu dostat z hlavy. Prostě
ji vymazat. Je to často ten největší blok, který firmám brání v modernizaci. „Pustit se do
digitalizace chce odvahu. Jde o þastý dĤvod, proþ
se o digitální transformaci většinou jen mluví.
Firma musí opustit procesy, kterých se držela
þasto od svého založení. Roky to přece dělají takto
a fungovalo to, tak proč by měli měnit? Logika je
jednoduchá, když děláme věci stejně, těžko můžeme
čekat jiný výsledek. Je zkrátka potřeba si uvědomit,
že změna procesů přinese efektivnější fungování
firmy. A tomu musí věřit všichni ve firmě,“ dodává
k třetímu doporučení Roman Vinš. Q
PETR SIMON
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Cloud: Sázka na jistotu
Společnost TOTAL SERVICE je známá především díky komplexním dodávkám infrastrukturních projektů, nicméně její
opravdovou specializací je poskytování profesionálních služeb v oblasti správy infrastruktury a zajištění provozu klíčových
systémů firem a státních organizací. Typickým příkladem je řešení v podobě privátního cloudu.

Ř

ešení, jehož výhody v posledním čase
oceňuje řada firem. Minimální či žádné investiční náklady (CAPEX). Absence starostí
se správou a životním cyklem vlastního hardwaru
a softwaru do úrovně hypervizoru umožňuje věnovat se plně klientským řešením. Spuštění nebo
odebrání serveru v několika minutách. Vyřešení
problému kapacitního plánování nákupu hardwaru a softwaru. A konečně, což se ukazuje jako
klíčová výhoda, díky modelu privátního cloudu je
možno používat vlastní licencování softwaru od
úrovně operačního systému výše. To jsou nezpochybnitelné argumenty pro.

Komplexní řešení pro každého na míru
Společnost Total Service cloudová řešení nejen
nabízí, ale také sama využívá. „Při implementaci
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klademe vždy důraz na důkladnou přípravu, což
v kombinaci s profesionálním přístupem a flexibilitou v roli poskytovatele hraje významnou roli. Přes
mírné počáteční obavy se ukazuje, že naši dodavatelé telekomunikačních a ICT služeb jsou na vysoké
profesionální úrovni. Po několika letech spolupráce
již pro nás nejsou anonymním partnerem, ale
reálnými osobami s lidským přístupem, se kterými
nás pojí úzké vazby. Nejdůležitějším faktorem však
pro nás je zkušenost, že dodané řešení je technologicky robustní, s dostatečnou kapacitou pro náš další
rozvoj. V posledních letech se společně věnujeme
rozvoji cloudových služeb orchestrace virtualizace na úrovni operačního systému. Navrhujeme
infrastrukturu Kubernetes nastavenou pro potřeby
klientské aplikace, a to včetně networkingu, storage,
load balancingu a dalších. Pomáháme s provedením

analýzy aplikace pro přechod do kontejnerů. Tím se
nám daří realizovat návrhy škálovatelné infrastruktury nastavené přesně na míru potřebám klientů,“
vysvětluje Václav Novák, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Total Service.
Firma přizpůsobuje řešení požadavkům projektu,
přičemž vždy zachovává plnou flexibilitu řešení
Kubernetes. Klíčovým argumentem pro přechod
ke kontejnerovému řešení je i snadné škálování
aplikací a bezvýpadkový rolling update či roll back
na předchozí funkční verzi. Tato architektura totiž
umožňuje nastavit vysoký standard kybernetické
i fyzické bezpečnosti na všech úrovních. Součástí řešení jsou i analýzy rizik a zajištění souladu
procesní bezpečnosti s obvyklými standardy řízení
bezpečnosti informací ISMS, GDPR či kybernetického zákona.

firma měsíce

Kterou z nabízených služeb považujete za
nejzajímavější a proč?
V posledních třech letech jsme významně zainvestovali do náboru i vzdělání vlastních specialistů
v oblasti bezpečnosti. Mnoha lety osvědčený
model správy infrastruktury jsme doplnili o bezpečnostní kompetence, po kterých je v dnešní
době největší poptávka. Kvůli odpovědnosti za
více než stovku servisních smluv jsme se rozhodli
vybudovat další oddělení technické divize a vznikl
takzvaný Security Response Tým. Jde o skupinu
dedikovaných odborníků zaměřenou především
na bezpečnostní monitoring a technologie na bázi
SIEM řešení. Přinesli jsme na trh produkt, který
kombinuje prvky technologického bezpečnostního monitoringu a konzultačních služeb v oblasti
kybernetických hrozeb, GDPR, ISMS a dalších
činností řízení bezpečnosti.
Mezi vaše zákazníky se řadí jak místní
samosprávy, tak i výrobní závody…
Naší výhodou je, že jsme prvních patnáct let
existence dělali téměř výhradně pro komerční
sektor, a to především v oblasti automobilového
průmyslu a výroby. Zahraniční společnosti nás
vytrénovaly a vždy vyžadovaly nejvyšší standard,
běžný v západním světě. Poskytujeme tedy služby
dle ISO norem, které jen nevisí na nástěnce, ale
proaktivně nás kontrolují a vedou. Klientům
transparentně reportujeme, zákazníci nás měří po
minutách a dle jasně definovaných KPI s garancí
SLA. Když jsme před pár lety naskočili do zakázek
pro veřejné organizace, dovolím si neskromně
říct, že spolupráce s námi byla posunem i pro
ně. Ale abych nepůsobil zaujatě, státní správa se
významně posouvá kupředu a my s ní. Například
v souvislosti s kybernetickým zákonem i mírně
zprofanovaným GDPR se do veřejné zprávy investují velmi zajímavé prostředky a externí služby se
využívají stále častěji. Jsme za to rádi a naše snaha
je cílená. Chceme i nadále poskytovat své odborné
služby pro oba světy a držet podíl naší klientely
vyvážený.
Jak moc se za více než dvacet let vaší
existence proměnil váš obor?
Změnil se snad úplně ve všem, byť základní principy obchodu fungují vždy. Aby byla poptávka, musí

Foto: archiv Total Service

„Výhodou pro naše klienty je naše snaha o co
nejefektivnější a nejbezpečnější využití zdrojů, což
má pozitivní vliv na cenu provozovaného řešení.
Jinak manuálně fungujícím kontejnerům zajišťuje
tento orchestrátor automatizaci a monitoring, čímž
zvyšuje jejich dostupnost. Díky kombinaci pokročilého monitoringu na bázi systému Zabbix a našeho
vlastního dohledového centra (včetně SOC) se
skutečnými IT specialisty pracujícími v nepřetržitém
režimu 24/7 poskytujeme komplexní, vysoce profesionální, a především unikátní služby,“ doplňuje
Václav Novák. Právě jeho jsme se ptali i na trendy
a novinky v oboru.

CLOUDOVÉ SLUŽBY DATOVÝCH CENTER
Umožňují využívat de facto neomezené množství výpočetního výkonu při zajištění vysoké
dostupnosti a bezpečnosti firemních dat, a to bez investic do vlastního hardwaru. Zákazník tak
formou služby typu IaaS (Infrastructure as a Service) využívá a platí pouze výpočetní výkon a datová
úložiště, která skutečně potřebuje.
existovat nabídka. Často vzpomínáme na časy, kdy
se faxovaly papírové ceníky a sehnat konkurenční
nabídku na počítač znamenalo objet či obvolat
kamenné prodejny. Všichni víme, jak rychle se
informační technologie vyvíjejí a jak je dnes snadné sehnat jakoukoliv informaci. Udržet si přehled
o technologiích je jedna věc, druhá je mít dvacet
let nabídku služeb a odborníků, kteří jsou schopni
potřeby zákazníků naplňovat. Člověk si nemůže
ani na chvíli přestat klást otázku, co bude dělat
firma za rok, dva nebo tři. A to mne vždy bavilo,
protože dnešní doba je tak rychlá, že vás prakticky
nutí dívat se jen do budoucnosti.

Jak se podniká na českém trhu?
Naše společnost má své sídlo v Praze, ale zákazníky
máme rozeseté téměř po celé republice. Podle narůstajícího obratu a počtu zaměstnanců bych řekl,
že o služby tohoto typu je stále větší zájem, české
podniky se technologicky rozvíjejí. Vždyť v posledních třech letech rosteme téměř 20procentním
tempem a ke konci letošního roku očekáváme
obrat cca 670 milionů korun bez DPH. Těší nás
především nárůst objemu ve vlastních službách.
Růst potřebuje kvalifikované odborníky…
To je opravdovou výzvou, kvalifikovaných lidí
na trhu práce je nedostatek, ale to není problém

pouze IT oboru. Celoročně inzerujeme pozice
5 až 10 specialistů, a pokud vhodní uchazeči
existují, přijmeme je okamžitě. Právě lidé jsou
totiž naší konkurenční výhodou. Máme skvělý
tým, počínaje sehraným managementem a konče
posledním specialistou. Byť už nejsme malá firma,
snažíme se nezatěžovat se zbytečnou byrokracií
a zavádět nesmyslné procesy. Nejsme korporace, ale šlapeme jim na paty, a také už dávno
nejsme „garážová“ firma bez zastupitelnosti na
každé pozici. Máme kvalitní zázemí, příjemnou
pracovní atmosféru a mnoho loajálních zákazníku, kteří s námi fungují i dvě desítky let. Jsme
partnery nejvýznamnějších výrobců ICT komodit.
Naší nejsilnější zbraní jsou adaptace na potřeby
zákazníků, znalosti a kvalifikace lidí, včetně jejich
motivace k práci pro firmu. Snažíme se udržovat
tým odborníků, jejichž hodnota není měřitelná
pouze cenou.

Vidíte trendy budoucnosti?
Jak už jsem naznačil, aktuálně cítíme veliký
potenciál v oblasti bezpečnostního monitoringu a obecně bezpečnosti informací. Ale pečlivě
sledujeme vše nové a hledáme další specializace
a mezery na trhu. Q
IVANA KUHNOVÁ
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Kyberzločinci nemají zábrany ani v nelehké době,
prevence je důležitější než kdy jindy
Pokud si říkáte, že mají i hackeři v náročném období, kterým nyní procházíme, alespoň trochu slitování, mýlíte se. Události
posledního roku nám ukázaly, že kyberzločincům není proti srsti paralyzovat svými útoky dokonce i zdravotnická zařízení,
čehož jsme byli svědky například při útocích na Fakultní nemocnici v Brně Bohunicích, nemocnici v Benešově nebo
na významné zaměstnavatele, jako je OKD.

Ž

ádný pokles kyberkriminality se v poslední
době rozhodně nekoná, spíše naopak. Významně k tomu přispěla i nutnost řady firem digitalizovat většinu svých procesů v souvislosti s prací
mnoha zaměstnanců na home office. Jistě, řada
společností disponuje solidní ochranou a dodržuje
nutné kroky v oblasti prevence kybernetické bezpečnosti, rozhodně to ale zdaleka neplatí o všech.

Není virus jako virus
Mnoho organizací podle analýzy BEAN, kterou
zpracovává platforma KYBEZ, nebylo v době
zavádění prvních plošných opatření proti šíření
covidu-19 připraveno na tak rychlý přesun do online prostředí, ve kterém se od loňského jara více či
méně úspěšně snaží zorientovat. Zabezpečení řeší
řada z nich minimálně nebo až dodatečně.
O tom, že výraz „etika“ kyberkriminálníci ve svých
slovnících nemají, svědčí zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO), která varovala před obrovskou vlnou podvodných e-mailů zneužívajících
téma pandemie koronaviru. Útočníci se vydávají
za členy Světové zdravotnické organizace nebo
Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.
Prostřednictvím těchto e-mailů odkazují na
falešné weby tvářící se jako oficiální a požadují
dary na vývoj smyšlených vakcín a léčiv právě
proti covidu-19. Druhou strategií je pak odkazovat
v e-mailech na weby, kde by měl čtenář objevit
klíčové informace o nutných opatřeních. Jde však
o typické phishingové či ransomware útoky s cílem
zašifrování a odcizení dat uživatele prostřednictvím škodlivého kódu.

Klíčová je prevence
„Hackeři se dovedou rychle přizpůsobit veškerým
změnám i podmínkám a umí nečekaně zaútočit
na jakýkoliv typ organizací veřejného i soukromého
sektoru. Klíčové je tak zodpovědné uchopení prevence. Rozhodně je totiž snadnější útokům předejít
než řešit jejich dopady,“ říká Michal Řezáč, ředitel
pro strategický rozvoj a kybernetickou bezpečnost
společnosti Gordic. Na této myšlence vznikla
platforma Gordic CyberSec, která se zaměřuje
na poskytování služeb a na vývoj nástrojů právě
pro zajištění kybernetické bezpečnosti (odtud
i název vycházející z anglických slov Cyber
Security) soukromých i veřejných organizací nebo

60

www.komora.cz

Ilustrace: 2x archiv Gordic

na optimalizaci nakládání s osobními údaji. Vzhledem k situaci, která nás provází už téměř rok, není
divu, že je o platformu CybeSec nemalý zájem.
Ta úspěšně pomáhá i firmám, které řeší následky
kybernetických útoků. Těžiště práce lidí v CyberSecu však leží v prevenci. Například díky aplikaci
CSA lze spravovat a analyzovat stav zabezpečení
nejrůznějších aktiv, odhalovat a řešit slabá místa,
zpracovávat analýzu a audit kybernetické bezpečnosti. „Aplikace CSA, tedy Cyber Security Audit,

umožňuje firmám komplexně a trvale řídit kybernetickou bezpečnost. Navíc je natolik intuitivní,
že se v jejím prostředí snadno zorientují manažeři
kybernetické bezpečnosti, analytici, management
firmy i pracovníci zodpovědní za kybernetickou
bezpečnost organizace,“ vysvětluje vedoucí týmu
CyberSec Vojtěch Hvězda. Q
MICHAL ŘEZÁČ, ředitel pro strategický rozvoj
a kybernetickou bezpečnost společnosti Gordic

inzerce

Cloudové řešení
pro bezpečný chod vaší firmy.
Díky řešení ERP QAD Cloud získáte:
Jistotu:
můžete se spolehnout, že jsou vaše data chráněna
nejen před zcizením, ale i před případnými útoky.
Finanční výhody:
informační systém využíváte neomezeně dle svých
potřeb a platíte jen to, co jste reálně využili.
Kontrolu:
všechna data můžete zálohovat z cloudu
do vlastního archivu.

Pro více informací nás kontaktujte:
marketing@minerva-is.cz | www.minerva-is.eu/cz/services/cloud-erp
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Jak předejít hrozbám online světa
Nedostatek edukace v IT bezpečnosti vás může stát miliony
S nástupem koronaviru se radikálně proměnil i svět IT bezpečnosti. Série kybernetických útoků se nevyhnula ani Česku
a odstavila třeba několik nemocnic. Počet kybernetických útoků se s nástupem covidu-19 zněkolikanásobil. Jak se ale
nejefektivněji bránit, když možností útoku je tolik? Kam nejlépe investovat prostředky na IT bezpečnost?

U

kazuje se, že nejslabším a nejvíce podceňovaným faktorem jsou uživatelé. Krvácely hlavně
organizace, které podcenily vzdělávání
zaměstnanců.

Řada firem věnuje extrémní úsilí zabezpečení své
IT infrastruktury, a přináší to své ovoce. Podle nejnovější celosvětové studie IT bezpečnosti Verizon
Data Breach Investigations Report (DBIR) šlo jen
5 % všech úspěšných útoků na vrub zranitelností.
„Vděčnou oblastí, kde se dnes vyplatí vylepšovat zabezpečení IT infrastruktury, je ochrana proti DDoS
útokům. S ní nám dnes pomáhá umělá inteligence
třeba v nástroji Azure DDoS Protection. Většinu
útoků s ní lze automatizovaně rozpoznat, a tedy
rychle zablokovat,“ říká na adresu bezpečnosti IT
infrastruktury Zdeněk Havel, expert na bezpečnost
a cloudové technologie společnosti Konica Minolta
IT Solutions Czech. DDoS útoky se zaměřují na
zahlcení serveru gigantickým množstvím požadavků, a tím na znepřístupnění jeho služeb. Microsoft
Digital Defense Report 2020 jasně ukazuje, že
od března loňského roku byly útoky na vzestupu.
96,88 % z nich však trvalo jen čtyři a méně hodin.

Je to e-mail od šéfa?
67 % útoků v roce 2019 tvořily takzvané sociální
útoky a lidské chyby. „Další, stále aktuálnější,
hrozbu představuje ransomware. Ten dokáže
paralyzovat i celé firmy, čehož jsme už v Česku byli
také svědky. Nejlépe mu jde předcházet dostatečnou
edukací uživatelů,“ dodává Havel. Ransomware se
do počítače nejčastěji dostává e-mailem nebo přes
napadenou webovou stránku. Tím, kdo ho pustí
dovnitř, je pak sám uživatel jediným chybným
kliknutím. Stačí trocha nepozornosti při otevírání
přílohy e-mailu a problém může být na světě.
Největším bezpečnostním rizikem se proto loni
opět stali zaměstnanci firem. Podle studie DBIR
dvě třetiny úspěšných útoků šly za jejich chybami
a za stále důmyslnějšími sociálními útoky. Mezi ně
se řadí podvrhnuté stránky žádající přihlašovací
údaje, ale stále častěji také důvěryhodně vypadající
e-maily od kolegů z firmy či od dodavatelů, se
kterými je uživatel běžně v kontaktu.
„Útočníci si třeba založí podobně vypadající doménu, ze které odešlou ze zdánlivě identické e-mailové
adresy e-mail od vašeho šéfa, žádající si zaslání
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Ochrana IT infrastruktury je základ,
ale nestačí

JAK JSOU NA TOM VAŠE DATA
A DOKUMENTY?
Odolají útočníkům i běžné lidské
neopatrnosti? Nebo by zasloužily poradit
a pomoci od expertů na zabezpečení?

kmits.cz/bezpecnost
nejrůznějších dokumentů, podkladů a údajů,“ říká
Zdeněk Havel. Příkladem může být e-mail, který
se správnou hlavičkou a firemním podpisem
přijde namísto od novak@spolecnost.cz z adresy
novak@sp0lecnost.cz. „Když školíme zaměstnance
českých firem o sociálních útocích, většina z nich
uznává, že skutečnou adresu, ze které e-mail přichází, vůbec nekontroluje,“ dodává Havel.
Právě školení zaměstnanců na tyto rozmanité
formy útoků je nejlepší šancí, jak s nimi bojovat.
Zatímco u webového phishingu – podvrhnutých
stránek – kvůli častému napadení českých bank
již existuje aspoň nějaké povědomí o tom, na co si
dávat pozor, u podvrhnutých e-mailů se v Česku
jedná stále o velkou neznámou. To vše v situaci,
kdy to může stát firmy nemalé peníze. Podle údajů
DBIR má totiž 86 % kybernetických útoků čistě
finanční motivaci.

Nejvíce bolí ztráta dat a dokumentů
Podle DBIR v loňském roce celých 58 % útoků zahrnovalo krádež osobních údajů. Ty se dají dobře
zpeněžit samy o sobě. Častým cílem útočníků jsou
ale firemní dokumenty – smlouvy, nabídky, projektová dokumentace, zkrátka cokoliv. Ne vždy se
musí jednat o jejich krádež, někdy útočníkovi stačí
jejich smazání či pozměnění. Jejich ztráta je pro
firmu reálnou škodou hned z několika ohledů –
vlastní hodnoty know-how v obsahu, konkurenční
výhody, ale často se přidává také regulatorní postih
(osobní údaje, mnohé dokumenty je nutno ze zákona uchovávat i 5–10 let) a v neposlední řadě také
ztráta reputace a důvěry zákazníků a partnerů.
Britský poskytovatel profesionálních služeb vyčíslil
celkovou škodu z jediného incidentu v roce 2020
na 15,8 milionu liber (Hiscox Cyber Readiness
Report 2020 UK).
„Ochrana firemních dokumentů je poměrně
náročnou otázkou. My k ní obvykle využíváme
u našich klientů kombinaci pokročilých cloudových
nástrojů Microsoft 365. Ty si poradí jak s důsledným
řízením přístupů, tak s pravidly přeposílání, tisku
či mazání dokumentů. Pravidla se snadno spravují
v Compliance centru a s ideálním nastavením pomáhá i umělá inteligence. V cloudovém úložišti není
také problém obnovit jakýkoliv smazaný soubor,
pokud už k chybě dojde,“ uzavírá Havel. Q
JARMILA JELÍNKOVÁ

inzerce

Relaxace
v regionu koní
Hoďte pracovní starosti
za hlavu a odpočiňte si
na Pardubicku
Vřele doporučujeme navštívit
dostihy, nechat se svézt v kočáře
nebo se projet nekonečnými lesy
a vychutnat si výhled z koňského
hřbetu.
Tipy na výlety za koňmi najdete
na www.TOPardubicko.cz.
@konepce
@kone_pardubicko
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WEDOS OCHRANA WEBŮ
Q

DDoS ochrana – chrání hlavně před
útoky hrubou silou

Q

IPS/IDS ochrana – chytrá ochrana,
která filtruje škodlivý síťový provoz

Q

SYN Filtr – robustní ochrana, která
na základě pravidel z našich logů
a dalších zdrojů blokuje anebo
omezuje problémový provoz ze stovek
tisíc IP adres

Další stupeň ochrany společnost
vyvíjí – jedná se o způsob, který chrání
zákazníky před specifickými hrozbami
a bude součástí AnyCast řešení.

TÝDENNÍ AKTIVITA ROBOTŮ
NA SERVERECH WEDOS
GoogleBot – 7 785 218 požadavků
SeznamBot – 6 129 646 požadavků

Odolat lze i zákeřným útokům
WEDOS: Unikátní a komplexní ochrana webů na nejvyšší možné úrovni
Stále častěji se v online prostoru objevuje nový druh chytrých útoků. Na rozdíl od minulosti, kdy se útočilo převážně silou,
se dnes objevují útoky, které se špatně detekují, a především proti nim nestačí dřívější ochrana. Ohrožené jsou velmi často
servery, které jsou na komunikaci se zákazníky založeny, typicky například e-shopy.

P

říznačné je, že jde o útoky, které obvykle
přicházejí z čínských či ruských serverů,
experti jsou však toho názoru, že brzy budou
běžné globálně. „V listopadu jsme takový útok
zaznamenali u organizace, které jsme pomohli
ochránit servery před špatně dohledatelným útokem,
nicméně neměli jsme přístup k logům a nemohli
útok analyzovat. S podobným jsme se však setkali
u jednoho z našich klientů v lednu,“ říká Josef Grill
za společnosti WEDOS Internet, která se na ochranu webových serverů specializuje.

Miliony požadavků za hodinu
Cílem útoku se stal web na sdíleném webhostingu
na starších serverech. Webhosting zvládá až 100 tisíc dotazů za hodinu, server mnohonásobně více.
Najednou ovšem bylo více než milion za 10 minut,
každý z jiné IP adresy a směřovaly na různé URL.
Nešlo o podvržené IP, ale o skutečné požadavky
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z běžně fungujících IP adres a na jejich základě
probíhala reálná oboustranná komunikace. Byly
rovnoměrně rozložené, na jednu doménu nešlo
během čtyř hodin trvání útoku více než 600 požadavků z jedné IP adresy. Ze všech útočících IP adres
během celého útoku ani jedna nenavštívila jednu
stránku více než čtyřikrát. Jednotlivé IP adresy
měly různé prohlížeče, různé operační systémy a šly
z počítačů i mobilních telefonů. „Všechno ukazovalo
na to, že se jednalo o napadená zařízení, která byla
součástí nějakého botnetu,“ vysvětluje Josef Grill
a pokračuje: „Je pravda, že některé rozsahy IP adres
byly odhaleny a zablokovány v rámci jiných pravidel,
nicméně IP adresy byly ve většině případů čisté
a na různých blacklistech za poslední rok neměly ani
jedno hlášení o útoku, což je pomČrnČ vzácné. Odhadovali jsme, že se jedná o nějaký nový botnet.“
Proběhly v podstatě tři útoky, první směřoval
na dvě domény, a když útočník zjistil, že byla

nasazena ochrana, našel si další doménu (alias)
a pustil druhý útok na ni. Poté co byla ochrana nasazena i na alias, přišel v noci trochu odlišný třetí
útok. Zajímavé je, že zákazník měl několik desítek
domén v různých TLD a útok směřoval postupně
na všechny.

Ochrana i pro cizí servery
Pokud jde o ochranu, nejdéle trvalo vše vykomunikovat a domluvit. Zákazník pro většinu domén
používal DNS WEDOS, takže nasazení ochrany
nebyl problém – trvalo jednotky minut a do cca
30 minut se změnily všechny záznamy v DNS.
Zákazník obdržel SMS a e-mail s informací, co se
děje, na provoz z Číny pak WEDOS nasadil před
web zákazníka obrázkovou captchu, což je obrázek, který dokáže pochopit a přečíst člověk, ale
nikoliv robot. Robot se zde zastaví a na web už se
nedostane. Ze statistik jsme se později dozvěděli,

kybernetická bezpečnost
Máme rádi jen slušné roboty

Boji s kybernetickými hrozbami na internetu se
WEDOS intenzivně věnuje od roku 2014, kdy
byla společnost cílem rozsáhlých DDoS útoků
a v rekordním čase musela vybudovat vlastní
masivní DDoS ochranu srovnatelnou s řešením,
které chrání velké banky. Před čtyřmi a půl lety
spustila hromadnou filtraci provozu pro webhostingy vlastní IPS/IDS ochranou, která představuje
efektivní systém pokročilé detekce a eliminace
hrozeb. Neustále se vyvíjí, původní pravidla pro
filtrování se s těmi dnešními už nedají srovnávat.
Ta současná jsou sice daleko benevolentnější, ale
přesto mnohem efektivnější než dříve.
„Na našich webech praktikujeme tři stupně. První
tvoří senzory, které hledají hlavně nestandardní
a nadlimitní podezřelý provoz. Pokud jej najdou,

Mohlo by se zdát, že drtivé většině serverů se
hrozby vyhýbají, že je to problém, který řeší pouze
specifičtí zákazníci. Josef Grill a experti WEDOS
jsou jiného názoru: „Počet zablokovaných přístupů
na předsazené a IPS/IDS ochraně se přehoupl
přes 60 procent provozu. Samotné nás to trochu
znejistělo, jestli neblokujeme příliš. Jenže pravda je
taková, že díky chytřejším pravidlům jsme vlastně
benevolentnější. Vysvětlení je jediné – hardware,
konektivita a další věci spojené s internetem jsou
levnější a útočníci prostě mají více zdrojů. Je to podobné jako s e-mailovými spamy. ÚtokĤ je zkrátka
více a více. Problémy mohou způsobovat i roboti.
Jen abyste měli představu, tak běžný agresivní robot
dokáže udělat třeba tisíc požadavků za vteřinu, a to
by zákazníci okamžitě poznali. Proti tomu se prostě

odkloní jej přes výhybku na výkonné servery, kde se
začne s filtrováním. V březnu 2020 jsme tak zastavili brutální útok o síle 44,5 Gbps. Nikdo si ničeho
nevšiml. Druhou úrovní je IPS/IDS ochrana, kterou
jsme nasadili do ostrého provozu začátkem roku
2016. Ta detailně zkoumá a vyhodnocuje příchozí
i odchozí provoz. Pracuje s více než dvaceti tisíci
pravidly, která se průběžně přidávají a upravují,
manuálně i automaticky. Díky tomu dokáže zachytit nejen známé hrozby, ale i ty potenciální. Zatím
sice touto formou neumíme filtrovat provoz přes
HTTPS, ale pracujeme na tom a nebude to trvat
dlouho. Největší novinkou je SYN proxy, takzvaná
pĜedsazená ochrana, kterou jsme představili v dubnu 2019. Jde o rychlou filtraci založenou na analýze přístupů ze všech našich webserverů, které
stahujeme na jedno centrální místo a v reálném čase
vyhodnocujeme,“ odhaluje Josef Grill tajemství
dokonale chráněných serverů.
Ani to ale ještě není všechno, vedle toho existují
trvalá pravidla na samotných serverech a routerech. Každý paket směřující na servery WEDOS je
tedy v několika málo mikrosekundách hned třikrát
kontrolován, než je propuštěn dále.

musíme bránit a také bráníme. Na prvním místě
jsou u nás zákazníci.“
Zdá se, že dnes se nelze spolehnout takřka na nic,
dokonce ani na to, že je někdo GoogleBot. „Pokud
bychom všem googlebotům dovolili neomezený
pohyb po serverech v rámci nějakého whitelistu, tak
to nedopadne dobře,“ varuje Josef Grill. A upozorňuje na fakt, který odborníci znají, ale zákazníci
si ho těžko uvědomují: „Velkým problémem jsou
falešní roboti a ti, kteří nectí pravidla a nechovají se
slušně,“ varuje Josef Grill.
Tvůrci robotů vyhledávačů počítají s tím, že mohou web anebo server přetížit, proto také reagují
na různá varovná znamení, jako je například
omezený počet přístupů za určitý čas anebo
vzrůstající délka odezvy. Například Google dokáže
natolik přesně spočítat limity serverů, že prakticky
nenaráží na omezení. Ještě před pár lety by byli
blokováni, dnes už je k dispozici sada chytrých
filtrů, které roboty jen omezí, když je to v zájmu
zákazníků. Q

Foto: 2x archiv WEDOS

Tajemství dokonalé ochrany

že za celý den od nasazení vyplnilo captchu pouze
kolem 300 návštěvníků. Ti se na stránky normálně
dostali. Zbytek byl zablokován na ochraně. „Když
útočník zjistil, že hlavní domény jsou chráněné,
zkusil to na další domény ještě větší silou. Tak jsme
postupně ochranu přidali na všechny a byl klid,“
popisuje Josef Grill řešení.
Tento způsob útoku je již poměrně sofistikovaný. Přesto ochrana proti němu existuje. „Naši
zákazníci ji dostávají automaticky, ale dostupná
je i těm, kteří u nás nemají ani server, ani hosting.
Cena zatím nebyla stanovena definitivně, ale
patrně to bude mČsíþní paušál kolem 500 korun. Počítáme s tím, že útoky tohoto typu budou
častější, komplexní ochranu proto zapracováváme
do našeho systému WEDOS AnyCast. Pak to bude
možno spustit na jedno kliknutí. Celý projekt je
již dnes v podstatě připravený a vyzkoušený, nyní
nás čeká pouze dotažení a integrace,“ představuje nejvyšší možnou formu ochrany Josef Grill
a dodává, že v rámci testů této ochrany WEDOS
uvítá informace o zajímavých, nestandardních
útocích. „Takové případy jsme schopni i otestovat,“
vzkazuje Josef Grill.

PETR KARBAN
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pohled

Unikátní streamingové studio v O2 universu
Díky variabilitě a velikosti sálů dokáže O2 universum i v současné době speciálních hygienických požadavků přijmout
daleko větší počet účastníků než konkurenční prostory. Bonusem je pak unikátní streamingové studio, jež bylo zřízeno
ve spolupráci s AV Media Events v sále B. Studio nabízí exkluzivní prostor pro konání online konferencí a může se pochlubit
největší LED stěnou v České republice o velikosti 16 x 4 metry s možností multimediální prezentace. O2 universum je tedy
schopno přivítat virtuální konference, kongresy či prezentace.

V

rámci speciálního balíčku je nabízen set-up,
který zajišťuje požadované rozestupy mezi
účastníky, poskytuje nejnovější AV techniku
či zabezpečené připojení k internetu a v neposlední řadě jsou dodržována veškerá hygienická
opatření – dezinfekční prostředky k dispozici ve
všech prostorech, měření teploty zaměstnanců při
nástupu do práce, personál po celou dobu konání
akce nosí roušky a v případě cateringu se také
používají jednorázové rukavice.
V rámci kapacity se dokáže O2 universum přizpůsobit přáním klienta a v podstatě na takové akce
nemá limity. Disponuje celkem 21 sály různých
velikostí, přičemž každý jednotlivý sál nabízí několik variant uspořádání. V současné době byla také
dokončena rekonstrukce 18 nových salonků na
obchodním prstenci O2 areny, tzv. Meeting Hub.
Celkově se tedy O2 universum dostává na 39 unikátních prostor, které lze klientovi nabídnout.

Nový Meeting Hub
Díky rozsáhlé investici do rekonstrukce bývalého obchodního prstence (nově Meeting Hub)
vzniklo v prvním patře O2 areny 18 sálů s denním
světlem, které lze pronajmout téměř na cokoliv
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a které rozšiřují celkovou kapacitu O2 universa na
39 sálů. Přímé propojení právě s O2 universem je
velkým benefitem, mimo jiné i k těm největším
mezinárodním akcím a kongresům, kterým tak lze
nabídnout další unikátní prostory.
Pokud potřebujete prostor pro kancelář, na
jednorázový pronájem v oblasti Prahy 9, krátkodobý showroom nebo soukromý lounge před
kulturní či sportovní akcí konanou v O2 areně
nebo O2 universu, Meeting Hub je tou správnou
volbou. Na celkové výměře 4 400 m² se nachází
18 sálů od 30 do 110 m², samozřejmostí je wi-fi
internetové připojení a in-house catering na míru.
Na základě pronájmu tak získáte zajímavý prostor

v jedné z nejmodernějších multifunkčních arén
v Evropě – O2 areně.

Nový čtyřhvězdičkový moderní hotel
Nadále probíhá také výstavba hotelu, který je od O2
areny vzdálen jen několik metrů a jehož dokončení
je plánováno ve čtvrtém kvartálu roku 2021. Stejně
tak pokračuje proměna stávající silnice právě mezi
O2 arenou a hotelem do pěší zóny. Návštěvníci budou
jistě příjemně překvapeni, až uvidí, jak se za poslední
období území bývalého brownfieldu proměnilo
do moderní čtvrti a budoucího centra Prahy 9. Q
VALERIE SAARA

