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členům HK ČR (sdružuje více než 16 000 živnostníků a firem a 127 asociací, svazů, cechů a klastrů)
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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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ZA VŠECHNO MŮŽOU ŽÁBY
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Mohli bychom stavět více, poptávka je a stavební firmy hlásí
vytíženost mezi 80 a 90 procenty. Proč tedy nestavíme?
Důvody jsou zjevné, mluví se o nich stále – nízká míra
digitalizace, dlouhé přípravné řízení, špatná legislativa a slabý
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SÍLA FIREMNÍ VIZE
Pokud jste v pozici majitele nebo ředitele firmy, očekává
se od vás, že budete stanovovat dlouhodobé cíle a udávat
směr vývoje organizace. Vaše okolí předpokládá, že umíte
předpovídat budoucnost, potřebuje cítit, že jste si jistí svými
rozhodnutími a že vždy víte, kudy jít dál.
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Váš partner pro oslavy úspěchu
i velká rozhodnutí.

Ručně foukané a broušené nápojové sety z křišťálu
s možností customizace pro vaše partnery.
www.ruckl.com
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Krátce z Komory

Foto: archiv HK ČR

PANDEMIE SKONČÍ A PŘEJME SI,
ABY TO BYLO CO NEDŘÍVE

Od dubna nová podoba
kompenzací
Od dubna by firmy měly mít možnost čerpat státní podporu ve dvou
programech, a to buď z programu
COVID – 2021 nebo z programu
COVID – Nepokryté náklady. Podnikatelé si budou moct vybrat variantu,
která je pro ně výhodnější. Kompenzace jim bude vypočtena buď
v přepočtu na zaměstnance, nebo
na základě ztrát. V prvním případě
bude podnikatel moct žádat o kompenzaci 500 korun za zaměstnance
a den. Pomoc je to jednoduchá, ale
pro firmy s méně zaměstnanci jen
málo účinná. V druhém případě mu
bude uhrazeno 60 % ztrát. V obou
případech nárok na kompenzaci
budou mít ale jen podniky, kterým
poklesl obrat alespoň o 50 %. Náhrada bude počítána jako 60 % ze ztráty
za rozhodné období, přičemž ale
nepůjde o ztrátu účetní podle hospodářského výsledku, hospodářský
výsledek se bude korigovat.
Navzdory ústupkům Hospodářské
komory vláda zejména při přípravě
programu, který firmám umožňuje
výpočet dotace na základě výkazu
zisku a ztrát, šla za hranu kompromisu. Komora uvedla, že má proto
vážnou obavu, že ani tento program
nebude dostatečně účinný, aby pomohl všem podnikům, které pomoc
potřebují. K otevření diskuze o úpravě parametrů a sloučení kompenzač-
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ních programů do jediné podpory,
která by byla spravedlivá a administrativně jednoduchá na straně
podnikatelů i státní správy, požádalo
vládu vloni 17. prosince 127 oborových podnikatelských svazů, unií,
asociací, klastrů a řemeslných cechů
zastřešených Hospodářskou komorou. Ta později také uvedla, že záměr
vlády kompenzace vypočítávat jen
podle počtu zaměstnanců 98 % podnikatelů z nejpostiženějších oborů
nepovažuje za funkční a spravedlivý.

Dlouhý: Podnikatelé,
nevzdávejte to!
V návaznosti na uplynulý rok
od prvního vyhlášení nouzového stavu prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý prostřednictvím vysílání ČT24 shrnul dopady
epidemie na podnikatele, poděkoval
jim i jejich zaměstnancům a vyzval
podnikatele, aby i přes nepříznivou
situaci podnikání nevzdávali. Zároveň předložil 7 doporučení, jejichž
realizace by podnikatelům a tuzemskému hospodářství pomohla
vymanit se z uzávěr.
V projevu mimo jiné uvedl, že kompenzace poskytované podnikatelům
by vláda měla udržet po takovou
dobu, jak to bude situace vyžadovat.
Reagoval na kritiky vládní pomoci
a na slova ministrů, že peníze brzy
dojdou kvůli pomoci podnikatelům. Připomněl, že ze schváleného

Buďme na to připraveni, vždyť po otevření
obchodů, služeb a po nastartování turistického
ruchu můžeme očekávat nahromaděnou
poptávku, která odrazí vyšší úspory lidí, kteří
dnes nemohou utrácet. Po krizi, jakkoliv hluboké,
přichází vždy oživení, a to následné může být
velmi silné, uvedl prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý.

schodku rozpočtu pro letošní rok
ve výši 500 mld. Kč má směřovat
na přímou podporu podnikatelům 34 mld. Kč, tedy 7 %. „Z toho
jednoznačně plyne, že podnikatelé stát
nezadlužují,“ dodal.

ČÍSLO MĚSÍCE

50 %

NA KOMPENZACI 500 KČ
NA ZAMĚSTNANCE NEBO 60 %
NEPOKRYTÝCH NÁKLADŮ
BUDOU MÍT NOVĚ NÁROK
JEN TI PODNIKATELÉ, KTEŘÍ
PROKÁŽOU POKLES TRŽBY
(COVID – 2021) NEBO
OBRATU (COVID – NEPOKRYTÉ
NÁKLADY) ZA LEDEN A ÚNOR
2021 ALESPOŇ O POLOVINU
PROTI STEJNÉMU OBDOBÍ
ROKU 2019.
Za důležité také označil vzdělání
dětí, které jsou budoucností země
i samotných podniků. „Potřebujeme
vzdělané děti. Potřebujeme i kvalitní, praktické učňovské vzdělávání.
Potřebujeme špičkové školství, proto je
i pro podnikatele důležité, aby se děti
mohly opět učit ve školách. Dokonce
to považujeme za tak důležité, že až
se bude země otevírat, ať má otevření

škol přednost i před podnikateli,“
uzavřel Dlouhý.
(Celý projev na portálu KomoraPlus,
www.komora.cz nebo YouTube)

Poslanci rozhodují
o 5. týdnu dovolené
Poslanci rozhodují o zavedení povinnosti zaměstnavatelů v soukromém
sektoru poskytovat o týden dovolené
navíc. Podnikatelé nerozumí tomu,
proč poslanci hodlají podnikatele
zatížit v době, kdy se všichni z nich
budou muset vyrovnat s dopady
pandemie a kdy takové opatření
dopadne hlavně na ty nejmenší
podniky, které jsou ekonomicky
nejzranitelnější.
Hospodářská komora už několikrát
upozorňovala na dopady, které úprava
zákoníku práce způsobí. Zatíží hlavně
ty nejmenší podniky, které si na rozdíl
od velkých podniků nemohou dovolit
poskytovat zaměstnancům více než
čtyři týdny dovolené. Přitom právě
malé podniky do 50 zaměstnanců,
které tvoří 99,8 % všech podniků
v zemi, jsou dnes na pokraji existenčních potíží kvůli rok trvajícím
uzávěrám. Úprava ale nakonec dolehne na všech 280 tisíc zaměstnavatelů,
protože v důsledku dominového
efektu vznikne tlak na šestý a v některých případech i sedmý týden
placeného volna. Q
MIROSLAV DIRO

Žádná složitá gesta.
Přírodě pomůže, když jednoduše přejdete
na PREekoproud. Ruku na to.

preekoproud.cz
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Regiony a společenstva
EKONOMICKÝ VÝVOJ
TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO
PRŮMYSLU ZA ROK 2020
Celkový objem tržeb v textilním
a oděvním průmyslu u firem
s 20 a více zaměstnanci v roce
2020 dosáhl 50,1 mld. Kč, což
představuje meziroční snížení
o 7,2 %. Uvedla to asociace ATOK.
Na poklesu tržeb se podílely
dopady související s koronakrizí.
V zahraničním obchodu s textilním
a oděvním zbožím došlo k útlumu
exportní aktivity. Naopak firmy
zaznamenaly výrazný nárůst
dovozů textilního zboží, a to
o 8,6 %. K nárůstu dovozu
textilního zboží došlo v souvislosti
s pandemií a významnou měrou se
na něm podílel import z Číny.

věnující se bezvýkopovým technologiím při sanaci potrubí.

Celá ČR
Příležitost stát se obkladačem

AGA zahájila osvědčování
kvality a registraci firem
podle evropské normy
V ČR dosud není naplňována technická norma ČSN EN 16 763: Služby
pro požárně-bezpečnostní zařízení
a zabezpečovací systémy, která je
přitom v platnosti již několik let.
Norma stanovuje, že poskytovatel
služby musí mít registraci podle
příslušných národních požadav-
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Moravskoslezský
kraj
Testování pro firmy v Ostravě

Foto: 2x archiv HK ČR

Současná koronavirová doba nahrává
možnostem změnit dosavadní
zaměstnání za profesi, která je perspektivní a na pracovním trhu nedostatková. Cech obkladačů ČR proto
přichází s možností získat profesní
kvalifikaci pro obkladačské řemeslo,
jehož je také hlavním odborným
garantem. Přípravu a zkoušku
zajišťuje autorizovaná osoba, kterou
je SOŠ Jarov na Praze 9. Po završení
kurzu získá absolvent osvědčení
o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. Více na skolajarov.cz/
obkladac.

Žáci ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic poznali 3D tisk díky online webináři pořádanému
Asistenčním centrem Impuls pro kariéru a praxi při Jihočeské hospodářské komoře.

ků, zároveň stanovuje minimální požadavky na poskytovatele
uvedených služeb v EU. Asociace
technických bezpečnostních služeb
Grémium Alarm, která je pro obor
technických bezpečnostních služeb
autorizovaným živnostenským
společenstvem, zahájila udělování
osvědčení kvality a registraci firem.
Firmy po úspěšné autorizaci obdrží
certifikát. Více na gremiumalarm.cz.

Publikace SOVAK ČR k využití
bezvýkopových technologií
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se
zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací. Firmy i odborné
subjekty působící ve vodárenství
mohou v současné době vybrat z několika témat. Sdružení SOVAK ČR
nabízí na www.sovak.cz/cs/publikace
celkem 13 příruček včetně publikace

KHK Moravskoslezského kraje
rozšířila nabídku svých služeb
o pravidelné testování zaměstnanců
členských firem na covid-19 přímo
v budově svého sídla ve Výstavní
ulici v Ostravě. Pomoc s povinným
antigenním testováním zaměstnanců
zajišťuje Komora také prostřednictvím terénního testování ve firmách
členskou firmou Lázně Darkov.
Toto testování nabízejí lázně firmám
bezplatně včetně dopravy. „Zájem
firem je obrovský, na nabídku zareagovaly okamžitě desítky firem, některé
se dokonce jen kvůli této službě staly
členskou firmou,“ říká ředitelka KHK
Natálie Šitavancová.

Zvyšování řemeslných
dovedností s OHK Opava
Zavádění nových technologií
do osnov středních odborných škol

aktuálně

Do projektu polytechnické dílny pardubická KHK zapojuje své členy, technologicky nejvyspělejší firmy
z Pardubického kraje, které se budou podílet na vybavení jednotlivých dílen a také na samotném
vzdělávání. Na snímku předseda představenstva KHK Pardubického kraje Jozef Koprivňanský.

dlouhodobě iniciuje OHK Opava.
Pomohla mj. zavést nový obor Operátor v polygrafii, jehož absolventi již
působí v několika regionálních podnicích. Součástí aktivit opavské OHK
je také rozšíření technického oboru
Mechanik-seřizovač. Například
členská firma KSR Industrial očekává
letos rozšíření svých řad zaměstnanců o první maturanty právě s kvalifikací v tomto odvětví. Více informací
na ohkopava.cz/zamestnanci.

Pardubický kraj
Komora podporuje řemesla
Osvojení řemesel a technických
dovedností, stejně jako firemní akce,
umožní od roku 2023 nově zrekonstruované prostory Gočárových
mlýnů v Pardubicích. Na projektu
Centrální polytechnické dílny se
společně s KHK Pardubického kraje
podílí Nadace pro rozvoj města Pardubice a Statutární město Pardubice.
Polytechnická dílna nabídne žákům
i veřejnosti např. chemické, fyzikální,
PC a robotické laboratoře, kde bude

možné provádět i složitější pokusy
a vyzkoušet nové technologie.

Jihomoravský
kraj
Brno ovládl Průmysl 4.0
Více než 400 účastníků z 18 zemí
světa získalo během online konference
BRNO INDUSTRY 4.0, kterou připravily INDUSTRY CLUSTER 4.0 a RHK
Brno, praktické informace a zkušenosti z oblasti chytrých technologií pro
průmysl a digitalizaci výroby. Součástí
programu byly přednášky i panelová
diskuze k tématům jako Průmysl 4.0
v době pandemie, flexibilní výroba
nebo pokročilá automatizace výroby.
Účastníci měli rovněž možnost jednat
s obchodními partnery v rámci připravených online B2B setkání.

Zemřel Antonín Holubář,
dlouholetý představitel
OHK Vyškov
Ve věku 75 let zemřel dlouholetý
představitel Hospodářské komory

Antonín Holubář. Od roku 1995
byl předsedou dozorčí rady OHK
Vyškov a později KHK jižní Moravy.
V Hospodářské komoře působil
na vedoucích pozicích až do roku
2018, i poté pracoval v OHK Vyškov
jako poradce a manažer projektů. Už
začátkem 90. let založil vzdělávací
společnost BEVE. Zároveň se stal
spoluzakladatelem Národní asociace
pro rozvoj podnikání, 12 let byl
jejím předsedou a aktivně se věnoval
především začínajícím firmám.

Jihočeský kraj
Zaměřeno na digitalizaci
a podnikavost
Jihočeská hospodářská komora se
již čtvrtým rokem zabývá kvalitou odborného vzdělávání přímo
na školách prostřednictvím projektu
Impuls pro kariéru a praxi. Kromě
podpory firemních praxí je Komora
aktivní i v kariérovém poradenství,
nově chystá i činnosti spojené s digitalizací, podnikavostí a kreativitou
žáků jihočeských škol. „Jihočeští pod-

nikatelé nejsou dlouhodobě spokojeni
s připraveností absolventů středních
škol. Firmy si často stěžují, že absolventům chybí nejen dostatek praxe,
ale i motivace pracovat ve vybraném
oboru. To se snažíme změnit,“ říká
Luděk Keist, ředitel JhK.

Karlovarský kraj
Kariérní poradenství online
KHK Karlovarského kraje nabízí
kariérním poradcům ze západočeského regionu online exkurze po vybraných firmách v Karlovarském
kraji. Podniky se představí prostřednictvím videospotů a rozhovorů
s vedením jednotlivých firem. Akce
je určená mj. pedagogům a výchovným poradcům, kterým firmy online poskytnou aktuální informace
z oblasti trhu práce a také nastíní
své požadavky na zaměstnance
a absolventy škol. Další informace
na webu khkkk.cz. Q
MIROSLAV BENEŠ,
Odbor vnější komunikace HK ČR
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Stavební právo
je zprávou o stavu společnosti

S Michalem Šteflem, viceprezidentem Hospodářské komory České republiky a předsedou
představenstva regionální hospodářské komory v Brně, o probíhající rekodifikaci stavebního práva
a také o problémech a příležitostech českého stavebnictví.
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KOMPLIKOVANOST SCHVALOVACÍCH PROCESŮ JE DNES TAKOVÁ, ŽE V PODSTATĚ
JE ZÁZRAK, ŽE SE VŮBEC NĚCO STAVÍ. TA OTÁZKA, ZDA ROZHODOVACÍ PRAVOMOC MÁ
ZŮSTAT OBCI, NEBO MÁ BÝT VYČLENĚNA, JE SPÍŠE SEKUNDÁRNÍ. PODSTATA JE V TOM,
ZKRÁTIT PROCESY NA ROZUMNOU DÉLKU A SNÍŽIT BYROKRACII.

C

o vám proběhne hlavou, když se řekne
české stavebnictví, březen 2021?
Stavebnictví má řadu podoborů, každý
z nich má šanci se vyvíjet nějak jinak. Cyklický
vývoj ani pandemická krize se dnes stavebnictví,
možná trochu paradoxně, zatím příliš netýká.
Finanční bariéry tu zatím nejsou, nešetří se jako
v letech 2009 až 2011. Problémem jsou kapacity,
především v dělnických profesích. Zvykli jsme si
zaměstnávat spoustu pracovníků ze Slovenska,
z Ukrajiny, z Balkánu… a to dnes skoro není
možné, respektive je to velmi obtížné. Řada firem
se tedy potýká s tím, že nejsou schopny plnit
závazky v termínu. Vývoj na trhu pracovní síly
zkrátka dnes příliš neodpovídá tomu, že jsme
v Schengenu, ani dohodám, které máme se státy
na jihovýchod od nás.
Takže žádná krize?
Na některé obory dopadá covid katastrofálně
i přes veškerou státní podporu, jiné obory naopak
rostou. Stavebnictví, myslím, zásadní problémy
nezaznamenává. Především v oblasti dopravního
stavitelství slibuje letošní rok být velmi zajímavý,
Státní fond dopravní infrastruktury je připraven
investovat rekordní částku sto třicet miliard korun.
Na druhé straně pozemní stavitelství je už v jiné
situaci. Bytová výstavba – byť sazby hypoték jsou
vstřícně nízké – je poznamenaná tím, že územní
plány velkých měst jsou ve stadiu tvorby a developeři nejsou schopni připravovat nové projekty.
Pokud jde o firemní, respektive průmyslové firmy,
řada z nich své investice omezuje či na čas odkládá.
Opatrní budou i představitelé obcí, měst a krajů,
takže průmyslové a pozemní stavitelství bude mít
situaci určitě těžší. A pak je tu problém rekodifikace
stavebního práva, která nejenže není v platnosti, ale
není ani schválená, což je problém všech.
Jinými slovy, stavebnictví horší časy teprve
čekají…
Tak jako v celé ekonomice budou obory, které
na situaci vydělají. Dopravní stavby mohou plnit

funkci hladových zdí Karla IV. či Rooseveltových
dálnic, vypadá to, že to bude takový náš New
Deal. Pozemní stavitelství se ale nejspíš s nějakými
problémy setká.

Mohla by ty problémy umenšit konečně
dotažená rekodifikace stavebního práva,
která se ve sporech táhne už od roku 2017?
Určitě to může eliminovat negativní trendy
v letech 2023 a dále. Tedy pokud se podaří
novelu schválit v tomto volebním období. Přesto
se nedomnívám, že by nějak výrazně ovlivnila
letošní či příští rok. Rekodifikace stavebního
práva je strategická záležitost a průtahy kolem ní
také. Když se podíváme do Polska, do Německa, na Slovensko, do Rakouska, tak vidíme, že
ve všech okolních zemích se staví rychleji, což
platí dvakrát pro liniové stavby. Důsledky vidíme
v praxi. Vezměte si dálnici D1. Každý normální
ministr v normální zemi by před pěti deseti
lety nejprve vybudoval D35 z Hradce Králové
do Olomouce, aby D1 odlehčil a třetinu dopravy
odvedl jinam. Teprve potom by ji začal rekonstruovat. U nás to nešlo, protože kdybychom
čekali, až bude D35 hotová, neměli bychom mezi
Prahou a Brnem už po čem jezdit. To bylo jasné.
Podívejte se na okruh kolem Prahy. To je možná
nejvýznamnější dopravní stavba v zemi, a to
říkám jako Brňák. Staví se desítky let a stále není.
Přitom všichni víme, že okruh se stává okruhem,
až když vede kolem dokola, jinak žádný efekt nepřináší. Z mého pohledu je rekodifikace stavebního práva nikoliv zprávou o stavu českého stavebnictví a přípravného řízení, je to zpráva o stavu
české společnosti. O co se jedná? U liniových
staveb jsou tři skupiny, které brání rychlejší
výstavbě. První jsou majitelé pozemků, kteří
chtějí na rozvoji vydělat. Druhou jsou ekologičtí
aktivisté, kteří mají představu, že ekonomický
rozvoj je možný bez dopravních investic, a třetí
jsou starostové obcí, kteří nechtějí sjezd z dálnice.
Tyto tři aktivistické skupiny dokáží být velmi čilé,
podívejte se na D1 v Přerově, na spojení Brna
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s Vídní. To jsou problémy, které se léta nedaří
vyřešit. Rekodifikace je odpovědí na otázku, zda
Česká republika směřuje do Evropy, nebo bude
dál přešlapovat na místě. Ta odpověď nepomůže
této krizi, ale pomůže nám odpovědět na to, kudy
chceme jít a kam chceme dojít.

V Česku zdomácnělo anglické Not in my Back
Yard. A zdaleka nejde jen o stavebnictví…
Věřím, že rekodifikace může přinést jasnější
pravidla. A také respekt k principu, že zájmy státu
jsou nadřazeny zájmům kraje, ty zas zájmům
města a ty zájmům osobním. Nechci tím říct, že
zájmy jednotlivce bychom neměli hájit, ale má
to své meze, jsou tu faktory, které je třeba hájit
celostátně.
Totéž mi před časem řekl ředitel pražského
magistrátního odboru památkové péče
Jiří Skalický, který to vnímá jako reziduum
nově nabyté svobody, kdy jsme před třiceti
lety na na piedestal jako nejvyšší hodnotu
postavili soukromý zájem a až příliš odsunuli
do pozadí zájem veřejný…
Změna je nutná, komplikovanost schvalovacích
procesů je dnes taková, že v podstatě je zázrak, že
se vůbec něco staví. Ta otázka, zda rozhodovací
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KAŽDÝ NORMÁLNÍ MINISTR
V NORMÁLNÍ ZEMI BY PŘED PĚTI
DESETI LETY NEJPRVE VYBUDOVAL
D35 Z HRADCE KRÁLOVÉ
DO OLOMOUCE, ABY D1 ODLEHČIL
A TŘETINU DOPRAVY ODVEDL JINAM.
TEPRVE POTOM BY JI ZAČAL
REKONSTRUOVAT. U NÁS TO NEŠLO,
PROTOŽE KDYBYCHOM ČEKALI,
AŽ BUDE D35 HOTOVÁ, NEMĚLI
BYCHOM MEZI PRAHOU A BRNEM
UŽ PO ČEM JEZDIT.
pravomoc má zůstat obci, nebo má být vyčleněna, je spíše sekundární. Podstata je v tom zkrátit
procesy na rozumnou délku a snížit byrokracii natolik, aby si člověk, který si chce postavit rodinný
domek, nemusel najímat čtyři experty na povolovací řízení. Možná jsme to opravdu v devadesátých
letech s prioritizací svobody individua přehnali

a zájmy komunity se dnes musíme učit znovu
respektovat. Proto chci i touto formou apelovat
na poslance, aby rekodifikaci schválili. Protože kdy
už, když ne teď?

Nepomohla by třeba bližší spolupráce
Hospodářské komory se Svazem měst a obcí?
Obecně přece platí, že spolupráce byznysové
sféry a samosprávy je nutnou podmínkou
rozvoje.
Vztahy mezi Komorou a Svazem určitě nejsou
nijak napjaté nebo špatné. Do jisté míry i chápu,
že hájí existenci obecních stavebních úřadů.
Na druhou stranu, i dnes je to přenesená působnost státní správy. Vliv na to, co investoři budou
v jejich obci činit, mít mají a budou. Takže ta
nesmiřitelnost jejich postojů je pro mne osobně
zvláštní. A ať se na mě nikdo nezlobí, vzbuzuje
řadu otázek.
Proč zní developer v Česku trochu jako
nadávka? Když příklad třeba Rakouska
ukazuje, jak může být symbióza obcí
a developerů pro municipality přínosná?
Začnu u sociálních bytů. V Rakousku se již
od padesátých let systematicky této otázce věnují.
My jsme se vydali cestou určitých příspěvků

a dávek na bydlení, bytů se obce zbavily. Tady je
začátek: přitáhnout obce k tématu sociálního nebo
dostupného bydlení, ať již s pomocí developerů,
nebo bez nich. Developer není nadávka, je to svým
způsobem kouzelník, který dokáže projekt provést
všemi plánovacími, administrativními, finančními
i provozními úskalími a realizovat jej. Dokáže spojit
zájem svůj se zájmem obce. Samozřejmě se soustřeďují hlavně na velká města, kde je ovšem stavět složité
už s ohledem na nehotové územní plány. A negativní
emoce možná budí i vývoj cen. Když se v Praze narodíte a máte kde bydlet, je to fajn. Když si byt musíte
koupit, je to při současných cenách sto tisíc korun
za metr čtvereční a více pro většinu lidí nereálné.
Přitom ceny stavebních prací nejsou v Praze oproti
zbytku země dvojnásobné.

Jenže bytů je nedostatek…
… a ceny rostou, což máme developerům za zlé. Jenže oni jsou odpovědní svým akcionářům, jejich cílem
je maximalizovat zisk. Nicméně debata mezi obcemi
a developery o spolupráci má velký smysl právě pro
obce a právě dnes, kdy je bytů nedostatek. Obce
nejsou při nejlepší snaze – až na výjimky – schopny
uspokojit poptávku ze svých investičních prostředků.
Trochu problém představuje skutečnost, že potřeba
sociálních bytů je nejsilnější v relativně chudých
krajích, víceméně to kopíruje oblast bývalých Sudet,
kde ani po dvou třech generacích nezmizela negativa
spojená s poválečným osidlováním. Komunita tu není
tak stabilní, přilákat zájem investorů a developerů je
složitější. Ale stojí to určitě za pokus, protože stavět
byty by mělo být z hlediska státní sociální politiky
efektivnější než přispívat formou dávek obchodníkům s chudobou. Nehledě na to, že by to byl významný stimul právě pro pozemní stavitelství, které se
opravdu bude potýkat nějaký čas s problémy.
Plusovým aspektem takových projektů je jejich
dostupnost i pro menší, regionální firmy…
Mimochodem, o zákonu o sociálním bydlení,
respektive o celém programu, který by se věnoval
nejen bydlení, ale i vzdělání, rekvalifikacím
a pracovním příležitostem, jsem s paní ministryní
Dostálovou mluvil již někdy v průběhu
roku 2018. Od té doby spí?
Než připravíte projekty a než byty postavíte, uběhne tři
až pět let. Není to rychlý efekt a volby jsou na čtyři roky.
Problém není na Ministerstvu pro místní rozvoj. Myslím, že musíme zacílit na Ministerstvo práce a sociálních
věcí a na Ministerstvo financí. V našem světě neplatí jen
zákon o zachování energie a zákon o zachování hmoty,
ale zřejmě také zákon o zachování peněz. Když je chcete
někde vydat, musíte je někde vzít. Možná by mohl dobře
posloužit i Národní fond obnovy.
Pod vaši gesci spadá i oblast vědy a výzkumu.
V současnosti se čeká na nové programy, které
by přinesly investiční prostředky z evropských
fondů. Jak vidíte budoucnost v této oblasti?
Šéfem naší sekce pro výzkum, vývoj a inovace je
Libor Kraus, prezident Asociace výzkumných or-

ganizací. Už to je myslím jasný vzkaz, jaký význam
této oblasti přikládáme. Není to jednoduché téma.
Univerzity se věnují základnímu výzkumu a výsledky
nemají určitě špatné. V devadesátých letech ovšem
byly povětšinou zrušeny rezortní výzkumné ústavy,
respektive část byla zrušena, část přešla na tržní
systém, a to aplikovanému výzkumu úplně nepřálo.
Ale situace se mění. Mám to štěstí, že žiju v Brně,
které je v tomto ohledu přímo ukázkovým příkladem.
Skončila tu řada velkých podniků, které měly vlastní
výzkum, ale začaly tu růst malé a střední podniky,
v poslední době i start-upy, které žijí z toho, že je tu
blízko mnoho špičkových univerzit. Aktivní tu byla
i regionální hospodářská komora, která iniciovala
vznik vědeckotechnického parku, jehož právě menší
firmy využívají. Vzniklo tu tak podhoubí, které
spojuje schopnosti akademické sféry se schopností
privátního sektoru financovat výzkum. A Brno není
osamoceno, je tu samozřejmě Praha, ale také Plzeň,
Liberec, Zlín, Ostrava, České Budějovice… Máme
úspěchy v alternativní energetice, v nanotechnologiích, biotechnologiích, robotice a v dalších oborech.
A Komoru to velmi zajímá, protože jsme přesvědčeni,
že bez urychlení a zkrácení inovačních cyklů se česká
ekonomika neobejde. Proto veškeré inovační snahy
podporujeme. Pandemie do ekonomiky navíc vnesla
nový pohled, ukazuje strategický význam některých
oborů a upozorňuje na to, že původní myšlenka
Evropy a Ameriky, že budeme jen bádat a zkoumat
a špinavou výrobu necháme v Číně, nebyl úplně
nejlepší nápad. Dělba práce mezi světovými regiony
je velké téma současnosti. Německo je bezesporu
rádo, že má Česko za zády. Ale Česko nechce být jen
fabrikou německých inženýrů. Takže celé to prostředí
je v pohybu, věci se mění a vyvíjejí. Věda potřebuje
komunikaci s praxí, jedno bez druhého nemá příliš
smysl. Jako jeden z úkolů Komory vidím právě dialog
mezi privátní a akademickou sférou, podporu aplikačního výzkumu a příspěvek ke zrychlení inovačních cyklů.

Z toho všeho, o čem jsme mluvili, co jste si vytkl
před závorku jako své priority pro současné
funkční období?
Každá sekce, která má moji záštitu, má svůj úkol, těch
priorit jsme se v zásadě dotkli, proto jen stručné shrnutí. Ve stavebnictví je to rekodifikace stavebního práva,
u dopravního stavitelství podpora vysokorychlostních
tratí, u pozemního pak akcelerace tématu sociálního
a dostupného bydlení, podpora bytové výstavby. To se
týká ostatně i sekce územního rozvoje, kde chci přispět
k většímu zapojení developerů, které by bylo přidanou
hodnotou i pro obce a města. V oblasti vědy a výzkumu chci určitě klást důraz na zkrácení inovačního
cyklu u malých a středních firem. A ještě je tu sekce
životního prostředí, kde je bezesporu naším úkolem
přispět k akceptaci ambiciózních cílů Evropské unie.
Čeká nás konverze, která musí být tak rychlá, aby naplnila očekávání, ale zároveň tak citlivá, aby nepoškodila
českou ekonomiku. Q

Foto: archiv HK ČR

rozhovor

MICHAL ŠTEFL
Absolvent Národohospodářské
fakulty Vysoké školy ekonomické
v Bratislavě. Od roku 1992
byl finančním ředitelem
a od roku 1994 generálním
ředitelem akciové společnosti
ŽS Brno, později OHL ŽS,
která dlouhodobě patří mezi
5 největších stavebních
firem v České republice.
V roce 2016 se stal předsedou
představenstva VTP Brno, a. s.
Je viceprezidentem HK ČR
pro dopravu, stavebnictví,
zdravotnictví a životní
prostředí a předsedou Krajské
hospodářské komory jižní
Moravy.
Hospodářskou komoru ČR
zastupuje v monitorovacích
výborech 4 významných
operačních programů
evropských fondů v oblastech
vědy, výzkumu a vzdělávání,
podnikání a inovací pro
konkurenceschopnost,
životního prostředí a dopravy.
Reprezentuje zájmy HK ČR
v Radě vlády ČR pro stavebnictví
a v Podnikatelské radě
vlády. Je rovněž aktivní jako
místopředseda jihomoravské
krajské tripartity, člen správní
rady JAMU a předseda dozorčí
rady akciové společnosti
Moravian Business School.

PETR KARBAN
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Nejohroženější obory marně volají
po efektivní pomoci státu

Nový vládní program COVID – 2021 slibuje zjednodušení současného systému podpor a kompenzací pro ty, kteří na
podporu zatím nedosáhli. Jaký je názor těch nejpotřebnějších – podnikatelů z ohrožených oborů? Do jaké míry jsou
v současnosti újmy způsobené těmto podnikatelům kompenzovány? Na jakém kritériu by skutečně funkční a spravedlivý
univerzální podpůrný vládní program měl být založen?

V

současnosti funguje celá řada sektorových
programů s cílem pomoci podnikatelům
postiženým mimořádnými opatřeními k zamezení šíření epidemie covidu-19. Velké množství
odvětvových programů s odlišnými požadavky
a postupy žádosti je pro podnikatele nepřehledné a nekomfortní. Pokrytí programy navíc není
kompletní, řada zasažených firem nesplní vstupní
kritéria programů, propadá záchranným sítem
a nemá na podporu nárok. Dochází k nevyrovnané
úrovni kompenzací v různých sektorech a k nerespektování ekonomické reality.

Univerzální podpůrný vládní program
Na nátlak HK ČR vláda souhlasila se změnou systému a připravila nový program COVID –2021. Jeho
nastavení se ale doporučeními Komory neřídilo.
Cílem únorové ankety bylo proto zjistit současnou
situaci firem ze sektorů ekonomiky, které jsou
nejvíce zasaženy koronavirovou krizí, a jejich názor
na vznikající univerzální kompenzační program
z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu. Pro
představu o současné situaci v ohrožených oborech
a pro nastavení nového funkčního a spravedlivého
univerzálního podpůrného vládního programu
je nutné znát i rozsah podpory podnikatelů. Ptali
jsme se proto, do jaké míry jsou újmy způsobené
podnikatelům kompenzovány vládou.

Programy pokrývají jen zlomek nákladů
Dvě třetiny (65 %) respondentů uvedly, že současné krizové programy podpory vlády pokrývají do
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BLESKOVÁ ANKETA HK ČR
Hospodářská komora vedla v polovině
února 2021 šetření s názvem Podpora
nejohroženějších oborů. Celkem na
bleskovou anketu odpovědělo 1 274
respondentů z 8 vybraných začleněných
i spolupracujících společenstev nejvíce
postižených dopady koronavirové epidemie.
Jedná se o hotely, restaurace, fitness centra,
obchody, prádelny, čistírny, pořadatele
veletrhů a konferencí a další. Na anketu
odpovídaly mikro, malé, střední i velké
podniky.

30 % jejich celkových nákladů včetně mzdových
nákladů. Tu část nákladů, kterou nepokrývá
pomoc státu, se podnikatelé zcela uzavřených
nebo polouzavřených provozů snaží zaplatit např.
půjčkami od bank, rodinných příslušníků a přátel.
Financování z rezerv je v současnosti problematické, protože podnikatelé již byli často nuceni svoje
úspory rozpustit v průběhu loňského roku. Řada
firem se zadlužuje u svých dodavatelů, se kterými
mají uzavřené dohody o posečkání s platbami.
Situace se přitom liší dle oboru, zatímco v oblasti
gastronomie mají firmy možnost provozovat alespoň výdejní okénko či donášku, v případě fitness
center nebo organizování sportovních a společenských akcí (eventů) je prostor pro podnikání ještě
menší, případně žádný.

Část postižených je zcela bez kompenzací

COVID – 2021
Podstatou programu je paušální podpora
500 Kč na zaměstnance a den. Vedle tohoto
programu vláda odsouhlasila obecné
parametry ještě dalšího nového programu
COVID – Nepokryté náklady. Oba mají
společně s programem Antivirus tvořit do
budoucna trojici univerzálních dotačních
programů.

Šokující je, že rok po začátku mimořádných opatření stále řada firem nedostává vůbec nic, i když
tyto firmy byly koronavirovou krizí poškozeny.
Mezi respondenty byla takových firem desetina
(9 %). Jedná se především o ty nejmenší firmy.
Co se týká oborového členění, s největšími problémy při pokrytí nákladů se potýkají prádelny a čistírny, u kterých je mezi účastníky ankety i největší
zastoupení těch, kteří nemají nárok na žádnou
kompenzaci.

Podnikatelé: Vládní návrh nevyhovuje
Mezi členy podnikatelských asociací a spolků
v nejpostiženějších oborech jsme také zjišťovali,

analýza
jak jsou podnikatelé s představeným návrhem
spokojeni a na jakém parametru by měl být nový
program postaven.
Se současným systémem různých odvětvových
programů je spokojen jen marginální podíl
respondentů (6 %). Je jasné, že systém musí doznat
změn. Vládou představený nový univerzální
program COVID – 2021 založený na jednotkové
dotaci na zaměstnance firmy postižené vládními
opatřeními k zamezení šíření pandemie v podstatě nezískal podporu – souhlasila s ním jen 2 %
respondentů – a je tak pro podnikatele z daných
odvětví zcela nevyhovující.

Většina pro obratové kritérium
Naprostá většina (78 %) účastníků ankety se přiklonila k tomu, aby byl univerzální kompenzační
program založen na nějakém obratovém kritériu.
Největší podporu přitom získala kompenzace
vycházející z určitého procenta obratu dosaženého
v předkrizové době. Přípustná je i varianta pomoci
odvozená od poklesu obratu mezi srovnatelným
krizovým obdobím a předkrizovým obdobím.
Kompenzace odvozené z výše nákladů, ať již
předkrizových, nebo v době krize, jsou ze strany
podnikatelů považovány za méně spravedlivé. Pro
tu či onu formu se vyjádřilo výrazně méně firem. Q

PODPORA NEJOHROŽENĚJŠÍCH OBORŮ
SOUČASNÉ KRIZOVÉ PROGRAMY PODPORY VLÁDY POKRÝVAJÍ
9 % VŮBEC NIC, I KDYŽ JE FIRMA KORONAVIROVOU KRIZÍ POŠKOZENA
MÉNĚ NEŽ 20 % CELKOVÝCH NÁKLADŮ FIRMY 33 %
20 AŽ 30 % CELKOVÝCH NÁKLADŮ FIRMY 23 %
15 % 30 AŽ 40 % CELKOVÝCH NÁKLADŮ FIRMY
13 % 40 AŽ 50 % CELKOVÝCH NÁKLADŮ FIRMY
6 % VÍCE NEŽ 50 % CELKOVÝCH NÁKLADŮ FIRMY
1 % VŮBEC NIC, FIRMA NENÍ KORONAVIROVOU KRIZÍ POŠKOZENA

Zdroj dat: Šetření HK ČR „Podpora nejohroženějších oborů“, únor 2021, 1 274 respondentů z 8 vybraných společenstev nejvíce postižených dopady koronavirové epidemie

FUNKČNÍ A SPRAVEDLIVÝ UNIVERZÁLNÍ PODPŮRNÝ VLÁDNÍ PROGRAM BY MĚL BÝT
ZALOŽEN NA NÁSLEDUJÍCÍM PARAMETRU:
NA URČITÉM PROCENTU Z OBRATU

78 %

14 % NA URČITÉM PROCENTU Z CELKOVÝCH NÁKLADŮ (S VÝJIMKOU MZDOVÝCH)
2%

NA POČTU ZAMĚSTNANCŮ

6 % STÁVAJÍCÍ SYSTÉM RŮZNÝCH ODVĚTVOVÝCH PROGRAMŮ BY SE NEMĚL MĚNIT

KARINA KUBELKOVÁ, hlavní analytička HK ČR
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Dočkáme se mistrovské zkoušky?
V minulém čísle jsme publikovali vyjádření Martina Pertla, ředitele Cechu podlahářů, k jejich očekávání toho, co přinese
mistrovská zkouška. Ona totiž není jen nostalgickou reminiscencí na zlatý věk řemesel, mistry, tovaryše a učedníky. Pokud se
podaří provést legislativním procesem návrh novely zákona o Hospodářské a agrární komoře, měla by se do Česka již brzy
vrátit jako běžný prvek. Čemu vlastně mistrovská zkouška slouží a co přinese?
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organizace – cechy. Cech hájil práva a zájmy
svých členů, dohlížel na jakost a cenu výrobků,
na výchovu učedníků a skládání mistrovských
zkoušek. Dnes by se tovaryš mohl nazývat
učněm, což je označení pro člověka, který se
systematicky připravuje na své budoucí povolání
pro řemeslnou, ale i jinou specifickou profesi.
Zavedení institutu mistrovské zkoušky navazuje
na přerušenou tradici mistrů řemesel, která
po staletí úspěšně fungovala,“ vysvětluje viceprezident HK ČR a prezident Cechu obkladačů
Roman Pommer, který je duchovním otcem
celého projektu mistrovské zkoušky.
Mistrovské zkoušky byly zrušeny v roce 1949.
Od roku 1990 byla učiněna řada pokusů o jejich
znovuzavedení, všechny však dosud neúspěšné.
Současný předpoklad účinnosti novely zákona,
který mistrovskou zkoušku zavede, je v červenci
tohoto roku. Pokud se tentokrát podaří legislativu
schválit, získají tuzemští řemeslníci certifikaci pro
vrcholný stupeň odborného vzdělávání a zákazníci možnost lépe se orientovat na trhu. Zkouška
přinese výhody i státu – povede ke zvýšení
úrovně kvality řemeslníků, posílení konkurenceschopnosti, snadné identifikaci kvalitního řemeslníka, ale také ke zvýšení zájmu mládeže o obory.
Zkouška tak jako garance nejvyšší řemeslné
kvality přispěje ke kultivaci trhu, k lepší ochraně
spotřebitele i ke zvýšení prestiže škol podílejících
se na zkouškách.

Zkouška zkultivuje trh

P

odívejme se nejprve do minulosti, kdy
organizace řemesel měla svůj smysl i řád.
„Z historie cechů a cechovního života je
známo, že tovaryš byl vyučenec, který po složení
tovaryšské zkoušky mohl samostatně vykonávat svoje řemeslo. A z tovaryše, který většinou
absolvoval tří až pětiletý vandr, se po úspěšném
složení mistrovské zkoušky stal mistr. Již tenkrát
musel vyrobit takzvané mistrovské dílo. Řemeslo
se nejprve předávalo po dědické linii, poté si
zkušení mistři najímali tovaryše a s rozvojem
měst ve 12. a 13. století začaly vznikat řemeslné

V současné době žádná právní úprava, která by
umožnila prohloubení odborné profesní kvalifikace pro absolventy středních škol, totiž neexistuje.
Původně měla být mistrovská kvalifikace zavedena
prostřednictvím novely zákona č. 179/2006 Sb.
V červnu 2019 převzalo agendu od Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo
průmyslu a obchodu v čele s ministrem Karlem
Havlíčkem. Ten podporuje záměr zakotvit mistrovskou zkoušku do novely zákona č. 301/1992 Sb.,
o Hospodářské a Agrární komoře ČR.
„Cílem této zkoušky je umožnit zákazníkovi vybrat
odborníka, který bude schopen garantovat nejvyšší
kvalitu odvedené práce. Pro řemeslníka bude
absolvování zkoušky součástí dalšího vzdělávání,
zvýšení kvalifikace, a k tomu mu přinese i odpovídající postavení na trhu, uznání jeho kvality.
Nikoliv druhotným efektem je předpokládaný
zájem mladých o řemeslná povolání. Zavedením
mistrovské zkoušky se Česká republika také přihlásí
k evropskému trendu podpořenému EQF Advisory
Group, včetně vzájemného přesahu mistrovských
kvalifikací v rámci zemí EU, dojde tedy k posílení
zaměstnavatelské mobility a k získávání mezinárodních zkušeností,“ doplňuje Roman Pommer.
Odpovědnost za organizování mistrovských
zkoušek, které budou ověřovat odbornou kvalifikaci
a praxi fyzických osob ve vybraných povoláních,
bude mít podle dohody dotčených subjektů HK ČR
a AK ČR. Zkouška se bude skládat ze tří částí, které

CO OD MISTROVSKÉ ZKOUŠKY
OČEKÁVAJÍ…
… MALÍŘI, LAKÝRNÍCI A TAPETÁŘI?
„Zvýšení prestiže řemesel. Titul Mistr
řemesla byl a na západ od nás stále je
společensky prestižní a velmi pozitivně
vnímaný titul pro osobu řemeslníka.
Toto vnímání řemeslníka na určité
společenské úrovni je důležité i jako
vzor pro mladou generaci i rodiče,
kdy se rozhodují o volbě povolání.
V současné době, když si zvolí učiliště,
tak nemá příliš možností dalšího
kariérního růstu, a to mistrovská
zkouška právě umožňuje. Je to další
stupeň kvalifikace v oboru.
Velmi důležitou součástí mistrovské
zkoušky je také ochrana spotřebitele,
který tak dostane jednoduchý nástroj
pro rozlišení vysoké odbornosti poptávané firmy pro svou zakázku. Veřejnost často nemá jiný zdroj informací
než inzerát nebo ujištění oslovené
firmy ‚Ano, my to umíme‘. Neodborné
práce takovýchto firem způsobují velké
materiální škody, zklamání zákazníků
a také špatný pohled na řemeslníky
a řemeslo. Cílem mistrovské zkoušky je
vychovávat řemeslníky, kteří se za své
řemeslo a montérky nebudou stydět
a společnost bude vnímat Mistra
řemeslníka na podobné společenské úrovni, jako jsou vnímáni lidé
s titulem. Pro samotné řemeslníky je
titul Mistr řemesla něco jako otázka
řemeslné cti.“
PAVEL ŽATEČKA, výkonný ředitel Cechu malířů,
lakýrníků a tapetářů

… ZÁMKAŘI?
„Očekáváme záruku prokazatelného
zvýšení a doložení odborné kvalifikace.
Ale to samo o sobě by bylo asi málo,
domnívám se, že je potřeba, aby byla
taková kvalifikace také zohledněna
v podmínkách výběrových řízení. Jinými
slovy, přednost v nich by měli mít ti, kdo
se mistrovskou zkouškou budou moci
prokázat. Pokud by to neplatilo, obávám
se, že v tom málokdo bude spatřovat
výhodu a nutkání si ji udělat. To jsou
naše očekávání. Možnost mít jakýsi punc
kvality, té říkáme velké ano. Pokud se
s ním bude i dále pracovat. A domnívám
se, že to je hlavní smysl, o který jde.“
TOMÁŠ POSPÍŠIL, cechmistr Cechu mechanických
zámkových systémů ČR

www.komora.cz

19

k věci

mají za úkol zhodnotit schopnost a znalost navrhnout a zhotovit mistrovské dílo, řídit práci a vést
zakázku v daném oboru a konečně také vykonávat
povolání z hlediska provozně ekonomického i právního. Autorizovaná profesní společenstva, včetně
škol, budou garantovat kvalitativní a jednotnou
úroveň zkoušek. Působení mistrů jakožto autorit
bude přispívat ke zvýšení úrovně v daném oboru
a ke společenské prestiži řemesel. Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky bude Mistrovský

Dočkáme se?

dářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky a související novely živnostenského zákona, který vládě předložilo Ministerstvo
průmyslu a obchodu již 12. února. Výsledkem bylo
několik připomínek, na základě kterých vznikal
v březnu nový návrh. „Snahou je vyřešit konflkt mezi
soukromoprávním a veřejnoprávním prostředím.
Legislativní rada vlády byla ve svých připomínkách
konstruktivní, připomínky míří ke zjednodušení
nastavených procesů a mají pomoci i tomu, aby
návrh prošel legislativním procesem a parlamentem.
Naše snahy o uzákonění mistrovské zkoušky jsou
letité, ale je potřeba si uvědomit, že v českém prostředí
nelze tak snadno převzít rakousko-německý model,
který je postaven na povinném členství, a tudíž je
z principu čistě komorovou záležitostí. To je prvek,
který u nás naráží,“ komentuje současný stav věci
Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy, práva
a analýz HK ČR. Původně uvažovaný termín platnosti nového zákona od 1. července tohoto roku je
nereálný, již nyní se v dokumentu objevuje termín
platnosti od 1. 1. 2022. Předpokládá se, že vláda
nový návrh projedná co nejdříve a ještě před koncem jara pošle návrh novely do parlamentu, pak –
pokud se nikde nic nezadrhne – by jej poslanci
i senátoři mohli projednat a schválit skutečně ještě
v tomto volebním období. „Je to ale jen ambice,“
mírní optimismus Ladislav Minčič. Q

Odpověď na tuto otázku je složitá. Legislativní rada
vlády se věnovala návrhu novely zákona o Hospo-

PETR KARBAN

list, který bude vydávat HK ČR. Vytvořen je už návrh vzorových standardů a rámců zadání mistrovské
zkoušky pro více než 40 povolání, mezi nimiž jsou
především tradiční řemesla jako kamnář, čalouník-dekoratér, keramik, obkladač, klempíř, florista,
podkovář, malíř-lakýrník-tapetář, podlahář a další.

CO OD MISTROVSKÉ ZKOUŠKY OČEKÁVAJÍ…
… ČALOUNÍCI A DEKORATÉŘI?
„Mistrovskou zkoušku obecně potřebují jak řemeslníci, tak všichni spotřebitelé, aby odlišila zrno
od plev. Když mistrovské zkoušky budou legislativně zakotveny, zvýší se jistota kvality provedené
práce. A to dnes chybí. Legislativní ukotvení
mistrovské zkoušky také napraví křivdu na řemeslnících a jejich zákaznících z padesátých let
dvacátého století, kdy byly v Československu mistrovské zkoušky zrušeny. Ještě v roce 1949 každý
řemeslník, který si chtěl založit živnost, musel
úspěšně složit mistrovskou zkoušku před komisí
příslušného společenstva. Tím byl zaručen přísun
kvalitních výrobků na trh, jistota zákazníků, že
společenstva bdí nad kvalitou. Pokud by řemeslník nepracoval kvalitně, mohlo mu společenstvo
zkoušku odebrat. Jenže nová vládnoucí garnitura
nechtěla soukromé podnikání a ani nechtěla,
aby někdo vyčníval z průměrnosti. A tak zrušila
mistrovské zkoušky i společenstva.
Dnes si každý, kdo se vyučí truhlářem, může
hned po vyučení založit živnost. To nechceme
měnit, nechceme klást překážky podnikání. A čalouníkem-dekoratérem se dokonce může stát kdokoliv bez vyučení, bez znalostí, protože v padesátých letech byl čalouník-dekoratér zařazen mezi
neřemeslné, tedy volné živnosti. Od revoluce se

20

www.komora.cz

snažíme o změnu v živnostenském zákoně, tedy
v jeho přílohách, o přeřazení živnosti 37. Výroba
a opravy čalounických výrobků z Přílohy 4 –
Živnost volná, do Přílohy 1 – Živnosti řemeslné.
Pořád marně. Přitom čalouněný sedací a lehací
nábytek je v přímém kontaktu s lidským tělem
a dobře ergonomicky zhotovené čalounění podporuje zdraví uživatele, naopak špatně navržený
a zhotovený čalouněný sedací a lehací nábytek
může uživatele nadosmrti nevratně poškodit.
Chceme, aby byla legislativně ukotvena mistrovská zkouška, aby bylo pro spotřebitele vše
jasně rozlišeno. Kdo je kvalitním stavebním
truhlářem, který zhotoví dokonalá okna, dveře,
schodiště, zábradlí do každého domu a prostoru,
aby vše bylo funkčně dokonalé. Kdo je kvalitním
truhlářem-nábytkářem, který umí zhotovit kostry
pro čalounění a veškerý nábytek tak, aby člověku
neškodil. Kdo je kvalitním čalouníkem-dekoratérem, který mu ergonomicky a materiálově
dokonale zhotoví matraci, židli, křeslo, pohovku,
závěsy. A tak bych mohla pokračovat.
Stát má zákonnou povinnost chránit zdraví svých
občanů a zavedením mistrovské zkoušky do legislativy pro stavební truhláře, truhláře-nábytkáře a čalouníky-dekoratéry se k této povinnosti
přihlásí. Jako soudní znalec v oboru dřevo se

specializací na čalouněný nábytek a výrobky
vím, že u některých výrobců a dovozců se kvalita
čalouněného nábytku v důsledku výše popsaných
skutečností velice snížila. Takové firmy do našeho
cechu nevstupují, o kvalitu nemají zájem, jen
o vysoké prodeje. Reklamace neuznávají a zákazník následně hledá, jak se dovolat svých práv.
Dalším důvodem, proč chceme pro naše nábytkářské obory mistrovskou zkoušku, je ukázat
mladým lidem a jejich rodičům při rozhodování
o budoucím povolání dětí, že řemeslník může dosáhnout, když bude své řemeslo dobře a moudře
vykonávat, na vysokou metu a stát se mistrem.
Mistrovská zkouška ale pomůže i mezinárodnímu
uznávání kvalitních řemeslníků. Dnes, když se chce
v zemích, kde mistrovská zkouška má nepřerušenou tradici, uplatnit český truhlář nebo čalouník-dekoratér, je brán za pomocného nedostatečného
řemeslníka jen proto, že nemá mistrovskou zkoušku. Náš cech je hrdý na vysoce kvalitní členy, kteří
chtějí mistrovskou zkoušku složit, stát se tahouny
kvalitních truhlářských a nábytkářských výrobků, stát se vzory pro mladé následovníky. A jsme
toho názoru, že mistrovská zkouška by se měla
do legislativy prosadit velmi rychle, než ti moudří
a vynikající řemeslníci odejdou z tohoto světa.“
HELENA PROKOPOVÁ, cechmistr Cechu čalouníků a dekoratérů

ŠKOLENÍ A WEBINÁNE
(Výbr duben/kvten 2021)

15.04.

ŠetÂete svÚj as! 3. semináÂ z cyklu „Dlejte moderní marketing
i s malým rozpo tem“ (on-line webináÂ)
TOP 201

8-2020!

PÂedstavte si, že máte více asu. Každý týden o den navíc. Získejte pÂístupy a nástroje pro
lepší profesní i soukromý život. Zlepšete si fungování na home office.
Využijte skvlé pÂíležitosti a získejte know-how od marketingového profesionála Milana
Formánka, CEO kreativní reklamní agentury Zaraguza, který pracoval 14 let v Red Bull
marketingu, školil a konzultoval pro 500+ organizací.

28.04.

Nite svÚj tým efektivn i na dálku! (on-line webináÂ)
PÂipravte se na stále astjší situaci, kdy jen tžko a výjime n budete mít všechny podÂízené na
jednom míst. KvÚli podpoÂe zkrácených úvazkÚ, home office a tendenci k sdíleným pracovištím,
ztrácíte jako manažer možnost okamžitého pÚsobení na všechny leny týmu.
Obsah webináÂe tvoÂí praktické pÂíklady a situace. Po celou dobu kurzu budete mentáln
pracovat se svým reálným týmem a za pomoci lektora tvoÂit své nové týmové standardy.

05.05. Pozitivní 1. dojem – jak na úspšný za átek (obchodního) vztahu
(workshop)
Novinka
Pozitivní 1. dojem se dá vytvoÂit pomrn snadno – sta í „nabrousit 7 zbraní“ a všechny je využít.
Vtšina vztahÚ však na 1. dojmu nestojí. Ke slovu pÂichází soubor chování – korektní jednání –
zdvoÂilost – úcta – respekt - velká dávka empatie a sebeovládání.
PÂihlaste se na workshop „Pozitivní 1. dojem" a získejte odpovdi na mnohá „pro “ a jednoduché
návody „jak“.

11.05. Když se stane prÚšvih. Jak komunikovat negativní událost ve firm?
(workshop)
Pomluví vás bývalý zamstnanec, naštvanýǂzákazník nebo konkurence. Stane se nehoda,
uniknou vám data. Média to zajímá, volají, píší o vás. Internetem se šíÂí „zaru ené“ zprávy
bleskovou rychlostí.
Že se vás to netýká? Chyba! Rozjetou krizi a „humbuk“ okolo už nezastavíte. Situaci je tÂeba
uchopit správn, v as a komunikovat s médii aktivn.
Nenechte se zasko it! PÂipravte svou firmu, sebe i tým na možnost nenadálé události. PÂijte
na workshop „Když se stane prÚšvih. Jak komunikovat negativní událost ve firm".

Bestseller 2020

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

k věci

Poradna se osvědčila a pokračuje
Poradna pro podnikatele, kterou provozuje Hospodářská komora, je nadále v provozu. Viceprezident Hospodářské komory ČR
Zdeněk Zajíček, který je zároveň také prezidentem ICT UNIE, úspěšný projekt přibližuje.

J

ak iniciativa vznikla?
Podnikatelskou poradnu spustila Hospodářská
komora poprvé v době, kdy byla Česká republika zasažena první vlnou koronaviru. V té chvíli
jsme si všichni byli nuceni uvědomit, že koronavirus
není jen obrovským rizikem pro zdraví populace,
ale také značně zatěžkávací zkouškou pro ekonomiku, kterou jsme jako společnost zažili naposledy
v době celosvětové hospodářské krize před více než
dekádou. Vládní restriktivní opatření uštědřila ránu
těm, na kterých stojí a padá tuzemská ekonomika – podnikatelům a firmám napříč celou Českou
republikou. Mezi nejvíce zasažené patřily zprvu
zejména malé a střední podniky, i ty většího rozsahu se nicméně záhy ujistily o tom, že se dopadům
koronavirové pandemie nelze vyhnout.
Jakožto zástupce podnikatelské sféry v České
republice cítí Hospodářská komora povinnost
dbát na rozvoj podnikatelského prostředí v zemi.
Dlouhodobě usilujeme o to, aby zmíněné prostředí
zůstávalo stabilní a aby podnikatelé věděli, že je tu
někdo, o koho se skutečně mohou opřít. Myšlenka
pomoci podnikatelům ve formě odborného poradenství, která se záhy transformovala ve skutečný
projekt, pro nás tak v souvislosti s koronavirem
byla naprosto přirozená a nebylo potřeba o ní vést
sáhodlouhé diskuze.
Po úspěšně zvládnuté první vlně jsme doufali, že
tato forma pomoci již nebude zapotřebí. S příchodem vlny podzimní, která navíc udeřila o poznání
razantněji, jsme se ale rozhodli tento projekt oživit.
A jelikož jsme i nyní přesvědčeni, že provoz poradny má skutečně smysl a nadále evidujeme zvýšený
zájem podnikatelů i firem o odborné poradenství,
rozhodli jsme se pro obnovení poradny i v tomto
roce. Ostatně právě poradna byla samotnými
firmami hodnocena jako jedna z nejužitečnějších
aktivit, které Hospodářská komora loni podnikatelům poskytovala.
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ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o.
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HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátní kancelář

Q

Becker a Poliakoff, s. r. o., advokátní kancelář
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MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s. r. o.
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SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
Q

Máte data o tom, kolik podnikatelů službu
využilo v minulém roce?
Dle dostupných dat se nám podařilo nashromáždit
více než tři tisíce dotazů, připomínek a podnětů,
které naši vyškolení odborníci s pečlivostí zpracovávali a zodpovídali. Z důvodu leckdy nejednoznačného výkladu vládních nařízení se podnikatelé nejčastěji ptali například na to, zdali mohou
mít otevřeno či nikoliv. Další dotazy směřovaly
ve velké míře také ke konkrétním podmínkám
čerpání jednotlivých kompenzačních programů.
Podnikatelé tak u nás mohli nalézt informace,
po kterých by jinak jen těžko pátrali, a my proto
věříme, že se nám povedlo značnému množství
z nich jejich situaci alespoň do určité míry ulehčit.

k věci
Proč je pro podnikatele důležité mít v této
době aktuální informace?
Doba, kterou nyní prožíváme, je skutečně
nevyzpytatelná a mění se téměř každým dnem.
Podnikatelé se často nejsou schopni zorientovat
v tom, která nařízení pro ně v dané chvíli platí
a která nikoliv, což jim vzhledem k chaotičnosti
situace lze jen těžko vyčítat. Leckdy si nejsou
jisti, jestli si zmíněná nařízení vlastně vůbec
vykládají správně, a v důsledku nejistoty nejsou
schopni činit kroky, jež jsou pro jejich podnikání žádoucí. Informace, které se podnikatelům
dostávají od státu, jsou často nedostačující,
a to je pro ně ve chvílích, kdy se nemalá část
z nich potýká s hospodářskými potížemi, velmi
frustrující.
Z toho důvodu se prostřednictvím poradny
snaží Hospodářská komora dělat vše pro to, aby
podnikatelé disponovali těmi nejrelevantnějšími
a nejaktuálnějšími informacemi, které si v takto
bezprecedentní situaci bezpochyby zaslouží
znát. Ani pro nás nicméně není tato úloha zcela
jednoduchá, a to právě kvůli často nepřehledným
krokům ze strany vládní garnitury. Prostřednictvím poradny se proto také snažíme vyslat vládě
během společných jednání signál, že by v otázkách pandemie měla volit systematičtější a předvídatelnější postup, než který volila doposud.

Jak hodnotíte roli Hospodářské komory
ve světle koronavirové pandemie?
Jak již bylo řečeno, dlouhodobým posláním Hospodářské komory je péče o podnikatelské prostředí v zemi. Ve světle koronavirové pandemie tato
naše úloha rezonuje ještě o poznání více. Kromě
poradny vyvíjíme i další aktivity, jimiž se snažíme
podnikatelům současnou situaci co nejvíce ulehčit.
V poslední době se nám například podařilo
s vládou vyjednat zvýšení kompenzačního bonusu,
který namísto původních 500 korun na den nově
činí dvojnásobek.
Dále prosazujeme, aby vláda navázala na opatření
z jara loňského roku, která se osvědčila. Požadujeme například odklad pojistného bez penalizace
pro zaměstnavatele, zrušení záloh na sociální
a zdravotní pojištění pro OSVČ, odklady termínů
povinných podání vůči úřadům, administrativní
zjednodušení žádostí o kompenzační programy
a další. Zkrátka vynakládáme nemalé úsilí na to,
aby po skončení pandemie mohlo díky efektivním
opatřením dojít k co nejrychlejší obnově národního hospodářství.
K čemu jsou využívány podněty, které
v systému obdržíte?
Podněty a připomínky, se kterými se na nás podnikatelé v poradně obrací, jsou našimi experty pečlivě

vyhodnocovány. Jedná se totiž o cenné zkušenosti
přímo z praxe, díky nimž se nám daří vyjednat
se státem náležitou pomoc pro podnikatele, kteří
s vládními autoritami mohou sami jen těžko komunikovat napřímo. Troufám si podotknout, že toto
je jedním z největších pozitiv poradny, jelikož je
nám tak například umožněno poukázat na mnohé
oblasti ekonomiky, ve kterých podnikatelé doposud
od státu neobdrželi žádnou formu podpory.

Kde je poradna pro podnikatele dostupná?
Naše bezplatná poradna je dostupná na webových
stránkách. Podnikatelé mohou nicméně využít
i interaktivního chatbota jménem Komorník, který
je implementován jak na našem webu, tak na webu
poradny a který pomůže zodpovědět nejčastěji
pokládané dotazy. Pokud ovšem odpověď na svůj
dotaz v chatbotu podnikatelé nenaleznou, naši
odborníci ho v co nejkratším možném čase v poradně rádi zodpoví.
Na tomto místě bych jménem Hospodářské
komory rád poděkoval všem podnikatelům, kteří
nám svými dotazy prokazují důvěru. Doufejme, že
se nám již v dohledné době toto kritické období
společnými silami podaří za co nejpříznivějších
podmínek překonat. Q
DARIJA SENČUKOVÁ, HK ČR

WĒýėÐÚûÃðæó¯¿âý
ðóæðæ¿âÐÛ¯ûÃÜÃ
poradnapropodnikatele.komora.cz
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měsíce

Máme práci i pro čtvrté tisíciletí
Ohlédnutí za rokem s pandemií i výhled do nejbližší budoucnosti s malou rodinnou českou firmou Trustav.
V rozhovoru s majitelkou Janou Novákovou a s obchodním ředitelem Janem Syrovým.

Malá pražská rodinná firma se zaměřuje
na výrobu oken i dveří pro bytové domy,
veřejné budovy i kulturní památky.
Specializací firmy jsou právě rekonstrukce
historických, památkově chráněných
objektů včetně jednání s památkáři. Okna
i dveře, včetně replik těch historických,
vyrábí firma ve vlastní továrně v Děčíně.
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TRUSTAV

měsíce

M

áme za sebou rok, který jsme
nečekali, na mnoha tvářích je vidět
únava. Jak vy vnímáte současnou
náladu, v týmu, u partnerů, investorů?
JN: Jsem bytostný optimista, přesto začínám být
smutná. A to je stav, který moc neznám a je divný.
Dokážu být naštvaná, umím se vztekat, ale to obvykle rychle přejde a jde se dál. Teď mě přepadají
myšlenky typu Panebože, ať to takhle nejde dál…
Nejcitelnější je, že lidé přestávají věřit, že mají
opatření smysl. Nerozumí jim a rezignovali. Já si
myslím, že jsme v jádru velmi ukázněný národ.
Před rokem jsme byli všichni zalezlí a měli strach.
Strach opadl a dnes je základní pocit nedůvěra.
Protože vidíme, že ať děláme, co děláme, stejně
to k ničemu není. A ještě jeden pocit vnímám –
opatření rozdělují segmenty. Mojí sestře nikdo
nevysvětlí, proč její obchod s luxusními oděvy,
kam za den přijdou maximálně čtyři lidé, musí
být zavřený, když obchody, kde se točí stovky
a tisíce lidí, jsou otevřené. Mně nikdo nevysvětlí,
proč nemůžu ke kadeřnici, která bude dodržovat
ochranné prostředky a dezinfekci, a budeme tam
samy dvě. Roste nevraživost mezi segmenty, takový ten pocit: proč já toto a oni jen toto? To je pro
budoucnost zničující.
JS: U dodavatelů si začínáme zvykat na to, že pandemie ničí termíny. Takže si děláme zásoby třeba
i na půl roku, což dříve bylo nemyslitelné.
Sklady nebyly potřeba, jelo se just in time…
JS: Právě. Teď zrovna nám dodavatel mosazných
klik psal, že jsou v karanténě do konce března a že
doufá v rozjezd výroby od dubna. Na to se nemůžete připravit jinak, než naplnit sklady.
JN: Naštěstí už od loňského jara jsme v tomhle
obezřetní. Barvy jsme nakoupili do zásoby už
v loňském roce a neustále stavy doplňujeme, včera
nám přišlo za milion dřevo…
To účetnictví asi nevidí rádo…
JS: Hlavně to nevidí rád ten, kdo to platí. Cash
flow se pohybuje úplně jinde, než jsme byli zvyklí.
JN: Na druhé straně, já jsem ekonom a při dnešních úrokových sazbách a inflaci se vlastně vyplatí
nakupovat. Jako každá druhá firma pracujeme
s provozním úvěrem, takže využíváme levných
peněz. Vyplatí se to.
JS: Smlouvy jsou dost dlouhodobé a ceny jsou
pevně dány. Když nakoupíme dráž, snižujeme si
marži, převést vyšší ceny na vstupech na investora už nejde. Nebo možná jde, ale nepovažujeme
to za slušné, nikdy jsme to nedělali a dělat to
nebudeme.
Vnímáte možnost dočasného uzavření
průmyslu jako cestu z krize? Export není vaše
doména…
JN: Ale uzavření průmyslu by se týkalo všech.
Osobně si to neumím představit, už jednu malou
zkušenost máme, vloni na podzim nám na jedné
stavbě řekli, že s ohledem na pandemii zastavují

všechny externí dodavatele, že jim to doporučila
hygiena a že máme přijít v březnu.
JS: A my měli vyrobená okna, nasmlouvané
lešenáře, klempíře… Ti měli na březen už další
nasmlouvané zakázky, protože to mají třeba na půl
roku, rok dopředu. To jsou věci, které možná z ministerských kanceláří nejsou vidět, ale i postavit
obyčejné lešení může být problém.

Není lešení?
JS: Lešení je, ale máte ho složené na zemi a není,
kdo by ho postavil.
JN: Nebo není polystyren…
JS: To jsou detaily, které řešíme denně. Teď zrovna
jsme řešili rébus návaznosti prací na stavbě. Datumově bychom měli být hotovi za tři měsíce, práce
navazují. Projektant si usmyslel, že na podlahy
chce zátěžový polystyren stopadesátku, ačkoliv
standardně se dává stovka. A my jsme najednou
zjistili, že stopadesátka není. Dostali bychom se
do skluzu minimálně měsíc. A když nemáte podlahu, nemůžete nic.

NAŠÍ DOMÉNOU JSOU
REKONSTRUKCE. NAVÍC TAKOVÉ,
KTERÉ PŘINÁŠEJÍ KVALITU
A PŘIDANOU HODNOTU. INVESTOŘI SI
TO UVĚDOMUJÍ, A ZVLÁŠŤ V TÉHLE
DOBĚ CHTĚJÍ INVESTOVAT DO TOHO,
CO PŘINESE ÚSPORY.
Je to odraz pandemie, nebo to jsou jiné
problémy?
JN: Před rokem se to nestávalo. Jenže dnes lítají
prostorem karantény, firmy nestíhají vyrábět.
Do toho chybí zahraniční dělníci. Nás zrovna
tenhle problém netrápí, protože zahraniční dělníky
nevyužíváme, ale vidím kolem sebe firmy, které
končí jen proto, že nemají lidi. Je to rozhodně
citelný dopad pandemie.
JS: My chápeme, že je potřeba mít opatření, která
omezí šíření viru, ale mnohdy to vypadá tak, že
vláda si vůbec neuvědomuje, co dělá, nedomýšlí důsledky svých rozhodnutí. Naši řemeslníci
na stavbách nemají žádné kantýny, stravují se
normálně v restauracích. Ty jsou teď zavřené,
na stavbu si dovážkovou službu jen tak snadno nezavoláte, není tam ani prostor, kde se najíst. Když
to přeženu, ti kluci už rok jedí z papíru. A mlčí,
snaží se to zvládnout. Když továrnám zrušili závodní stravování, jak hlasitě se všichni ozvali.
JN: A vy se ptáte, jaká je nálada… A raději nemluvím o tom, jak rostou náklady.
To je ale téma posledních let a s pandemií asi
příliš nesouvisí…
JN: Pokud bychom se bavili o běžných nákladech,
tak máte pravdu. Ale my máme řadu nákladů,
které s pandemií přímo souvisí. Respirátory FFP2

i FFP3, rukavice, testy… My jsme vlastně malá firma a jsme v tom minimálně za půl milionu. Kolik
to musí stát velké firmy?

Stát nabízí kompenzace…
JN: Myslíte šedesát korun za test? My to po státu ani
nechceme. To není gesto, nevyplatí se to, já už další
papíry dělat nechci. Upřímně, za tu administrativu
to ani nestojí, protože test nás stojí mnohem víc.
Nejen proto, že by byl dražší, což je. Ale spočítejte si
doprovodné náklady. My testujeme poctivě, máme
ověřovatele, všechno evidujeme, archivujeme. Otestování třinácti zaměstnanců a nutná administrativa
zabere při jednom testování minimálně dvě hodiny
práce jednoho člověka a minimálně půlhodinu
každého testovaného. Jen na platech jsou to tisíce,
přičtěte ztrátu za neproduktivní čas, protože v tom
čase oni mohli něco vyrobit.
JS: Nemluvě o tom, že my už od loňského roku nakupujeme a rozdáváme vitaminy i doplňky stravy
na posílení imunity.
JN: Snažím se být obezřetná, myslím, že je to
jedna z mála věcí, která opravdu funguje. Zatím
se ve firmě nákaze vyhýbáme. A přitom nejsme
za plexisklem.
Jak se díváte do budoucnosti? Stavebnictví
vykazuje mírný propad, experti se shodují,
že dopravní stavby se možná krizi vyhnou,
ale pozemnímu stavitelství žádnou extra
růžovou budoucnost nevěští.
JN: V našem případě jsem stále optimista. Naší
doménou jsou rekonstrukce. Navíc takové, které
přinášejí kvalitu a přidanou hodnotu. Investoři si
to uvědomují, a zvlášť v téhle době chtějí investovat do toho, co přinese úspory. Což je přesně
výměna starých nefunkčních oken.
Jedna skupina vašich zákazníků jsou hotely.
Nabízelo by se, že jejich majitelé využijí
bezčasí právě k rekonstrukcím, ale nejsou
spíše zdrženliví?
JS: Jak kteří. Máme klienta, který má dva hotely,
jeden ještě před pandemií rekonstruoval, ale
nestihl ho zkolaudovat. Druhý má měsíce vlastně
zavřený, dochází tam denně jen ředitelka, která ho
udržuje při životě, větrá, splachuje toalety, jen aby
se hotel nevybydlel. S tím ještě dosáhne na nějaké kompenzace, s tím nezkolaudovaným ale ne.
Vydal se ze všech rezerv nákupem nemovitosti
a rekonstrukcí, přitom musí platit úvěry. Ten
patří do skupiny, která je opravdu na hraně přežití
a do žádných investičních akcí se pouštět nebude.
A pak máme jiného, který situace skutečně využil
a pustil se do kompletní rekonstrukce.
JN: Průmysl není zavřený, díkybohu, a řada lidí
žije s pocitem, že se ho pandemie teď už vlastně
nijak nedotýká, ale to není pravda, dotýká se
všech. Při jednání s investory je to zřejmé, skutečně je viditelná zdrženlivost, obavy z budoucnosti,
nejistota. Nám paradoxně v některých případech
i ta nejistota pomáhá.
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měsíce
JN: Tomu moc nevěřím. Vím, schopnosti strojů
a technologií jdou neuvěřitelně nahoru. Já jsem
dokonce fanoušek technologií, po stavbách jsem
běhala zaměřovat už v devadesátých letech s laserovým metrem, který tehdy stál asi dvacet tisíc. Ale
tvrdím, že my firma pro Průmysl 4.0 asi nejsme.

Malosériová výroba?
JS: Specifická výroba. Eurookna, to jsou plochy
a čisté hrany. U nás je složitý reliéf, pokaždé jiný,
protože děláme často repliky původních oken
a každý truhlář v minulosti měl jiné nástroje.
JN: Navíc děláme pořád z borovice, to znamená
větší nároky na nástroje, na jejich čištění, na ruční
práci.
Má borovice oproti obvyklému smrku takové
přednosti?
JN: Smrk se začal používat na okna po druhé světové válce, on sem vlastně nepatří, začal se vysazovat
do výseků, protože rychle roste. Ale opravdu to není
vhodné stavební dřevo na venkovní výplně. Pokud
se bavíme o oknech, všechna předválečná jsou z borovice, modřínu nebo dubu. Jsem až urputná, ale ze
smrku neděláme a dodržujeme technologie.

Možná nerozumím…
JN: Jedna věc v nejistotě je jistá, ceny jdou nahoru.
A pokud chcete do budoucnosti hledět s optimismem a uchovat si nějaké vyhlídky na ni, budete
jako majitel či investor uvažovat o tom, jak dnes
snížit své zítřejší náklady. U staveb se mnohem
více než kdy jindy začíná uvažovat o nákladech
na životní cyklus.
JS: Takže tlak na úspory není dán jen stále přísnější legislativou, ale také snahou ušetřit budoucí
výdaje všude, kde to jde. A pokud dává majitelům
smysl investovat a mají zdroje, pak investují.
JN: A funkční okna oproti nefunkčním třeba
v případě hotelu, kde je na dvě stě oken, to už
jsou peníze, které každý měsíc pocítíte. Stará okna
mají UV třeba 5,8, my dáváme 1. To je dramatický
rozdíl. S trochou nadsázky se dá říct, že v mnoha
starých objektech jsou okna proto, aby dovnitř
nepršelo, ale pokud jde o teplo, plní funkci asi stejně jako okna otevřená. Úspora na vytápění může
přesáhnout i třicet procent.
JS: Dělali jsme školu a chodil za námi školník, že
je to šílené, že tam, kde jsou okna hotová, pořád
chodí a utahuje topení, nejprve z pětky na trojku,
pak dokonce na dvojku. Úspory díky oknům jsou
opravdu značné, v zimních měsících.
JN: Nemluvě o tom, že pokud se budeme bavit o stavbách v centru města, tak kvalitní funkční okna zvyšují
výrazně i vnitřní komfort. Hluk je všudypřítomný.
Dřív se mu nikdo nevěnoval, dnes je to jiné, hotel,
škola i obyčejný bytový dům se mu chtějí bránit.

Mohou být takovým impulzem i dotace?
Evropa razí cestu podpory energetických
úspor…
JS: V našem případě na dotace příliš nespoléháme, respektive naši klienti je možná čerpají, ale
obvykle ne na naše projekty. Zpravidla pracujeme
na historických objektech v centrech měst a tam
zateplování budovy, se kterým dotace počítají jako
s nosným prvkem, nepřichází v úvahu.
JN: Co využíváme a vyjednáváme i našim zákazníkům, jsou památkové granty, které nejen Praha, ale
i jiná města nabízejí.
JS: Náš trh je velmi úzký a velmi specifický. I díky
tomu jsme, pokud jde o budoucnost, poměrně
optimističtí. Dnes nahrazujeme nejčastěji okna
z počátku dvacátého století, těch sto let je zpravidla
hranice životnosti.
JN: Já říkám, máme práci i pro čtvrté tisíciletí.

Když odmyslíme hotely, jak si stojí trh?
JN: Nejsme partneři developerů, protože tam jsou
zpravidla eurookna. Tuhle část trhu tedy neznám

No, to bych byl skeptický, to už v tom
současném se okna budou normálně tisknout
na 3D tiskárnách…
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detailně, ale z toho, co vidíme, se odvážím říct,
že velké pozemní stavitelství problémy mít může.
Ceny ve městech jsou vysoko, lidé hledají bydlení
mimo města, spíše v rodinných domech. Já dojíždím denně šedesát kilometrů, Honza sto. Pokud
jde o náš trh, čekám oslabení na straně veřejných
vlastníků, měst a obcí. U privátních investorů
bude situace podobná jako v hotelovém segmentu.
Investice musí dávat smysl a musí na ni být zdroje.
Soukromí investoři ale podle údajů bank úspory
mají. Nejistá budoucnost může být impulzem,
který investice do úspor podpoří.

Jsou investoři ochotni si za to připlatit?
JS: Ti prozíraví ano.
JN: Já dělám okna teprve pár let, od pětadevadesátého roku. Ale když mám na jedné stavbě okna
z roku 1928 a 1970, stejná technologie, v podstatě
stejný design, jen jiné dřevo, a ta novější jsou
v mnohem horším stavu, je to pro mě argument.
Nevím, kdo by mě přesvědčil o opaku.
JS: Naše okna vydrží zase těch sto let jako okna
zpočátku století.
JN: Ale pozor, česká mentalita je pod tlakem lenosti ochotná uvěřit, že existují bezúdržbová okna.
Neexistují. Neznám nic bezúdržbového. Takže
ano, vydrží sto let, když jim dáte tu minimální
péči, kterou potřebují. Do kování přece musíte čas
od času kápnout olej. Žádná doživotní záruka vám
nepomůže. Ten termín mám obzvlášť ráda, jen se
nikde nepíše, který život je tím měřítkem.
Borovicí jsme zamluvili ten Průmysl 4.0…
JS: Byli jsme v Německu u našeho dodavatele
vyzkoušet robotický nástřik. Vyrobili jsme na to
speciální okna, dali jsme do nich sto tisíc a obdivovali robota. Vše si naskenoval, nastříkal… Bylo
to sice nesmírně poučné a zajímavé, ale trvalo to
dlouho a výsledek byl nepřesvědčivý.
Člověk lepší robota?
JN: Zatím ano. Naše okna jsou tvarově složitá,
mají nejrůznější žlábky a reliéfy a s tím si robot
neporadil. Nehledě na tu produktivitu. To, co
u nás kluci udělají za dvě hodiny, on dělal celý den.
Pečlivě a pomalu, ale přesto výsledek byl takový, že
by stejně na úplné finále musel přijít člověk. Takže
zůstáváme závislí na lidské práci. Q
PETR KARBAN

Stabilní
zaměstnavatel,
motivující
prostředí

Hledáme
projektanty

Systém beneﬁtů
pro zaměstnance

Kariéra v oblasti
projektování
energetických
staveb

Projektujete nebo se o projektování zajímáte?
Vyznáte se v technických normách?
Chcete se podílet na významných
průmyslových projektech v ČR i ve světě?

Kromě práce na zajímavých projektech a podpory profesního rozvoje
nabízíme našim zaměstnancům i rozsáhlý systém beneﬁtů:


odměňování zaměstnanců prostřednictvím výkonových a dalších odměn,



minimálně 5 týdnů dovolené, sick days,



ﬁnanční příspěvky na životní pojištění a důchodové připojištění,



příspěvek na stravování,



beneﬁtní systém cafeteria,



ﬂexibilní pracovní doba v Praze – Na Palmovce,



zvýhodněné mobilní tarify pro naše zaměstnance i jejich rodinné příslušníky.

Chcete vědět víc?
Zeptejte se nebo rovnou pošlete CV: nabor@ujv.cz
Všechny pracovní nabídky máme na webu: ujv.jobs.cz
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Stavebnictví
krizi přežije,
ale oslavy nejsou namístě
„Za všechno můžou žáby.“
Propad zažívá celá ekonomika, nevyhýbá se ani stavebnictví. Je to propad
relativně mírný, patrně díky tomu, že se staví to, co bylo nasmlouváno před lety.
Mohli bychom stavět více, poptávka je a stavební firmy hlásí vytíženost mezi
80 a 90 procenty. Proč tedy nestavíme? Důvody jsou zjevné, mluví se o nich
stále – nízká míra digitalizace, dlouhé přípravné řízení, špatná legislativa a slabý
investiční apetit veřejné sféry v posledních letech.

T

ím posledním důvodem, o němž se příliš
nahlas nemluví, je takové to naše tradiční
české uspokojení. Prostě jsme si zvykli. Ostatně, mohlo by to být horší, propad stavebnictví se
zpomaluje, finanční objemy rostou, polovina firem
očekává spíše růst, druhá polovina spíše pokles.
Výsledkem je a bude zřejmě v podstatě setrvalý
stav – nelichotivé stopadesáté místo ve světovém
žebříčku rychlosti realizace staveb, chybějící dálnice, rozpadající se mosty, dramatický nedostatek
bytů… A za to všechno můžou žáby. Přičemž
ekologisté jsou v tom tentokrát nevinně.

Politika je v tom nevinně
Předkladatelka nového stavebního zákona ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová si před
několika týdny veřejně postěžovala, že se z něj stala
politická záležitost. Ale politika je v tom nevinně,
to politikaření je žábou na prameni. Bohužel,
žábou tak silnou, že se mohou naplnit nejen její
pesimistické obavy a nový zákon v tomto volebním
období přijat nebude. Je ale zcela nepředstavitelné,
že by se ke stejnému návrhu vrátila příští vláda.
Jinými slovy, zákon by se patrně začal tvořit znovu
zcela od začátku. Což v českých podmínkách, zdá
se, vyžaduje čas, který přesahuje jedno volební období. A tudíž ještě pár desítek let budeme možná
stavět podle zákona, který nevyhovuje nikomu,
s výjimkou pár stovek úředníků.
I z vyjádření odborníků je zřejmé, že návrh nového
zákona obsahuje místa, na nichž různé strany shodu nenajdou. Paradoxem však je, že oním hlavním
rozporem, na němž vše může ztroskotat, není žád-

ná odborná otázka, ale institucionální a procesní
pravidla. Ta totiž, z důvodů sice možná pochopitelných, leč v podstatě nelegitimních, odmítá
Svaz měst a obcí, který právě dokonce výslovně
požaduje stažení návrhu z legislativního procesu,
aby se jím mohla zabývat až politická reprezentace
vzešlá z říjnových voleb.
Tragikomický rozměr osudu novely připomíná
i březnová aktivita Svazu podnikatelů ve stavebnictví – ten spustil ke stavebnímu zákonu web
s příznačnou adresou www.postavenenahlavu.cz.
Symbolicky tak kritizuje fakt, že se u nás deset
let povoluje a rok staví. Především je to ale pokus
vytvořit veřejně přístupnou diskuzní platformu,
protože ze strany samosprávných i politických
subjektů trvá nepochopení smyslu a cílů nového
stavebního zákona.
Ať tak či jinak, výsledky českého stavebnictví
v tomto roce zmíněná novela neovlivní. Tedy,
pokud naše domácí hašteření neodradí pár zahraničních investorů.

O peníze jde především
V nezměněném prostředí se příliš nezmění ani
trendy, jak je vidíme dnes. Není, co by s nimi
pohnulo. Naopak se mohou prohloubit tendence,
které jsou viditelné již dnes. Poměrně dobře si
stojí dopravní stavitelství, Státní fond dopravní
infrastruktury bude letos nejštědřejší v historii,
má na projekty bezmála 130 miliard korun, a tak
lze očekávat, že v tomto segmentu už možná
i v letošním roce může přijít růst. „Většina akcí je
již ve fázi realizace pod smlouvou, případně probíhá
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POBÍDKOU PRO STAVEBNICTVÍ
VŠUDE V EVROPĚ JSOU
ENVIRONMENTÁLNÍ CÍLE, KTERÉ
DO STAVEBNICTVÍ VELMI INTENZIVNĚ
VNÁŠEJÍ TÉMA UDRŽITELNOSTI.
VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ
PAK MŮŽEME PŘIČÍST I DIGITALIZACI.

soutěž a dokončování přípravy. Je ale nutné vnímat,
že rozpočet na jednotlivých akcích se v průběhu roku
aktualizuje v návaznosti na aktuální vývoj realizace
jednotlivých staveb. Faktorů, které mohou ovlivnit
přípravu i zahájení samotné realizace nových akcí
v roce 2021, je celá řada, například odvolání různých spolků proti územně plánovací dokumentaci,
odvolání neúspěšných uchazečů v rámci výběrového
řízení nebo nepředpokládané geologické podmínky,
které nebyly odhaleny předchozím průzkumem.

Tyto faktory jsou do značné míry neovlivnitelné
ze strany našich investorů, a proto je není možné
předem eliminovat. Principy fungování SFDI
nicméně umožňují pružně reagovat na aktuální
vývoj na jednotlivých stavbách a průběžně alokovat
disponibilní prostředky na stavby, kde budou peníze
skutečně spotřebovány,“ komentuje aktuální stav
dopravních investic Zbyněk Hořelica, Ĝeditel
Státního fondu dopravní infrastruktury. Jiná bude
situace v pozemním stavitelství. Pokud jde o byty,

municipality se do větších investic zatím pouštět
nechtějí, i ony se musejí vyrovnat s propadem
příjmů. Bytová výstavba je přitom atraktivní pro
investory pouze ve větších městech, všude jinde
je závislá takřka výhradně na schopnostech obce
mít a naplňovat rozvojovou vizi. U průmyslové
výstavby, byť růst e-commerce si vyžádá další
a další investice do skladů a logistických center, je
již dnes viditelné zpomalení. Dobrou zprávou je,
že projekty se vysloveně neruší, spíše odsouvají.

SLOVO PREZIDENTA SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ JIŘÍHO NOUZY

V

ážené kolegyně, vážení kolegové, členové
Hospodářské komory, úvodem mi dovolte,
abych vám všem jménem vedení Svazu
podnikatelů ve stavebnictví i jménem svým poděkoval za dosavadní spolupráci. Věřím, že bude
pokračovat ku prospěchu nás všech i v dalších
letech.
To, co jsme zažili v loňském roce a bohužel
stále zažíváme i letos, bezprecedentně zasáhlo
do ekonomického fungování celé společnosti.
Nechci jakkoliv polemizovat o správnosti či
nesprávnosti zvolených opatření k ochraně
zdraví občanů České republiky. Faktem zůstává,
že přijatá opatření významným způsobem
ovlivňovala a ovlivňují všechny obory podnikání.
Náš Svaz od začátku pandemie vyvíjel efektivní
úsilí s cílem pomoci podnikatelským subjektům
v sektoru stavebnictví při zmírňování dopadů
přijímaných vládních opatření, při řešení výpadků pracovníků z důvodu nemožnosti překračování státních hranic, při zajišťování některých
ochranných pracovních pomůcek v čase jejich
katastrofálního nedostatku a podobně. V řadě
případů jsme sice řešili odlišné problémy a komplikace specifické pro stavebnictví, které přijatá
opatření přinášela našim členům, ale nakonec
jsme byli všichni i s vámi, členy Hospodářské
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komory, na jedné lodi. Mohl bych pokračovat
výčtem aktivit při jednáních s vládou a s krajskými politickými reprezentacemi, kdy bylo nutné
okamžitě reagovat na vzniklou situaci, ale není
účelem mého příspěvku věnovat se jen potížím,
které nám přinesl rok minulý. Musí nás zajímat
zejména budoucnost – a především té se musíme věnovat. Čeká nás totiž celá řada úkolů a ani
jeden z nich nebude jednoduchý.
S respektem ke složité situaci chceme zajistit pro
celý sektor stavebnictví, zejména pak pro naše
členy, v rámci možností optimální podmínky pro
realizaci veškerých podnikatelských aktivit a maximální prosperitu. Ve spolupráci s odpovědnými
ministerstvy a s experty pracujeme na strategii,
která jim řadou forem a metod pomůže. Již
v minulosti jsme se zasadili – a budeme tak činit
i nadále – o udržení a ještě lépe o navyšování
investic státu i celého veřejného sektoru. V první
fázi se nám to podařilo a zaregistrovali to naši
členové, kteří pracují v oblasti silničního a železničního stavitelství. Pro letošní rok se díky vedení
Ministerstva dopravy ČR podařilo zajistit bezprecedentní výši finančního krytí cestou Státního
fondu dopravní infrastruktury ve výši bezmála
130 miliard korun. Z celého objemu stavebního trhu se bohužel jedná o „pouhou“ čtvrtinu

celého objemu, další čtvrtinu představují další
veřejní (kraje, města, obce) a státní (zbylé rezorty
jako MZe, MPO, MŽP a další) investoři. Zbývající
polovinu pak představují investice soukromého
charakteru. Z uvedeného vyplývá, že dokážeme
velmi slušně predikovat vývoj v rezortu dopravy,
o něco hůře v té druhé čtvrtině veřejného
sektoru. Ano, je zřejmé, že kraje, města i obce
se budou v oblasti stavebních investic chovat
nanejvýš obezřetně. Stěží se odhaduje absolutní
objem finančních prostředků proudících do samosprávných rozpočtů z rozpočtového určení
daní. Je logické, že výběr daní závisí na výkonu
ekonomiky – a ta je negativně zasažena, všichni
víme proč. Co ale odhadnout neumíme, je vývoj
v segmentu soukromých investic. Přiznejme si,
že tady jde o věštění z křišťálové koule. Dnes bychom asi byli rádi, kdyby to dopadlo jako v roce
loňském. To jsem byl v srpnu tázán, jak sektor
dopadne na konci roku, a vyslovil jsem tezi,
že se budeme pohybovat někde kolem -10 %
v celoročním srovnání s rokem 2019. Nakonec
čísla byla po očištění vlivů o něco příznivější
a pohybovali jsme se na úrovni -8 %. Aby tomu
tak skutečně bylo, musí se naše úsilí významně projevit i v oblasti pozemního stavitelství.
Z toho důvodu spolupracujeme s MMR ČR,
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které aktuálně připravuje koncept a program
pomoci zejména samosprávným celkům, krajům,
městům a obcím v oblasti přípravy investic.
A ve spolupráci s tímto rezortem podporujeme
i PPP projekty na samosprávné úrovni.
Svaz se aktivně a efektivně podílí také na rekodifikaci stavebního práva. V této oblasti je naše
vzájemná spolupráce s HK ČR velmi intenzivní.
Současná situace v povolování staveb v ČR je
tristní a neúnosná. Když už máme investora s finančním krytím, ať veřejného, nebo soukromého, začne neuvěřitelné martyrium s povolením
stavby. Na změně a nápravě situace intenzivně
pracujeme s cílem zajistit povolení stavby
do jednoho roku. Věřím, že se podaří dotáhnout
rekodifikaci stavebního práva do konce a že nám
nová legislativa umožní v horizontu dvou let
zlepšit postavení ČR v mezinárodním srovnání.
V dlouhodobém horizontu je náš Svaz aktivní
také při podpoře výstavby nového jaderného
zdroje, protože je to v zájmu energetické bezpečnosti ČR a pro české stavebnictví to bude i výzva
a obrovská příležitost k účasti na špičkovém
projektu. Spolupracujeme v této věci jak s Ministerstvem průmyslu a obchodu, tak se společností
EDU II, která je zástupcem investora, jímž je ČEZ.
S Technologickou agenturou ČR také připravuje-

A byť jsou tu v roli žab na prameni opět především obce a města (a kraje), tentokrát je to zcela
legitimní.

Stimulanty růstu
Přesto může být ještě letos lépe, než to na první
pohled vypadá. Pobídkou pro stavebnictví všude
v Evropě jsou environmentální cíle, které do stavebnictví velmi intenzivně vnášejí téma udržitelnosti. Ve střední a východní Evropě pak můžeme

me projekt Národního centra kompetence.
V oblasti digitalizace a zavádění metody BIM
v našem oboru bych rád vyjádřil poděkování
všem, kteří v posledních dvou letech pohnuli
celou věcí významně kupředu. Je zřejmé, že
odpovědné MPO a jím pověřená Česká agentura
pro standardizaci ve spolupráci se soukromým
sektorem udělaly značný posun. Ano, asi nejsme
na úplné špičce EU, ale při všech potížích a komplikacích se zaváděním metody BIM do praxe
rozhodně nejsme někde na chvostu. Z osobní
zkušenosti mohu potvrdit, že posun v oblasti
infrastrukturního a dopravního projektování
a stavitelství je významný. Celému procesu
pomáhá to, že v rezortu jsou tři silní investoři – ŘSD, SŽ a ŘVC. To bohužel neplatí v oblasti
pozemního stavitelství, kde je investiční činnost
roztříštěná mezi kraje, města a obce, takže MPO
tak nemá silného partnera a situace je zde o to
složitější. Ale i zde jsou příklady hodné následování. Dovolím si zmínit například stavbu nového
sídla Nejvyššího kontrolního úřadu, která může
být příkladem pro další.
Ano, je třeba si přiznat, že nás stále trápí
nedostatek pracovních sil a v tomto kontextu
pak zejména chybí řemeslně zdatní absolventi
učebních oborů. Ale to je dlouhý příběh, který

PETR KARBAN

se nám přes veškeré úsilí nedaří posunout
správným směrem. Částečně tento problém
vyřešíme zahraničními pracovníky, ale jistě ne
zcela. Ale přestat a rezignovat na jeho řešení
nesmíme.
Závěrem mi dovolte, abych stavebnictví v roce
letošním i v dalších letech popřál hodně osvícených a finančně silných investorů, aby projekční
kanceláře měly co projektovat, výrobci stavebních hmot a materiálů proč vyrábět, distributoři
a obchodníci stavebninami proč obchodovat,
stavební firmy co stavět a technologické společnosti co oživovat. Pak věřím, že stavebnictví
jako jeden z pilířů české ekonomiky obstojí
a bude přínosem pro její restart v době postcovidové. Q

Foto: archiv Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Míra nejistoty je přece jenom zatím příliš velká.
Podle kvartální analýzy českého stavebnictví,
kterou pravidelně zpracovává společnost CEEC
Research, 86 % dotázaných stavebních společností
v posledním čtvrtletí loňského roku realizovalo zakázky zadávané krajem, městem nebo obcí. Devět
z deseti společností však vnímá dopady pandemie
– zakázky jsou odkládány a je jich méně. Výhled
pro tento rok pak slibuje v tom nejlepším případě
meziroční propad lehce nad jedním procentem.

přičíst i digitalizaci. Toto téma v loňském roce
zkoumala skupina Delta, která dlouhodobě staví
na rakouské zkušenosti a propaguje jak digitalizaci, tak inteligentní budovy a udržitelné stavitelství.
Nejvýznamnější klienti skupiny z Rakouska, Česka, Slovenska a Ukrajiny potvrzují trend vzestupu
obliby ekologických staveb na straně investorů.
„Strategie udržitelnosti patří mezi pět nejdůležitějších faktorů, které investor vnímá,“ říká k tomu
Erik Štefanovič, jednatel české společnosti Delta.
Nutno přiznat, že výsledek jistě silně ovlivnilo
tradičně zelené Rakousko, ale i u českých investorů
udržitelnost začíná hrát roli. Nejlepším důkazem je
fakt, že investoři jsou v průměru ochotni akceptovat náklady vyšší až o 12 %, pokud za ně dostanou
přidanou hodnotu v podobě snížených provozních
nákladů. Nejodvážnější byli, možná překvapivě, investoři z oborů nejvíce postižených pandemií, tedy
hotelové a wellness společnosti a s nimi i zdravotnické společnosti.
Pokud směrem k udržitelné výstavbě vyšle
prostředky například Národní plán obnovy, který
právě v těchto dnech finalizuje vláda, aby jej mohla
předložit ke schválení evropským orgánům, může
to být rychlý a silný impulz pro celé stavebnictví.
Podobným impulzem by mohl být v horizontu
několika málo let i BIM a postupná všeobecná
digitalizace stavebnictví včetně stavebního řízení.
Pokud ovšem opět nezvítězí zase nějaké žáby. Q

JIŘÍ NOUZA,
prezident Svazu podnikatelů
ve stavebnictví
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Již 30 let jsme významným
českým výrobcem autobusů
Více o našich autobusech najdete na
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Skončí současná absurdní praxe
povolování staveb v ČR?
Zdá se, že proces povolování staveb v České republice již brzy nebude připomínat absurdní drama z pera Václava Havla
a mnohem více se přiblíží vlastně úplně běžnému standardnímu systému, který je součástí moderních států 21. století.
Rekodifikaci stavebního práva, jednoho z nejdůležitějších legislativních počinů současné vlády, projednává Poslanecká
sněmovna Parlamentu České republiky. Právě včas – bude důležitým hybatelem pro obnovu covidem a restrikcemi
zasažené země.

V

e druhém čtení počátkem března 2021
Poslanecká sněmovna přijala komplexní
pozměňovací návrh Hospodářského výboru
PSP, který vrátil zpět oddělený model a některá
další zásadní opatření a stal se tak fakticky novým
východiskem pro celou změnu. Snad se díky tomu
absurdní situace, se kterými se setkávají nejen čeští
investoři a developeři, stavební úřady, plánovači
měst, ale také menší stavebníci či jednotlivci,
stanou brzy již jen minulostí.

Před několika týdny Česká televize uvedla zcela
nový pořad Bilance dílem, který se věnoval právě
problematice složitého stavebního procesu. Pokud
bychom 20 minut pořadu shrnuli do několika vět,
potom současnému systému nikdo nerozumí, jednotní nejsou ani úředníci. V důsledku toho vzniká
mnoho chyb na všech stranách, kromě úředníků
na různých místech se nakonec vším zabývají
ještě soudy. Pro obyčejného člověka a investora
nepochopitelné. Pro stát drahé a neefektivní. Musí
se to změnit.
Diskuze o tom, zda rekodifikaci stavebního práva
Česká republika potřebuje, či nikoli, je zcela
bezpředmětná. Každodenní praxe ukazuje, že
měla být provedena již dávno. Pokusy současný
návrh zahodit, počkat na volby a začít znovu lze
označit téměř za zločin páchaný na již tak značně
zkoušeném a krizí zasaženém českém hospodářství. Neznamenalo by to totiž odložení procesu
přijetí změny o několik měsíců, ale o několik let,
navíc v době, kdy ekonomika potřebuje znovu
popadnout dech. Stejně negativně vnímáme pokusy zásadní změnu nedělat a systém napravit jen
drobnými úpravami. Jak takové pokusy dopadly,
jsme se mohli přesvědčit v posledních letech, kdy
s pravděpodobností hraničící s jistotou přinesly
nové povinnosti, nová razítka, více úředníků a delší proces. Tedy žádné zlepšení. To nemůže přinést
ani digitalizace, která je podle jiných právě tou
jedinou a správnou cestou k nápravě.

Digitalizace není všemocná
Digitalizace je nezbytný a velmi důležitý a smysluplný nástroj, který musí být nedílnou součástí této
změny. Nemůže ji ale zcela substituovat. Digitali-

Foto: archiv HK ČR

Současnému systému nikdo nerozumí

zace nesníží počet razítek. Nesníží ani opakované
odvolávání, přezkumy, soudní tahanice. Digitalizace je nástrojem k výkonu, nikoliv řešením sama
o sobě. Je to pero, bez kterého nelze napsat knihu,
samo o sobě však knihu nahradit nemůže.
Jak tedy shrnout návrh, který je nyní v Poslanecké sněmovně? Sjednocuje schvalovací řízení,
zaručuje veřejnosti právo hájit kvalitu svého života,
pozornost směřuje na rozhodování o věci, nikoli
o formalitách, zajišťuje stabilitu platnosti vydaného
rozhodnutí, a to vše při zachování nezbytné ochrany veřejných zájmů. Soudům umožňuje rychlejší
rozhodování a možnost věnovat se danému sporu
jen jednou, nikoli opakovaně. Zní to prostě, v souladu se zdravým rozumem, protože to jednoduché
a rozumné prostě je. Mimochodem – všechny tyto
body jsou základní premisy Zeleného kruhu, které
byly definovány na začátku procesu přípravy nové
stavební legislativy. A v současném projednávaném
návrhu byly naplněny.

Poučme se v Německu
Jak je stavebnictví jako takové důležité, ukázal rok
2020 v Německu. Výstavba bytů táhla stavebnictví
a stavebnictví táhlo celou ekonomiku. Totéž si
pamatujeme z krize v naší zemi, která se projevila
v roce 2008. Oproti předchozímu roku se o desítky
tisíc zvýšil počet povolených bytů i těch, které byly

zahájeny. V ČR v současném stavu něco nepředstavitelného. Nesmíme přitom zapomínat, že stavebnictví se svým vysokým multiplikačním efektem má
předpoklad být důležitým hybatelem zaměstnanosti
a ekonomické stability celých regionů.
V tomto smyslu je poměrně zajímavý pohled
na výnosovou stránku, kterou (nejen) veřejným financím rekodifikace přinese. Spočítal ji
tým uznávaného profesora Michala Mejstříka
a v základních číslech dosahuje úrovně 7 miliard
korun ročně. Přinese zásadní zlepšení stavební
činnosti v České republice a v důsledku toho
se zvýší daňový výběr státu v oblasti stavebnictví a navazujících oborů. Povolovací proces se
zkrátí z průměrných 5,4 let (u dopravních staveb
i z více než 20 let) na maximálně 1 rok. Přínosy
národnímu hospodářství poplynou i po dokončení a uvedení stavby do užívání. Roční přínosy
u komerčních staveb dosahují 1,6 miliardy korun,
stejně tak u rezidenčních. Celkově má investovaný
1 milion korun potenciál zvýšit produkci ČR až
o 3,09 miliardy korun. U silničních staveb jsou
roční přínosy 2,02 miliardy korun, u železničních
staveb 1,66 miliardy korun. Celkové kvantifikovatelné přínosy 6,88 miliardy korun za rok. Q
HANA LANDOVÁ,
předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje HK ČR
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Když je lídr partnerem
těch nejlepších

Wienerberger sbírá
ocenění a představuje světový unikát
Zahájení roku si Wienerberger užívá ve velkém stylu – pečeť Superbrands, několik ocenění v rámci tradiční ankety
Dům roku a oficiální prezentace světového unikátu – nové pálené střešní tašky Tondach V11 s oceněním Red Dot Award.

„P

ozitivních zpráv není nikdy dost a dvojnásob to platí v této době. Je skvělé vidět
tým, který je na svou značku hrdý. A to
u nás platí,“ říká Kamil Jeřábek, jednatel společnosti Wienerberger. Hrdost je v tomto případě
oprávněná – v únoru Wienerberger obdržel
Pečeť Superbrands, jen o několik dní dříve získal
významná ocenění od laiků i odborníků. Počátek
roku totiž věnuje redakce časopisu Můj dům pravidelně anketě Dům roku. Ani letos tomu nebylo
jinak a vyhlášeny byly výsledky již 26. ročníku
tradiční čtenářské ankety o nejkrásnější český rodinný dům. Vítěze z rodinných domů postavených
v České republice a na Slovensku a zveřejněných
v tomto časopise v průběhu roku 2020 vybírali
čtenáři i odborníci a Wienerberger viditelně
zabodoval.
Vedle čtenářů, kteří hlasovali formou SMS zpráv,
domy hodnotila i odborná porota, která se zaměřila na architektonickou kvalitu, originalitu stavby i její kontext vzhledem k okolí. V té se letos
sešli architekti Michal Kunc, David Kraus a Jitka
Pálková a s nimi také šéfredaktorka časopisu Můj
dům Markéta Klocová a redaktor Adam Krejčík.
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Soutěžící domy byly rozděleny do dvou hlavních kategorií – Domy se zastavěnou plochou
do 150 m2 a Domy se zastavěnou plochou nad
150 m2. Nechyběly ani tradiční kategorie Katalogové domy – zděné, monolitické a montované
a Návrhy projekčních kanceláří, poprvé se pak
letos objevila kategorie Rekonstrukce. „Charakteristickým rysem letošního ročníku byl vysoký standard
a poměrně vyrovnaná kvalita soutěžních staveb
a také značný soulad v hodnocení mezi odbornou
porotou a þtenáĜi,“ komentuje to šéfredaktorka
Markéta Klocová.
Na vítězných návrzích má svůj značný podíl také
společnost Wienerberger, jejíž cihelný systém
Porotherm, respektive Porotherm T Profi autoři
v obou případech použili.

Dům na jezeře
Celkovým vítězem a Domem roku 2021 se s nejvyšším počtem čtenářských hlasů stala velkorysá
stavba architekta Petra Dobrovolného, vítěz
kategorie Domy se zastavěnou plochou nad
150 m2. Stavba má masivní a energeticky úspornou
konstrukci, obvodové zdivo je z bloků Porotherm

T Profi s větranou vzduchovou mezerou a kamennou přizdívkou. Oceněný projekt představuje jeho
autor architekt Petr Dobrovolný: „Zadání bylo
na komfortní dům pro čtyřčlennou rodinu, s krytým
bazénem, velkoprostorovou garáží pro osm automobilů a s obytnou terasou včetně letní kuchyně pro
grilování s přáteli. K hlavním požadavkům patřilo
i maximální soukromí, hodně světla a krásné výhledy do krajiny. My jsme do zadání ,přidali‘ vodní
plochu a přejmenovali projekt na dům na jezeře.
Navrhli jsme řadu nejrůznějších variant, od přízemního až po čtyřpodlažní objekt, různé kombinace materiálů na fasádě i v interiéru. Postupně
jsme dospěli k Ĝešení, které je symbiózou pĜání
investora a našich představ o souznění architektury
a okolního prostředí.“
Vítězný projekt nezdobí jen design a souznění
s krajinou, ale také promyšlená technologická
stránka celé stavby. „Stavba má velmi pevnou
a energeticky úspornou konstrukci z bloků Porotherm T Profi, stropy jsou železobetonové. Vnější
přizdívka z Ĝezané ruly ještČ zvyšuje trvanlivost
a nadčasovost architektury. Masivní vzhled
kamenného hradu vyvažují a odlehčují prosklené
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Foto: archiv společnosti Wienerberger a časopisu Můj dům

fasády, nad nimiž probíhají dlouhé železobetonové
překlady. Ve druhém podlaží stropní desky odvážně
přesahují daleko do exteriéru, aby stínily terasy
a ložnice. Maximální prosklení v obou podlažích
nabízí atraktivní výhledy na kopcovitý horizont
a dává majitelům domu pocit, že jsou živou
součástí okolní krajiny,“ popisuje jeden z charakteristických rysů stavby Jitka Pálková, redaktorka
časopisu Můj dům.

Jedinečný čtyřlístek
V kategorii Domů se zastavěnou plochou
do 150 m2 získal 1. místo dům s netradičním
půdorysem ve tvaru čtyřlístku, jehož autorem je
Ing. arch. MgA. Michal Valert.
Zadání bylo poměrně konvenční – vytvořit
praktické a moderní bydlení pro čtyřčlennou
rodinu, s maximálním možným propojením domu
se zahradou. Určující byla přání dřevěné fasády
a zaoblených rohů. A tato přání dala vzniknout
poměrně originálnímu řešení, jímž je větraná fasáda z neupraveného modřínu, se zaoblenými rohy
obvodového pláště, které jsou u dřevěných fasád
poměrně neobvyklé. „Dům má ve skutečnosti řádný
pravoúhlý základ z cihelného zdiva Porotherm, tvoří
jej čtverec s vyjmutými rohy a díky zaoblení fasády
připomíná čtyřlístek,“ odhaluje tajemství tvaru
architekt Michal Valert, autor návrhu.

Byť v tomto návrhu hraje hlavní roli dřevo, pro
konstrukci zvolili autoři návrhu opět systém
Porotherm.

Porsche na střeše
Nová pálená taška Tondach V11 je skutečným
světovým unikátem! Její pohledovou plochu tvoří
tři hladké roviny, které vytvářejí dvě linie. Minimalismus návrhu jde vstříc trendu žádaných jednoduchých tvarů. Dva lomy ve tvaru písmene V dodávají
tašce nevšední dynamiku, barevné varianty Anthrazit, Basalt a Titanium noblesu a eleganci. Oboje
v součtu pak tvoří jedinečnou hru světel a stínů.
Design ale není jen estetickou záležitostí, vylepšuje

i funkční vlastnosti nové tašky. Vytvořený profil
totiž slouží k bezpečnějšímu odvodu vody na níže
položenou plochu. Originální design tak přispívá
k vyšší kvalitě i bezpečnosti střechy. Ostatně, právě
důraz, který Studio F. A. Porsche klade na dokonalé
vyladění technických parametrů výrobku, byl argumentem, který rozhodl o tom, že se Wienerberger/
Tondach na tyto designéry poprvé v historii obrátil.
Výsledkem je designová pálená střešní taška, která
má špičkové parametry a jejíž design již ocenili
designoví odborníci i nejznámější cenou pro designéry Red Dot Award. Q
PETR KARBAN
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Jen některé dřevo vydrží věčně
Dřevo je materiálem, jehož obliba je pochopitelná – má tradici, patří mezi dostupné přírodní materiály, dobře se s ním
pracuje a při odpovídajícím zpracování si dlouhodobě zachovává jak funkčnost, tak vysokou estetickou hodnotu, ať již je
použito v interiéru, či v exteriéru. Onen akcent na technologickou kázeň je ale zcela zásadní. Když ta chybí, dřevo naopak své
vlastnosti poměrně rychle ztrácí a degraduje. Laxní přístup k výrobě se tak konečnému majiteli může významně prodražit.
Jedním z nejdůležitějších kroků při technologickém zpracování dřeva je jeho povrchová ochrana.
To platí, i když jde o dřevěné stavební výplně.
Největším problémem dřeva, zvláště stavebního, je
vlhkost, bobtnání a sesychání. Ochranný nátěr má
tyhle výkyvy vyrovnávat, musí být proto pružný
a pracovat se dřevem společně. A to není snadné,
protože každé dřevo je jiné. Vladimír Linhart,
obchodní ředitel divize průmyslových nátěrů pro
ochranu dřeva české pobočky Remmers, to jen
potvrzuje a klade důraz vedle kvalitních prostředků také na již zmíněnou technologickou kázeň:
„Můžete mít skvělý vstupní materiál, můžete mít
nejlepší prostředky pro dokonalou povrchovou
ochranu, ale pokud při výrobě máte v létě třicet
stupňů a relativní prostorovou vzdušnou vlhkost
třicet procent, v životě nedokončíte otvorovou výplň
tak, jak by bylo třeba. Buďto se vám nátěr nerozlije,
jak je potřeba, nebo bude rychle vysychat, a eurookna, dřevo-hliníková okna i špaletová okna za desítky
tisíc budou degradovat.“

REMMERS
Společnost založená v roce 1949
se specializuje na výrobu stavebně
chemických produktů, barev a laků na dřevo
i průmyslových laků. Firma zaměstnává více
než 1 500 vysoce kvalifikovaných pracovníků,
vyrábí přes 400 produktových systémů a má
dlouhodobé zkušenosti v nejdůležitějších
oblastech stavebně chemického oboru.
Nabízí mimo jiné široký sortiment špičkových
produktů pro všechny oblasti povrchové
úpravy dřeva a stavebnictví. Všechny výrobky
se vyvíjejí a vyrábějí výhradně v Německu
a jsou důkladně testovány (značka jakosti
RAL, ekologická značka EU Ecolabel , testy
na bezpečnost pro dětské hračky dle normy
71-3, atest výrobků bez příměsí živočišného
původu a jiné.).

Dřevo zkrátka – při správném zacházení – nabízí
vysokou kvalitu. A je to jedna ze specializací
společnosti Remmers, která právě v průmyslové ochraně dřeva představuje absolutní špičku.
O čemž svědčí i to, že s jejich průmyslovými produkty se v hobby marketech nesetkáte, jsou určeny
pro profesionální použití. „Jakékoliv dřevo, tvarově
stálé i tvarově nestálé dílce, je našimi systémy povrchově upravitelné. Aby to bylo úplně zřejmé, i v naší
branži je trend nenabízet jednotlivé produkty, ale
systémová řešení. Pro průmysl to má vysokou přidanou hodnotu. Víme, co děláme, vždyť podnik byl
v Německu založen pár let po válce a po celou dobu
si díky kvalitě získává respekt. Investujeme ročně významné částky do výzkumu a vývoje. A díky tomu
jsme vždy o krok napřed. Přičemž stejnou výhodu
nabízíme i našim odběratelům,“ představuje výhody průmyslové spolupráce se značkou Remmers
Vladimír Linhart.
Efektivní rozhodovací procesy, krátké dodací
lhůty a blízkost k zákazníkovi – to jsou principy,
na nichž podle slov Vladimíra Linharta Remmers staví. „Základem jsou produkty, ale s nimi
nabízíme našim zákazníkům komplexní služby.
Máme hluboké a dlouholeté zkušenosti a ty můžeme
předávat. Tak pomáháme řemeslným firmám nebo
projektantům, řešíme s nimi jejich technické nebo
stavební problémy. A tím jim dáváme značnou
konkurenční výhodu.“
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Foto: Jiří Hloušek a archiv Remmers

O krok napřed

Garance kvality až na 10 let
Firma má v Německu dvě významná výzkumná
centra, v Hiddenhausenu a Löningenu, přičemž to
druhé ještě voní novotou, vždyť bylo otevřeno před
pouhými třemi lety. Přístup do těchto Kompetentzzenter mají i odběratelé produktů Remmers
a noví potenciální zákazníci, protože právě tam

mohou v plné šíři vidět možnosti spolupráce a vyzkoušet na vlastních prvcích nejmodernější technologie předúpravy a následné povrchové úpravy
dřevěných dílů. Nad produktovými systémovými
řešeními jsou ještě zcela nové technologické
možnosti, které nabízí automatizace a robotizace.
Remmers vám je na vlastních robotických linkách
a vašich konkrétních produktech rádi předvedou.
Až pandemie dovolí, samozřejmě.
A proč se vyplatí věnovat při výrobě jakýchkoliv dřevěných produktů pozornost té správné
povrchové ochraně? Na to má Vladimír Linhart
jednoduchou odpověď: „Uvedu příklad – u tvarově
stálých dílců náš systém umožňuje finální ochranu
a ošetření povrchu ve dvou, třech či čtyřech krocích.
Při dodržení všech technologických pravidel v rámci
certifikované výroby pak umožňujeme poskytnout
na takové produkty garanci pět až deset let. A to je
jasná zpráva pro konečného zákazníka.“ Q
PETR SIMON

advertorial

Pracovní oděvy pro všechny profese
Přístup k zákazníkům a důraz na kvalitu, funkčnost i estetickou stránku výrobků, to jsou důvody, proč je dnes třebíčská
společnost Altreva nejen největším producentem pracovního oblečení v České republice, ale i významným evropským hráčem.

A

Více než 300 produktů nově na

www.altreva.cz

Foto: Altreva

ltreva umí nabídnout vedle standardního
pracovního oblečení, určeného do různých
sektorů průmyslu, zdravotnictví a služeb,
také certifikované ochranné oděvy. Nabídka
produktů třebíčského výrobce je rozmanitá
a široká, zahrnuje například také oděvy pro
prostory se zvýšenými nároky na čistotu a další
provozy s kontrolovaným prostředím, jakými
jsou letecký, automobilový a elektronický průmysl či operační sály.
Od návrhu přes vývoj a výrobu až po případné certifikace kolekcí je v případě potřeby vše
uzpůsobeno specifickým potřebám zákazníků,
kteří mají jasně danou korporátní identitu
a chtějí se odlišit od konkurence. Standardní
kolekce tvoří nezbytný základ produkce, hlavní
důraz klade Altreva na široký sortiment oděvů,
jejichž specifické vlastnosti se mohou jakkoliv
lišit – právě to umožňuje nabídnout vysoce kvalitní oděvy s požadovanými vlastnostmi doslova
pro všechny profese. Q
inzerce 188x125_3mmspad.ai 1 10.03.2021 13:34:32

PRŮMYSLOVÁ VRATA LOMAX
SPOLEHLIVOST A KVALITA
ZA ROZUMNOU CENU

www.lomax-industry.cz
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Bezpečná recepce
není jen záležitostí office center
Pandemie akcentuje řadu témat a mnohá z nich mají silnou vazbu na firmy. Jedním je bezpečnost zaměstnanců, téma, které
jde napříč segmenty. Nárazníkem mezi firemním a vnějším prostředím je u většiny podniků vstup, respektive recepce.

F

irmy, které se specializují na facility management, zařazují nové služby, jako jsou ochrana
povrchů, termokamery, dezinfekční kliky,
robotické a online check-in systémy. Zajímalo nás,
jak o využití těchto možností smýšlejí výrobní
společnosti i jaká je vlastně nabídka na trhu. Těch
prvních jsme se zeptali, zda uvažují ve svém podniku s ohledem na pandemickou situaci o využití
služeb firem z oblasti facility managementu, která
je zaměřena na bezpečnou recepci a dezinfekční
úklid, nebo tyto služby již využívají.

Ke slovu přijde i e-recepční
Z odpovědí vyplývá, že o specializované spolupráci
oslovené firmy spíše neuvažují, řeší bezpečnost
převážně vlastními kapacitami nebo v rámci dlouhodobých kontraktů.
„Facility služby si zajišťujeme svépomocí a neuvažujeme o zajištění dodavatelskou službou. Co se týká
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bezpečnější recepce, tak od 1. dubna 2021 budeme
mít v provozu jako doplněk, zatím pouze na jedné
z našich recepcí, e-recepční, která zvládne přebírání
pošty či uvedení návštěvy. Dále bylo na recepcích
instalováno plexisklo a kolegyně pravidelně místo
dezinfikují samy, například po převzetí pošty. Co se
týká nějakého speciálního úklidu s vyšším důrazem
na dezinfekci, tak to máme s dodavatelem na úklid
domluvené již hned od loňského jara,“ odpovídá
Michaela Šmídková, facility manager JIC.
Cyril Svozil, předseda představenstva skupiny
Fenix Group, byl velmi stručný: „Vše potřebné
zajišťujeme ve vlastní režii.“ Velmi podobně řeší
tuto problematiku podle Jitky Dvořákové, vedoucí
technického úseku, i třebíčská společnost Altreva:
„Externí služby nevyužíváme ani o tom neuvažujeme, protože tyto služby nám zajišťuje naše sesterská
společnost, která má v předmětu podnikání mimo
jiné správu a údržbu nemovitostí.“

Přesto řada výrobních podniků specializované
facility management služby využívá.

Facility management nabízí
komplexní řešení
Sondu jsme proto třemi otázkami vypustili
i ke dvěma předním tuzemským dodavatelům
FM služeb. Ptali jsme se, které změny vnesla
do segmentu pandemie, zda nabízejí již dnes bezkontaktní a robotické technologie a zda vnímají ze
strany výrobních firem zvýšenou poptávku.

Atalian

1.

Pandemie oblast FM postihla stejně jako
většinu oborů. Kvůli restrikcím a uzavíráním obchodů a služeb se u řady zákazníků snížila
i potřeba námi poskytovaných služeb. Na druhou
stranu řada firem, které využívají IFM, ocenila, že
je jejich dodavatel schopen se o ně postarat i v mi-
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mořádných podmínkách a zajistit jim i v době
pandemie maximální servis a bezpečné prostředí.
Z bezkontaktních řešení nabízíme UVD
robota, který dezinfikuje prostory a s 99%
účinností eliminuje bakterie a viry i v rozsáhlých
prostorách díky automatickému pohybu a 360°
působení na své okolí. Úklidy vhodných prostor
dokážeme zajistit profesionálním robotickým
mycím strojem. Můžeme také zmínit například
generátor ozonu, který eliminuje bakterie a viry
obsažené ve vzduchu a je šetrný k životnímu prostředí. Bezkontaktní technologie však využíváme
i pro revizní a kontrolní činnost, jedná se převážně
o dálkově řízené monitorovací zařízení pro různé
účely a bezkontaktní měření teplot.
Jsme rádi, že nám přichází řada poptávek
od nových potenciálních zákazníků, které
jsou většinou koncipovány jako IFM. Výrobní
firmy z řad stávajících zákazníků pak reagují na sezonu a ostatní aktuální vlivy, takže poptávka rostla
po zimní venkovní údržbě, dezinfekci vnitřních
prostor a dodání OOP a dezinfekce.

2.

3.

M2C

1.

Pandemie vnesla do našeho oboru velkou
poptávku po snižování nákladů ze stran
klientů, a to ve většině částí segmentu. Největší

tlak však nastal v oblasti nákupních center. Roste
zájem o náhradu lidské pracovní síly mechanismy
vzdálené správy a dohledu nad technologiemi
a současně také o minimalizaci nákladů za spotřeby energií. To znamená sledování v pravidelných
intervalech a predikce možné úspory ve vazbě
na fungování technologií a osvětlení. Jedná se
o trend, na který se v M2C snažíme již nějakou
dobu cílit a klientům ukázat nové možnosti,
protože je to dle našeho názoru budoucnost oboru
facility managementu.
V našem portfoliu nabízených produktů se
nachází například automatický dezinfekční
rám, který může být instalován téměř do jakéhokoliv veřejného prostoru a svůj význam může najít
jak v obchodním centru, tak i v průmyslové lokalitě. Dále nabízíme například technologii JettyRobot – zařízení pro čištění klimatizací proti virům
a bakteriím. Tato technologie vyčistí jakákoliv
potrubí nejrůznějších průměrů, délek i zakřivení.
V případě úklidu a využití robotizace v tomto
segmentu bychom byli možná v některých ohledech opatrní. Výrobců, i těch zavedených, kteří
nabízejí autonomní samořiditelné mycí automaty,
je poměrně dost. Jejich reálné nasazení v provozu
je často problematické – stroje stále nezvládají
standardní běžný provoz. Znamená to, že poměr
cena – výkon stále nedosahuje parametrů, kdy

2.

jsme schopni plně nahradit lidskou sílu. Každopádně vývoj jde poměrně rychle dopředu a čas,
kdy budou autonomní stroje, se určitě blíží.
Také v oblasti údržby již existují technická řešení,
kdy kontrolu nad zařízením, jejich regulaci,
hlášení poruch a ovládání lze automatizovat a řešit
vzdáleným přístupem. My takovou službu nabízíme v rámci dohledového centra M2C Space.
Výrobní firmy jsou segmentem, který
je pro společnosti našeho typu velmi
významnou oblastí. Aktuálně již máme ve svém
portfoliu významné klienty z této oblasti. Snažíme
se potenciální partnery oslovovat a přesvědčovat je
o vhodnosti spolupráce s námi. Je to vidět na dlouholetých kontraktech se známými firmami, které
vždy slouží i jako referenční srovnání a argument,
proč by se výrobní a logistické společnosti měly
posunout směrem k outsourcingu služeb facility
managementu. Chápeme, že toto rozhodnutí je
u výrobních firem na úrovni strategického rozhodnutí a příprava takového projektu zabere dost
dlouhý čas. Na druhou stranu, příklady významných mezinárodních firem jsou důkazem, že takový projekt lze připravit a realizovat. A v konečné
fázi ho i po letech hodnotit jako úspěšný s velkým
významem pro stranu klienta. Q

3.

PETR SIMON
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Rychle, přesně, úsporně

Foto: 2x archiv Xella

Ve třech slovech a přitom výstižně lze popsat způsob práce se stavebním systémem Ytong a Silka. Velkoformáty díky svým
vlastnostem představují inteligentní řešení pro developerskou výstavbu nejen vícepodlažních domů.

U developerského projektu SEKO komplex v Trenčíně jsou na nosné stěny použity velkoformátové vápenopískové tvárnice Silka Tempo, které zde autoři projektu navrhli pro jejich vysokou nosnost a výborné
akustické vlastnosti. Obvodové stěny jsou vyzděné z velkoformátových prvků Ytong Jumbo, u kterých kladně hodnotili jejich výborné tepelně-technické vlastnosti. Pro projekt byl zpracován multidisciplinární
3D model v technologii BIM.

Počítejte s prvotřídními službami

Z

míněné přednosti platí pro všechny výrobky ze sortimentu Ytong a Silka a oceňují je
i developeři, kteří s nimi realizují zástavby
vícepodlažních domů.

Velkoformáty snižují pracnost
a zvyšují efektivitu výstavby
Velký formát tvárnic a příček a k tomu minijeřáb –
to je cesta k rychlé a přesné výstavbě s velkoformátovými prvky Ytong a Silka. Velkoformátové
tvárnice a příčky navíc snižují nároky na personál,
protože při práci s nimi stačí méně pracovníků
a díky technologii je práce fyzicky méně namáhavá. Pomocí minijeřábu může člověk zvedat plošně
větší bloky, čímž roste výstavba až dvojnásobnou
rychlostí a na staveništi přitom stačí poloviční
pracovní četa.
U rodinných a nízkopodlažních bytových domů
jsou efektivním prvkem tvárnice Ytong Lambda
YQ. U větší výstavby typu bytových domů do čtyř
nadzemních podlaží se vyplatí stavět z velkoformátových prvků, díky kterým stavba roste rychleji.
Velkoformáty ale šetří čas již při projektování a dá
se s nimi dobře a kvalitně připravit i multidisciplinární 3D model v BIM technologii. Obvodové
stěny se při podobných projektech zdí z velkoformátových prvků Ytong Jumbo. „Ytong Jumbo se používá všude tam, kde naši zákazníci požadují krátké
doby výstavby a zároveň vysokou kvalitu stěn,“ říká
Ing. Lucie Šnajdrová, manažerka velkoformátové
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Systém velkoformátových vápenopískových tvárnic Silka zkracuje
čas zdění až o 60 %, zvyšuje kvalitu stěny a snižuje náklady
na financování výstavby.

výstavby CZ & SK ve společnosti Xella. Pro vyšší
bytové domy s více než 4 nadzemními podlažími jsou ideální tvárnice Silka Tempo. Ty mají
podobné složení jako Ytong, ale svou únosností
až 20 MPa se podobají betonu. Štíhlé stěny přinášejí kromě výborné akustiky a únosnosti i vyšší
užitnou plochu v budovaném objektu. Nejhospodárnější řešení vnitřních nenosných a dělicích stěn
nabízejí příčkové panely Ytong, které jsou součástí
velkoformátového sortimentu společnosti Xella.
Tyto panely jsou konstrukčně vyztužené a vyrábějí
se na míru dle výšky podlaží, přičemž maximální
výška jsou 3 metry.

Stavební firmy si od společnosti Xella mohou zapůjčit veškerou mechanizaci potřebnou pro velkoformátovou výstavbu – v nabídce jsou minijeřáby,
kleště, schůdky nahrazující lešení, manipulační
vozíky, hevery a další. Součástí dodávky jsou i plány kladení na míru, odborní poradci firmy jsou
samozřejmě připraveni poskytnout maximální
odbornou podporu.
Součástí služeb společnosti Xella je kompletní
technická podpora pro developery. Díky novému
konceptu služeb blue.sprint zpracuje Xella v projektové fázi z jakýchkoliv digitálních podkladů
model zdiva, tedy digitální dvojče stavby. Pokud
projektuje projektant developera v BIM, může
využít BIM knihovnu s produkty celého sortimentu Xella. V rámci služby blue.sprint může
využít například kontroly kolize v návaznosti stěn,
návrh optimalizace řešení projektu včetně cenové
nabídky a výkazu materiálu. Pro partnery z výroby
je možné získat kladečské a montážní plány stěn
z velkoformátových výrobků na základě odsouhlaseného 3D modelu včetně využití možnosti výroby
stěnových panelů na míru. V neposlední řadě je
třeba zmínit, že Xella je i z ekologického hlediska
optimální dodavatel – společnost se dlouhodobě
zaměřuje na zachování přírodních zdrojů, snížení
energie a emisí, čímž přispívá k získání certifikace
budov v systémech LEED/Breeam. Q
PETER ŠOVČÍK

stavebnictví & development

Leasing, úvěr, dotace i pojištění vyřídíte pod jednou střechou

Finanční služby specializované na stavebnictví
Společnost SG Equipment Finance loni financovala stavební techniku v objemu 1,7 miliardy korun, což odpovídá více než
třetinovému tržnímu podílu. Zjednodušeně můžeme tedy říct, že poskytla finance na každý třetí nově pořízený stavební
stroj. Recept je podle Libora Košíčka, obchodního ředitele společnosti, vlastně jednoduchý – jednoduše, rychle a výhodně
vyřešit vše, co klient potřebuje, nejen financování s minimálními náklady, ale také dotační podporu a nadstandardní
pojištění.

SG EQUIPMENT FINANCE (SGEF)

Foto: archiv SGEF

Pomáhá na svět vašim projektům. V Česku
i na Slovensku se řadí k nejvýznamnějším
poskytovatelům nebankovního financování
firemních investic. V loňském roce společnost
financovala investice českých firem v objemu
11,1 miliardy korun, z toho 1,7 miliardy
korun směřovalo do stavebnictví. SGEF
nabízí finanční a operativní leasing, úvěry
a splátkový prodej. Zajišťuje také komplexní
pojištění financovaných předmětů. Jako
dceřiná společnost Komerční banky je
součástí mezinárodní finanční skupiny
Société Générale.

O

d loňského roku leasingová společnost
u finančního leasingu odvádí DPH
z celého objemu splátek hned
na začátku smlouvy. Co to znamená pro vaše
klienty?
Jako jedna z mála společností na trhu jsme
dokázali tuto úpravu využít v jejich prospěch.
Mohou si vybrat mezi navýšením volných zdrojů
a menšími splátkami. Pokud se rozhodnou pro
rovnoměrné rozložení úhrad částky odpovídající
DPH do splátek, posílí své disponibilní zdroje.
Pokud naopak upřednostní co nejnižší splátky,
zaplatí danou částku v navýšené splátce, případně
o ni navýší akontaci.
Ne každý ví, že produkty leasingových
společností lze kombinovat s dotačními
programy. Jaké jsou vaše zkušenosti?
Klienti bývají většinou mile překvapeni, když
jim nabídneme zařazení do některých z programů, který jim zlevní leasing nebo úvěr. Potěší je
i minimální administrativa s tím spojená, protože
ji u řady z nich bereme na sebe.

Na co konkrétně vaši klienti mohou získat
dotaci?
Podpory jsou zaměřeny na investice s příznivým vlivem na životní prostředí, zaměstnanost,
infrastrukturu měst a obcí, rozvoj podnikání či
energetické úspory. Moderní stavební mechanizace
většinou splní alespoň jedno kritérium. V České
republice spolupracujeme s ČMZRB na programu
Expanze, z programů evropských bank nabízíme
podporu Evropské investiční banky, Rozvojové
banky Rady Evropy a Evropského investičního fondu.
Financovaný předmět je třeba vždy pojistit.
Vyplatí se pojištění přes leasingovou
společnost?
Dobré pojištění dělá široký rozsah rizik, vysoký limit
plnění, spolehlivá asistence a odpovídající pojistné.
To vše klientům zajišťujeme ve spolupráci s našimi
makléři. U většiny pojistných programů garantujeme stálou sazbu po celou dobu financování. Q

STAVEBNÍ TECHNIKA SGEF
Q

Financuje nakladače, bagry, rypadla, jeřáby,
domíchávače a další stavební stroje.

Q

Spolupracuje s dodavateli všech předních
značek.

Q

Splátky lze nastavit podle sezony.

Q

All risk pojištění zahrnuje mimo jiné pojištění
elektroniky a chyby obsluhy.

PROČ SGEF?
Q

Financování šité na míru vašemu podnikání
a vaší situaci (možnost i 100% financování)

Q

Nabídka do 24 hodin, rozhodnutí
do 48 hodin po dodání všech podkladů

Q

Minimální administrativní nároky, žádostí
je stručný dotazník a přílohou výkazy
za uzavřené účetní období

Q

Financování v korunách i eurech, atraktivní
úrokové sazby, úroková podpora

Q

Jednoduchá a přehledná smluvní
dokumentace

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

Stavba nemá vypínač
Českému stavebnictví se bez odpovídající legislativy lépe nepovede. Nejtěžší na stavbě totiž není postavit, ale získat
všechna potřebná povolení. Zvláště ve velkých městech. Kapitolou zcela zvláštní je pak Praha. Pozemky, kde se dá stavět,
jsou nezastavěné především proto, že jsou zatíženy problémy, do jejichž řešení se nikomu nechtělo, říká Jiří Škabrada,
výrobně technický ředitel stavební společnosti STEP.

J

ak žije vaše firma s covidem?
Je to rok a my jsme jako soukromá společnost
s třicetiletou historií k pandemii přistoupili
pragmaticky hned loni v březnu. Během týdne
jsme měli páteřní síť na home office a pravidlo jedna kancelář – jeden člověk. Samozřejmě, taky před
rokem padaly myšlenky na týden to zavřít, šířily
se zvěsti, že Praha bude stejně zavřená. Jenže jsme
dobře věděli, že zavřít znamená riskovat, protože
nevíte, kdy otevřete. Takže jsme byli rozhodnuti
dělat za jakýchkoliv podmínek, dokud to jen
trochu půjde. A ze strany zaměstnanců i dodavatelů jsme cítili souhlas. Chuť pokračovat v práci
byla naprosto zřejmá. Ano, tu a tam se objevily
obavy, možná v deseti procentech, ale velmi rychle
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opadly, protože všichni viděli, že jsme zavedli jasná
opatření, v kancelářích společnosti nikdo nebyl,
stavby byly rozděleny na buňky… Počáteční stres
jsme přestáli a vlastně rok jedeme v úplně novém
modu. V létě jsme trochu zmírnili, ale hned s podzimem jsme zase najeli na režim z loňského jara.
S plnou podporou ochranných pomůcek, s nimiž
jsme určitě nečekali na nějaké vládní instrukce.
Antigenní testy jsme nakupovali už v prosinci,
například. Dnes testujeme všechny dvakrát týdně,
podařilo se nám přesvědčit i subdodavatele.

Slyšeli na to?
My jsme byli poměrně striktní. Jestli chcete, aby
stavby jely, přijmete naše pravidla. My všechno

zajistíme, seženeme testy, naplánujeme organizaci,
budete se podílet na nákladech. Deset procent
se jich divilo, dnes jsou rádi, že jsme jim ušetřili
starosti a předběhli vládní opatření. Subdodavatelé
nakonec i pro svou vlastní potřebu nakupují testy
přes nás.

Přispěje i stát…
Tady jsem skeptik, protože dodneška není úplně
jasné, jaká jsou pravidla, objevila se po týdnech
například informace, že musíte mít archivované
obaly testů s čárovým kódem. Nevím, možná
to není pravda, možná se to ještě třikrát změní.
Nicméně každá finanční pomoc ze strany státu by
v této situaci byla určitě přínosem. Pro nás je dů-

Foto: archiv STEP

STAVEBNÍ SPOLEČNOST STEP
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Foto: Jakub Hněvkovský

Pokud jde o průmyslovou výstavbu, cítíme
přibrzdění. Připomíná to rok 2009, leckdo si to
nechce připustit, ale krize je teprve před námi.
Rozhodující bude přelom roku 2021 a 2022.
Řada projektů bude končit a ukáže se, kolik se
jich bude otevírat. Myslím, že boj se přiostří.

Jiří Škabrada, výrobně technický ředitel stavební společnosti STEP

ležité, že stavby jedou. Všichni pochopili, že jinak
to nejde. My děláme jako generální dodavatel velké
stavby za stovky milionů, bytové domy s vysokým
standardem. Neumím si představit, že bychom
to museli stopnout, to jsou stovky lidí na jedné
stavbě. Všechno je poměrně přesně plánováno,
navazuje na sebe, všechno souvisí se vším.

Jak by se vás dotkla uzávěra průmyslu,
o níž se mluví? Exportéři nejste, kritická
infrastruktura také ne…
A také nejsme proudová výroba. Tu, pokud vyřešíte skladové zásoby, můžete vypnout a zase zapnout
poměrně jednoduše. Stavba je organismus, nemá
vypínač. My jsme závislí na dodavatelích nikoliv
produktů, ale prací. Pro ty nesáhnete do skladu. Jestliže máme nasmlouvané práce na duben
a chtěli bychom je v květnu, pak naši dodavatelé
už mají na květen nasmlouvané práce na jiných
stavbách. Takže špičkový zámečník, kterých opravdu není mnoho a kterého potřebujeme vzhledem
k požadované kvalitě, může najít čas třeba za osm
měsíců. Ale dokud nejsou na místě konstrukce
schodiště, nemůžeme dělat dřevěné obklady...
Většina stavebních firem a navazujících řemesel
má práci na tři čtvrtě roku až rok. Do toho když
zasáhnete, spustí se domino efekt.
Znamenalo by to penále?
Myslím, že výjimečně, investoři žijí ve stejném
prostředí. Ale každý den stavby stojí statisíce,
i když se nestaví. Někdo by to musel zaplatit.
Protože jak vidíte, ve finále takový čtyřicetidenní lockdown v případě stavby může mít dopad
řádově v měsících. A přepočítejte to na peníze,
to mohou být až desítky milionů. Nemluvě o tom,
že investor už počítal s příjmy, splácí úvěry,
někdo jiný počítal s tím, že od tehdy a tehdy
už bude bydlet v novém, prodal třeba stávající
nemovitost, na kterou už zase čeká někdo jiný.

Individuální projekt a sériová výroba jsou zkrátka
dvě rozdílné věci. Nechci tím říct, že automobilky
by lockdown nebolel. Bolel. Ale na stavbách by
asi bolel víc, a nejen investory.

Plánujete v této situaci další projekty?
Jak reagují investoři?
Už pracujeme na projektech pro polovinu roku
2022. Z logiky věci se investoři snaží držet plány,
ale někteří jsou opatrní. Typicky hotelové investice,

ČESKÁ LEGISLATIVA JE TAK
SLOŽITÝ PROCES, ŽE FUNKČNÍ ANI
BÝT NEMŮŽE. ZÍSKAT STAVEBNÍ
POVOLENÍ JE NEKONEČNÝ PROCES,
PROTOŽE DO TOHO STÁLE
A OPAKOVANĚ VSTUPUJE VELKÉ
MNOŽSTVÍ SUBJEKTŮ S RŮZNÝMI
ZÁJMY. NEMYSLÍM, ŽE SE NĚCO
VÝRAZNĚ ZMĚNÍ.

což je také oblast, kde se významně angažujeme,
se většinou posouvají na rok 2023. Menšina silných
investorů v tomto segmentu se snaží nezpomalovat, naopak se snaží využít situace a třeba některé
projekty i urychlit, ale těch je skutečně jen pár. Je
to v první řadě otázka jejich cash flow. Ale i pokud
z pohledu financí by to zvládli, problémem jsou
jak kapacitní, tak legislativní podmínky, ty tomu
nepřejí. V bytové výstavbě jede v Praze a okolí,
kam dobře vidíme, příprava naplno.

Když už jste zmínil legislativu, pokud by
byla funkčnější, než je, byli by investoři
schopni reagovat v kratším čase?
Jednoznačně ano. Česká legislativa je tak složitý
proces, že funkční ani být nemůže. Získat stavební povolení je nekonečný proces, protože do toho
stále a opakovaně vstupuje velké množství
subjektů s různými zájmy. Nemyslím, že se něco
výrazně změní.
Vidím, že jste optimista…
Pragmatik. Dělám to pětadvacet let. Konkrétně
v Praze jsou dnes všechny pozemky složité, ať již
technicky, nebo legislativně. Protože kdyby ne,
dávno už tam někdo stavěl. Musíte se připravit
na to, že pokud tam budete chtít stavět, čeká vás
martyrium. Postavit cokoliv je v podstatě snadné,
když to trochu odlehčím. Základem je přípravné řízení a získání stavebního povolení. A to je
začarovaný kruh. My bychom jako stavbaři moc
chtěli dokonale připravené projekty, ale investoři
do projektů neradi dávají větší prostředky, když
je zřejmé, že než získají povolení, mnoho věcí se
několikrát změní.
Podmínky nejsou ideální, přesto se můžete
chlubit krásnými projekty, před lety jste
sklízeli obdiv za dům, který navrhoval Josef
Pleskot. Co je hodno obdivu dnes?
Jedinečný projekt finského developera YIT,
s nímž dlouhodobě spolupracujeme. Rekonstruujeme objekt bývalé košířské Meopty, v němž
vzniknou nádherné a originální loftové byty. Je to
náš největší páteřní projekt. Na Cibulkách jsme
už stavěli AALTO, to jsme dokončili a teď je to
druhá etapa, komplex PARVI Cibulka.
Stavíte pro velké institucionální investory
i pro ty malé privátní, co raději?
Firma potřebuje velké projekty, aby žila a rozvíjela se. Menší projekty, typicky rodinné domy, jsou
často radostí. A protože jde většinou o jedinečné
stavby, které navrhují architekti zvučných jmen
s absolutní důvěrou investorů, je to pro nás často
jedinečná příležitost zkusit si věci, které se běžně
nedělají. Tedy učit se a růst. A to je neocenitelné.
Takže na otázku, co děláme raději, odpovědět
neumím, bez velkých projektů bychom nepřežili,
díky menším nestojíme na místě. A poctivé je
přiznat, že i mezi velkými jsou projekty některé
zcela výjimečné, jako třeba Parvi. Nicméně všem
projektům se snažíme dávat maximum, protože
pod všemi budeme navždy podepsáni. Q
PETR KARBAN
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Inovace je cesta do budoucnosti

Foto: Jakub Hněvkovský

N

„JIŽ NYNÍ MÁ U NÁS
VÍCE NEŽ 80 PROCENT
EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ,
KDE VYJEDNÁVÁME KOLEKTIVNÍ
SMLOUVY, ZKRÁCENOU DOBU
NA 37,5 HODINY, ŘADA FIREM
NABÍZÍ I ŠEST TÝDNŮ DOVOLENÉ,
A K POKLESU JEJICH VÝKONNOSTI
NEBO ZISKOVOSTI NEDOŠLO,“
KOMENTOVAL V ÚTERÝ 23. BŘEZNA PŘEDSEDA
NEJVĚTŠÍ TUZEMSKÉ ODBOROVÉ ORGANIZACE
JOSEF STŘEDULA NÁVRHY ČSSD, KTERÉ MAJÍ

a výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) lze stejně
jako na podnikatelské aktivity nahlížet také
z pohledu opakování hospodářských cyklů
konjunktury a recese. Produktivní a inovativní
firmy podporují známou pravdu, že kdo neinovuje,
nemá šanci a nepřežije. Zvlášť v době krize a očekávaného oživení je nutné zamyslet se nad konkurenceschopností vlastních výrobků a ekonomičností
svých výrobních postupů. Současná krize je na rozdíl od velké ekonomické recese v letech 2008 až
2010 způsobená odlišnými příčinami, a je tak zcela
relevantní očekávat brzké ekonomické oživení, které
bude přát připraveným. Na toto reagují výzkumné
organizace zabývající se aplikovaným výzkumem
a vývojem, které jsou připravené nabídnout své
služby a schopnosti všem aktivním podnikatelským
subjektům. Pro vaši představu, těmto výzkumným
organizacím v krizových letech 2009 až 2010 výrazně rostl obrat, protože jejich služby začal využívat
vyšší počet českých firem, které se tímto způsobem
připravily na postkrizové oživení trhu, v důsledku
čehož získaly konkurenční výhodu v nových nebo
inovovaných produktech a službách.
V současném období pracují výzkumné organizace zaměřené na aplikovaný výzkum na zlepšení
nabídky svých služeb ve prospěch aplikačního
sektoru. Například Asociace výzkumných organizací (AVO) společně s Hospodářskou komorou
připravuje portál Mapavin, kde firmy naleznou
nabídku činností, zaměření a volné kapacity
výzkumných organizací využitelné v aplikovaném
VaVaI. Na tomto portálu budou moci firmy také
zadávat své poptávky na výzkumně vývojové nebo
expertní činnosti. Portál je postupně finalizován
a bude plně funkční během 2. pololetí 2021.
Podařilo se také vyjednat navýšení rozpočtu
Technologické agentury na program TREND,

který podporuje spolupráci podniků a výzkumných organizací ve výzkumu a vývoji, zároveň je
předschváleno i směřování části financí z Fondu
obnovy na výzkumné aktivity v aplikovaném
výzkumu, vývoji a inovacích. Rád bych proto
apeloval na inovační firmy, aby byly připraveny se
svými výzkumnými a inovačními záměry, protože
podpora prvních projektů je plánována již na druhou polovinu letošního roku, a jak se říká, štěstí
přeje připraveným.
Skutečnost, že oživení průmyslu v Evropské unii
je na dobré cestě, začíná být zřejmá také z navýšení poptávek po výzkumných službách ze strany
německých firem. Jejich aktivita začala stoupat
již v posledním čtvrtletí 2020 a pokračuje i letos
navzdory další a věřme, že poslední covidové vlně.
Také v ČR již řada firem plánuje vylepšení stávající
produkce tak, aby zachytily nástup oživení a byly
připraveny s konkurenceschopnějšími výrobky
a službami. Zakončím proto optimisticky, věřím,
že firemní sektor je v ČR dost silný na to, aby se
systematicky dostal z krize silnější než evropská
konkurence, a že inovační aktivity jsou v ČR
na takové úrovni, aby si každý podnik, od malých
až po velké, uvědomoval důležitost permanentní
inovace své produkce. Výzkumné organizace
jsou připraveny takovýmto podnikům při řešení
problémů pomoci. Q

LIBOR KRAUS,
předseda Sekce pro výzkum,
vývoj a inovace HK ČR
a prezident Asociace
výzkumných organizací

UZÁKONIT KRATŠÍ PRACOVNÍ DOBU, DELŠÍ
DOVOLENOU A MINIMÁLNÍ MZDU VÁZANOU NA
POLOVINU MZDY PRŮMĚRNÉ.

JE TAK TĚŽKÉ POCHOPIT, ŽE PROTI
TAKOVÝM POŽITKŮM NIKDO
NIC NENAMÍTÁ, POKUD JSOU
DOHODOU MEZI ZAMĚSTNAVATELI
A ZAMĚSTNANCI? JE ALE
KRUCIÁLNÍ PROBLÉM PRO ČESKOU
EKONOMIKU – A ZVLÁŠTĚ V TÉTO
DOBĚ – NÁROKOVAT JE ZÁKONEM.
NENÍ, ALE PŘEDVOLEBNÍ
POPULISMUS JE ZKRÁTKA SILNĚJŠÍ…
PETR KARBAN
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Kdyby ty neziskovky nebyly…

N

eziskový sektor je v běžném životě jako
spousta jiných věcí takřka nepostřehnutelnou složkou národního hospodářství.
Dokud nenastane vypjatá situace, dokud nedojde
k celoplošnému ochromení tržní ekonomiky a provozuschopnosti mnoha podnikatelských subjektů
napříč profesními obory v celkové struktuře
odběratelsko-dodavatelských vztahů, obchodu
a distribuce – do té doby se nic zásadního neděje.
A dalo by se říct, že neziskový sektor si tak léta žije
svým vlastním životem, sdružuje zájmové skupiny
v daném oboru, pořádá setkání členů, spolupracuje s několika subjekty, až to mnohdy vypadá, že jde
spíše o kroužek několika činorodých nadšenců.
Změna nastává v situaci, kdy celorepublikově
čelíme dramatickému makro i mikroekonomickému vývoji, protahovanému lockdownu a plošným
vládním restrikcím. Řeč je konkrétně o neustále

zmatené, vágní a přesložité komunikaci vlády.
Člověk již pochybuje o zdravém rozumu. A pokud
by se mě někdo zeptal na to, zdali je lepší změnu
vyhlásit a provést na začátku týdne nebo na jeho
konci, selskou logikou bych odpověděl, že na začátku týdne, protože je přece nesmysl vyhlásit
zásadní změny v pátek večer s tím, aby platily
od pondělní půlnoci. Živě si umím představit, jak
páteční vyhlášení pondělních změn dvě třetiny
komerční sféry uvrhne do okamžité nejistoty…
jak se budou všichni snažit marně zjistit nějakou
kloudnou informaci… jak opět budou zcela zahlcené komunikační linky celý víkend… jak budeme
přemýšlet, zdali se změny v omezení a zákazech
týkají také nás, nebo spadáme do výjimky…
Ostatně, netřeba si to představovat, prožíváme to.
A právě v této chvíli zde máme v hlavní roli
živnostníka, drobného podnikatele. Takový

Foto: archiv HK ČR

Výrok...

názory
pro naše členy. Byť maloobchodní provoz zámečnictví byl zakázán, mohli jsme fungovat. A to jen
díky společnému úsilí Odboru podnikatelského
prostředí a obchodního podnikání MPO, Živnostenské sekce Hospodářské komory ČR i advokátní
kanceláře Havel & Partners.
Jen díky tomuto úsilí vláda nakonec vydala
prohlášení, že s účinností ode dne 1. března 2021
od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59
hod. je udělena výjimka pro maloobchodní prodej
a prodej a poskytování služeb v provozovnách
servisu přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti a prodejnách domácích potřeb a železářství,
kam spadají i provozovny s obvyklou nabídkou
spojovacího materiálu, ručního a elektrického
nářadí a nástrojů, stavebního a nábytkového
kování, rytectví a dalších železářských potřeb pro
domácnost a dům, jako jsou poštovní schránky,
trezory, pokladničky, klíčové depozity a podobné.
Většina našich členů standardně nabízí převážnou
část tohoto sortimentu, tudíž jejich provozovny
spadají do kategorie prodejen domácích potřeb
a železářství, jsou tedy ve výjimce a mohou mít
maloobchodní provozovny otevřené. K tomu
ještě poznámka: Zámečnictví zdaleka neznamená řezání klíčů, což je obecně rozšířená floskule.
Zámečnictví zejména spočívá v práci s hutními
materiály, v jejich dělení, tváření, obrábění. Správným označením pro klíčové služby a železářský
sortiment je zámkařství, naši členové jsou tudíž
zámkaři a klíčaři. V oficiální Národní soustavě
kvalifikací je rovněž uvedena kvalifikace Zámkař.
A to jsme pouze u první nuance. Těmi dalšími jsou
nouzové otvírání při nebezpečí z prodlení a mnoho jiných služeb, které naši členové poskytují nikoliv proto, že by chtěli mít za každou cenu otevřeno,
ale zejména z důvodu okamžité či co nejrychlejší

pomoci občanům v nouzi. Nikdo z nás si přece
nejde pro radost koupit další klíček od bytu…
Klíč řeší ten, kdo jej zalomil, ztratil či mu byl zcizen… A ten potřebuje co nejrychleji svoji situaci
řešit a mít se jak dostat do svého bytu či domu.
Pokud to shrnu, šlo ze strany našeho Cechu
o předložení relevantní argumentace se všemi
souvislostmi a aspekty, se zdůrazněním charakteru
předmětu podnikání a o vzájemné oboustranné
prodiskutování veškerých hledisek. Následně
bylo ze strany MPO zasláno oficiální vyjádření
s uznáním oprávněnosti našeho výkladu, a navíc
s konfirmací renomované právní kanceláře.
Stěžejní úlohu přitom sehrála nezisková oborová
organizace, která minimálně za svůj obor docílila
udělení výjimky pro své členy. Dlužno říct, že zároveň i pro nečleny. Závěrem malé shrnutí. Kdyby
ty neziskovky nebyly, spousta firem a živnostníků
by měla zavřeno v důsledku dezinformovanosti,
nejednoznačné komunikace, a hlavně neznalosti
při laickém rozhodování vládních úředníků v rámci sepisování podobných zákazů a výjimek. Věřím,
že jsou i další obory, ve kterých se stává neziskový
sektor velmi důležitým prostředníkem mezi státem
a komerční sférou. Budu rád, pokud tento případ
inspiruje další a pokud neziskový sektor v čele
s nestátními organizacemi vstoupí do širšího povědomí a diskuze. Q

TOMÁŠ POSPÍŠIL,
cechmistr Cechu mechanických

Foto: Jakub Hněvkovský

člověk je vydán na milost a nemilost ucpaným
e-mailovým schránkám kamsi na ministerstva,
a pokud se někam už dovolá, od úředníka se dozví
tak maximálně odkaz na webové stránky, kde se
přece vše potřebné od vlády dozví. Přesně v tento
okamžik se tonoucí začíná stébla chytat, neboť mu
nic jiného nezbývá a vidí poslední možnost. Je
totiž naštěstí členem neziskovky, svého profesního
či oborového spolku.
Jsem předsedou takové neziskové organizace –
spolku Cech mechanických zámkových systémů
ČR. Sám jsem prožil od večera v pátek 26. února,
kdy byl vyhlášen nový nouzový stav a daleko tvrdší
lockdown, naprosto vyčerpávající víkend, kdy jsem
byl doslova bombardován členy – a zajímavé je, že
také nečleny – a marně jsem se pro ně snažil zjistit
cokoliv, co by mohlo být alespoň trochu použitelné, nějakou jasnou zprávu, zdali jsme, nebo nejsme
v rámci našeho oboru uzavření.
Představme si typického člena, poctivě a tvrdě
pracujícího živnostníka, platícího daně, odbývajícího se na dovolených a chodícího do práce
často i s rýmou. Obživa a podnikání je pro něj
alfou a omegou běžného fungování. Takovému
člověku v pátek večer v televizi řeknou něco, čemu
rozumí jen tak napolo a čím si rozhodně není
jistý. Okamžitě u něj vyvstává potřeba dovolat se
kohokoliv, kdo by mu takovou jistotu dal. Úřady
v pátek večer, natož přes víkend, nefungují, e-mail
mu dá těžko okamžitou odpověď a z webu vlády
mu jdou oči kolem. V pondělí však musí fungovat.
Co teď? Jediná možnost je zvednout telefon a volat,
kam se dá, na mysl tak přichází i poslední zoufalá
možnost: Co naše organizace? Ta je přece v Hospodářské komoře ČR a již při prvním lockdownu
nás informovala konkrétně a jasně. Výsledkem,
kterého se nakonec podařilo dosáhnout, je výjimka

zámkových systémů

V

momentě, kdy čtete tyto řádky, Evropa
diskutuje nad konkrétním návrhem očkovacích certifikátů (pasů), které mají usnadnit
cestování a se kterým přišla v polovině března Evropská komise. V posledních týdnech, které tomu
předcházely, se nemluvilo snad o ničem jiném. Pro
některé jde o vytouženou vstupenku, která zajistí
návrat do života, který jsme znali před pandemií,
pro druhé je to ďáblův nástroj, jak zase o něco lépe
špehovat lidi a sbírat a využívat jejich data.
Ponechme pro potřeby tohoto článku stranou, co
Evropská komise přesně představila a jak by podle
ní měl tento certifikát vypadat, jak by se měl nazývat a co všechno by měl nebo neměl umět. Na to
bude ještě čas. Důležité je připomenout, proč jej
vůbec potřebujeme.
K odvětvím, která restrikce spojené s koronavirovou pandemií přiškrtily nejvíce, patří bezpochyby
cestovní ruch a turistika. Příjmy ze zahraničního cestovního ruchu jsou pro mnohé, zejména
jihoevropské země naprosto klíčové. Španělská

ekonomika podle tamního statistického úřadu
v loňském roce klesla o rekordních 11 %. Nedobrá
situace je také v České republice, kde pandemie
dostala na kolena mnoho podniků v cestovním
ruchu a řada firem, které sice krizi přečkají, se
ocitne bez jakýchkoliv rezerv do budoucna nebo
v dluzích. Podle analýzy společnosti Economic
Impact, kterou zadala agentura CzechTourism,
tvořil propad za minulý rok zhruba 54 % a ztráty
v roce 2021 způsobené přímo restrikcemi mohou
dosáhnout až 165 miliard korun.
Očkovací certifikáty, které by se postaraly o návrat
turistů, se proto jeví jako spásné řešení, a já jejich
vznik podporuji. Aby se však ujaly a splnily svůj
účel, budou muset urazit ještě dlouhou cestu.
V první řadě si musí získat podporu politiků,
důvěru občanů, musí jít ruku v ruce s dalšími protipandemickými opatřeními a v žádném případě
nesmí nikoho diskriminovat – tedy vyřazovat lidi,
kteří nemohou ze zdravotních důvodů podstoupit
očkování nebo jsou teprve na čekací listině.

Úspěch koronavirových certifikátů se bude proto
odvíjet od úspěšnosti a rychlosti očkování, a to
nejen v Evropě, ale po celém světě. Zatímco Spojené státy, Velká Británie a Izrael míří ke kolektivní imunitě, EU se může pochlubit pouze 7 %
populace, která do dnešního dne dostala první
dávku vakcíny. U rozvojových zemí se počítá s tím,
že vakcinace obyvatel neskončí dříve než v roce
2023 nebo 2024.
Očkovací certifikáty tedy možná představují
jízdenku do normálu, bez úspěšné vakcíny ale
zůstanou jen bezcenným cárem papíru. Q

MARTINA DLABAJOVÁ,
poslankyně Evropského
parlamentu a členka Kontaktní
skupiny k očkování proti
covidu-19
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Foto: archiv poslanecké kanceláře Martiny Dlabajové

Očkovací certifikát jako jízdenka do normálu?

analýza

Pohled domácností a podnikatelů
Jak jsme zvládali uplynulý rok s pandemií?
Období posledních dvanácti měsíců přineslo všem mnoho nových zkušeností, obav a strachů, ale také nové příležitosti
nebo nápady pro další život. Z původně jistě mnohými z nás předpokládané krátké krizové situace se vyvinulo dlouhé
období nejistot, změn a rizik, které mají dopady na individuální zdraví a životy, ale také na ekonomické zdraví a životy firem.

V

zhledem k tomu, že společnost prožívá
takovou nestandardní etapu svých dějin,
je potřebné sledovat, jak se vyvíjí vnímání
tohoto celospolečenského „fenoménu“. Jedním
z vhodných způsobů, jak sledovat měnící se nálady
ve společnosti, je sociologický výzkum. První
vlnu „covidového“ výzkumu uskutečnila agentura
SC&C na přelomu února a března 2020 a zatím
poslední zkoumání bylo realizováno přesně
po roce.

Téměř polovina populace
se cítí ohrožena
Subjektivní vnímání viru jako ohrožení je v současné době velmi podobné jako na konci března
2020 (viz tabulka č. 1). Zásadní je v tomto případě
věková struktura – dvě třetiny seniorů 65+ let
se cítí ohroženo proti „pouhé“ třetině nejmladší
generace 18–34 let. Není žádný rozdíl mezi lidmi,
kteří deklarují, že sami prodělali covid, a těmi bez
zkušenosti s touto nemocí. Míra obavy nesouvisí
ani s počtem lidí, o kterých daný respondent
ví, že byli nemocní. 90 % lidí zná někoho, kdo
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onemocněl covidem v období od září 2020 do
konce února 2021. Mladší lidé znají výrazně více
lidí, kteří byli nemocní – průměrně mezi 10 a 13
osobami, zatímco u seniorů 65+ let je průměrný
počet takových lidí zhruba 8. Počet „pozitivních“
kontaktů souvisí s velikostí sociálních sítí (počet
lidí v blízkém okruhu), ekonomickou aktivitou
(mladší lidé mají kolegy v práci nebo ve škole)
a také se životním stylem.

16 % domácností se nachází
ve velmi obtížné finanční situaci
Od podzimu 2020 dochází k mírnému nárůstu
domácností, které mají výrazné finanční problémy
(viz tabulka č. 2). Stále platí, že nejvíce ohroženou
skupinou jsou ženy bez maturity, které mají děti
do 15 let – téměř pětina z nich deklaruje, že má
opravdu vážné finanční problémy, a další pětina
musí výrazně šetřit.
Dalším negativním trendem je snižování podílu
domácností, které mají stále stejný standard jako
před pandemií. Ještě v červnu 2020 se tak cítily dvě
třetiny domácností, v současné době už to není ani

60 %. Tyto „stabilní domácnosti“ jsou častěji bez
dětí do 15 let anebo jsou to domácnosti seniorů
65+ let. Domácnosti podnikatelů se v současné
době často uchylují k šetření – více než polovina
musí šetřit nebo pociťuje velké ekonomické potíže.

Třetina ekonomicky aktivních lidí
zažila kvůli pandemii home office
Práce z domova se týká častěji nejmladší generace
do 34 let a také vysokoškoláků. Jednoznačně zde
dominuje Praha, kde deklaruje zkušenost s home
office až 50 % lidí. Nejmladší generace se ale také
častěji potýká se ztrátou práce kvůli pandemii.
Celkově deklarovalo ztrátu práce 5 % respondentů. Neznamená to nutně, že se tito lidé okamžitě
objeví v registrech úřadů práce, někteří mohli najít
jiné pracovní uplatnění, ale je jisté, že se trh práce
rozpohyboval především ve vybraných sektorech,
jimiž jsou především služby jako gastronomie,
ubytování či cestovní ruch.
Jak je patrné, pracovníci zažili nebo zažívají (viz
tabulka č. 3) různé organizační změny – kromě
práce z domova je to často střídání pracovních

analýza

TAB. 1: ZA JAK ZÁVAŽNÉ RIZIKO POVAŽUJETE VIRUS COVID-19 PRO VÁS OSOBNĚ? (V %)

METODIKA VÝZKUMU SC&C COVID
TRACKING
Výzkum byl realizován online (metoda
CAWI) na panelu respondentů agentury
SC&C. Bylo realizováno celkem 8 vln
tohoto šetření od konce února 2020
do konce února 2021. Výzkumu se
v každé vlně účastnilo více než 1 000
respondentů. Poslední aktuální vlna
výzkumu měla 1 422 respondentů a sběr
dat probíhal 20. 2.–24. 2. 2021

NEOHROŽUJE MĚ

ANI – ANI

CÍTÍM SE OHROŽEN

1. VLNA

28. 2.–1. 3.

52

30

18

2. VLNA

13. 3.–15. 3.

22

38

40

3. VLNA

26. 3.–29. 3.

18

36

46

4. VLNA

9. 4.–14. 4.

25

36

39

5. VLNA

30. 4.–4. 5.

33

38

29

6. VLNA

29. 5.–5. 6.

42

35

23

7. VLNA

6. 10.–8. 10.

34

37

29

8. VLNA

20. 2.–24. 2.

24

33

43

TAB. 2: JAK SOUČASNOU SITUACI VAŠE DOMÁCNOST ZVLÁDÁ V OBLASTI PENĚZ A HOSPODAŘENÍ? (V %)
MÁME SE LÉPE
NEŽ PŘEDTÍM

ZATÍM SE MÁME
POŘÁD STEJNĚ

UŽ TROCHU
ŠETŘÍME

HODNĚ ŠETŘÍME

MÁME OPRAVDU
VELKÉ FINANČNÍ
PROBLÉMY

4. VLNA

9. 4.–14. 4.

0

58

28

11

3

5. VLNA

30. 4.–4. 5.

2

62

23

10

3

6. VLNA

29. 5.–5. 6.

2

65

23

8

2

7. VLNA

6. 10.–8. 10.

1

60

25

10

4

8. VLNA

20. 2.–24. 2.

3

57

24

12

4

TAB. 3: KTERÉ ZMĚNY V PRÁCI SE VÁS TÝKAJÍ V SOUVISLOSTI S COVIDEM-19? (V %, POUZE TI, KTEŘÍ OD BŘEZNA 2020 PRACOVALI MINIMÁLNĚ 1 MĚSÍC, N = 1 073)
HOME OFFICE

STŘÍDÁNÍ
PRACOVNÍCH
TÝMŮ

JINÉ
ORGANIZAČNÍ
USPOŘÁDÁNÍ

ZKRÁCENÍ
PRACOVNÍHO
ÚVAZKU

ZMĚNA NÁPLNĚ
PRÁCE

NENÍ PRO MĚ
PRÁCE

ZTRATIL
JSEM PRÁCI /
PODNIKÁNÍ

ODEŠEL JSEM DO
DŮCHODU

ŽÁDNÁ
Z UVEDENÝCH
MOŽNOSTÍ

10.20

27

14

14

6

6

2

3

1
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02.21

32

15

16

7

9

3

5

1
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týmů nebo jiné organizační uspořádání ve firmě.
Zhruba každého desátého ekonomicky aktivního
člověka se týká změna náplně práce a 7 % deklaruje zkrácení úvazku.

TAB. 4: JAK SE VÁM VEDE V SOUČASNÉ DOBĚ V PODNIKÁNÍ?
(V %, N = 150–200 RESPONDENTŮ V JEDNOTLIVÝCH VLNÁCH, POUZE PODNIKATELÉ, OSVČ, FARMÁŘI)

Přes 40 procent podnikatelů
má citelné problémy
V dubnu 2020 byli podnikatelé zaskočeni (viz
tabulka č. 4) velmi silnými restrikcemi a polovina z nich reagovala na tento prvotní šok – velmi
šetřili, nebo se dokonce obávali uzavření svého
podnikání a někteří to pravděpodobně udělali.
Situace se mírně uklidňovala a na začátku října
2020 bylo podnikatelů s vážnými problémy zhruba
30 %. Při opakovaném měření na konci února se
situace vrací do jara 2020 a problémy deklaruje
více než 40 % podnikatelů. Q

MÁME SE
LÉPE NEŽ
PŘEDTÍM

ZATÍM SE
MÁME POŘÁD
STEJNĚ

UŽ TROCHU
ŠETŘÍME

HODNĚ
ŠETŘÍME

MÁME
OPRAVDU
VELKÉ
FINANČNÍ
PROBLÉMY

POZASTAVIL
JSEM NEBO
BRZY
POZASTAVÍM
PODNIKÁNÍ

4. VLNA

9. 4.–14. 4.

0

25

25

22

18

10

5. VLNA

30. 4.– 4. 5.

1

30

29

21

11

8

7. VLNA

6. 10.–8. 10.

4

40

26

16

10

4

8. VLNA

20. 2.–24. 2.

4

31

23

23

9

7

JANA HAMANOVÁ, ředitelka výzkumu SC&C
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Síla firemní vize
Nejlepší způsob,
jak uspět v budoucnosti,
je stvořit ji

Pokud jste v pozici majitele nebo ředitele firmy, očekává se
od vás, že budete stanovovat dlouhodobé cíle a udávat směr
vývoje organizace. Vaše okolí předpokládá, že umíte předpovídat
budoucnost, potřebuje cítit, že jste si jistí svými rozhodnutími
a že vždy víte, kudy jít dál.

J

e ale v dnešním rychle se měnícím světě možné
předvídat s jistotou cokoli? Nejspíš ne. To však
není překážkou k vytvoření představy o budoucnosti, kterou chcete pro svou firmu mít. Právě
vaše vize pomůže tuto budoucnost stvořit.

Vize udává směr
Vize je spolu s posláním a hodnotami součástí
filozofie firmy. Je odpovědí na otázku, čeho chce
firma dosáhnout. Oproti poslání, které odpovídá
na otázku, proč firma existuje, je vize obvykle
konkrétnější a časově vymezená. Vize udává firmě
směr vývoje, je základem pro tvorbu střednědo-
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pocit smysluplnosti a touhu i energii vizi společně
naplňovat.
To vše zní logicky a samozřejmě a ti z vás, kdo
s vizí pracujete, se možná ptáte, proč o tomto
tématu vůbec mluvit. Praxe ale ukazuje, že zdaleka
ne všichni majitelé a ředitelé firem si uvědomují
důležitost vize (a celé filozofie organizace). Nevědí,
že problémy, se kterými se potýkají, často pramení
právě z její absence. Bez vize lidé nejdou za společným cílem, vedení má problém tvořit silné strategie, rozhodování nestojí na žádném základě. Firma
se nekoncepčně vrhá na krátkodobé příležitosti,
které nesou nekonzistentní výsledky. Chybí loajalita zaměstnanců a schopnost přitáhnout nejlepší
lidi na trhu. Jakmile si firma ujasní, kam směřuje
a proč, zbaví se zdroje mnoha potíží.

Jak vizi vytvořit

bých strategií i krátkodobých plánů a určuje nastavení vnitřní organizace, její struktury, procesů
a podobně. Ať je vaší vizí být nejspolehlivějším poskytovatelem finančních služeb v regionu, vedoucí
značkou ve výrobě stavebních materiálů, nebo
nejžádanějším zaměstnavatelem v zemi, právě ona
určuje, na jaké činnosti se musíte zaměřit, do čeho
investovat, jaké lidi a partnery budete potřebovat.
Od ní se vyvozuje, v jaké struktuře a v jakém prostředí by měli vaši lidé pracovat i kolik finančních
a dalších zdrojů budete potřebovat. Jakmile máte
vizi budoucnosti, kterou chápou a přijímají všichni
ve firmě, víte, kam a proč směřujete. To vám dává

Přístupů k tvorbě vize je celá řada a každý lídr by
si měl zvolit ten, se kterým nejvíce souzní. Je určitě
užitečné otevřít se i postupům, které jsou pro vás
nové, protože mohou přinést čerstvý pohled na věc
a nové myšlenky. Přijetí ale musí být vědomé
a chtěné. Nutit se do postupů a metod, které jsou
pro vás těžko uchopitelné nebo odporují tomu,
jak přemýšlíte a nahlížíte na svět, nepřinese dobré
výsledky. Neexistuje žádná jediná správná metoda.
Vize jednotlivých organizací mohou mít různou
podobu i úroveň konkrétnosti a hloubky. Ať už
zvolíte jakýkoli přístup, důležité je popsat vizi
tak, aby udávala směr, ale zároveň neomezovala
přirozený vývoj firmy. Musí vám umožňovat dostatečný prostor pro reakci na změny a příležitosti
v okolním světě.
Na počátku si ujasněte, zda chcete vizi budoucnosti postavit na naplnění jednoho velkého cíle,
nebo ne. Dále si určete časové období, které bude
potřeba pro naplnění vize, například tři nebo pět
let. Můžete si samozřejmě určit kratší, nebo naopak delší dobu podle situace a potřeb vaší firmy.
Zvolte hloubku, do jaké chcete jít. Bude vám lépe
sloužit popis budoucnosti v několika klíčových
bodech, nebo chcete být víc konkrétní a popsat,
jak budou vypadat jednotlivé oblasti firmy? Příznivci přístupu, v němž je organizace chápána jako
živý, sebeorganizující se systém, často vizi definují
pouze hlavním cílem a několika body. Naslouchají firmě jako živému organismu a nechávají jí
prostor, aby sama zvolila, jak se bude dál vyvíjet.
Tento přístup může znít poměrně neuchopitelně,
v praxi ale funguje velmi dobře. Pokud vás zaujal
a cítíte, že k němu máte blízko, přečtěte si knihu
Frederica Lalouxe Budoucnost organizací, která
vám o něm řekne víc.

Přeneste se v čase
Pokud preferujete podrobnější představu o budoucnosti a máte potřebu víc plánovat, můžete
použít jiný model. Představte si, že jste v bodě,
kdy je vaše vize už naplněna, a vy popisujete, co
vaše organizace dokázala, jaký má dopad a přínos
pro svět, jak funguje a co dělá. Zamyslete se nad

důležitými oblastmi firmy a u každé z nich si
položte otázky, jejichž odpovědi vám pomůžou
ujasnit představu budoucnosti. Oblasti vize mohou
být například tyto: přínos firmy pro svět (zákazníky, partnery, majitele, planetu,…), aktivity firmy
(co děláme a co ne), business model, ekonomika
firmy, kultura, tým, vnitřní fungování,… Příklady
pomocných otázek: Co o nás v době naplnění vize
říkají naši lidé, partneři, veřejnost, jiné organizace?
Co jsou naše klíčové aktivity? Co děláme nového?
Co jsme přestali dělat? Co jsou naše hlavní silné
stránky? Co/kdo je hlavním zdrojem příjmů? Co
jsou hlavní rysy naší kultury? Jak se projevují v našem chování, komunikaci, způsobu práce a spolupráce? Jací lidé pro nás pracují? Máme stejnou,
nebo jinou organizační strukturu než v minulosti?
Míru hloubky a detailu si rozhodněte podle svých
potřeb. Nezapomeňte ani na sebe. Zamyslete se
nad tím, jakou roli chcete v organizaci mít, i nad
tím, jaké místo má firma mít ve vašem životě.
Do tvorby vize zapojte klíčové lidi a věnujte
jí dostatek času. V případě potřeby požádejte
o pomoc externího specialistu, který vás provede
celým procesem, připraví a odfacilituje workshopy
na míru a poskytne doporučení. Při tvorbě vize
se snažte zapojit jak racionální, tak i kreativní
myšlení. Berte v úvahu externí faktory, které
ovlivňují vaši firmu, především ale věřte své intuici
a vnitřnímu přesvědčení. Pokud cítíte silné volání
jít určitým směrem, udělat některé změny nebo
začít něco zcela nového, poslechněte ho. Právě vaše
víra je klíčovým faktorem zhmotnění budoucnosti,
kterou si přejete.

Jak vizi naplnit
Prvním krokem je vysvětlit vizi všem lidem ve firmě a dát jim možnost se k ní vyjádřit a položit
otázky. Rozhodně ho nepodceňte a dejte mu dostatečný prostor. Jakmile se vám podaří získat své lidi
pro naplnění vize, máte napůl vyhráno.
Samozřejmě vás všechny bude čekat hodně práce,
kterou je potřeba definovat konkrétními kroky
a úkoly. Ujasněte si, jak daleko jsou jednotlivé oblasti vize od jejího naplnění. Kde jsou hlavní slabá
místa a co je potřeba udělat pro jejich odstranění?
Co bude potřeba ve firmě změnit, přestat dělat
nebo nově vytvořit? Stanovte dílčí cíle, zvolte priority, zasaďte jednotlivé úkoly do časové osy.
Nemusíte ale hned na začátku řešit každý detail.
Důležité je vědět, čeho chcete dosáhnout, a nechat
firmě prostor pro přirozený vývoj a reakci na změny a příležitosti v okolním světě.
K naplnění vize budete kromě své víry a nasazení
potřebovat především toto: lidé musí mít jasno,
kam a proč firma směřuje a jakou roli v tom hrají
oni sami. Je nutné mít správné lidi na správných
místech, otevřenou komunikaci a dobře nastavenou strukturu, pravidla a procesy. Vize je ale tím
prvním krokem. Vzbuzuje touhu vydat se na velkou cestu a dává energii dosáhnout jejího cíle. Q
EVA VEJVODOVÁ
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Pandemie zrychluje digitalizaci a mění požadavky
na dovednosti zaměstnanců

Revoluce dovedností: Restart
Personální společnost ManpowerGroup provedla již 4. ročník celosvětového průzkumu Revoluce dovedností, který se
uskutečnil ve 43 zemích včetně České republiky na vzorku 26 000 zaměstnavatelů. Známe výsledky průzkumu.

J

aroslava Rezlerová, generální ředitelka
ManpowerGroup ČR, k výsledkům průzkumu
říká: „Řada trendů, které jsme již nějakou dobu
předpovídali, se výrazně zrychlila, nepřízeň osudu
je þasto motorem rychlých změn a společenského
pokroku. Digitální revoluce probíhá v nevídaném
tempu. Díky ni̗ vznikají nová pracovní místa a dochází k radikálním změnám, které mohou zlepšit
život lidí a vytvořit propojenější svět.“
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Nejvíce digitalizované společnosti
vytvářejí nejvíce pracovních míst
Společnosti v České republice v důsledku pandemie zrychlují digitalizaci a automatizaci – 15 %
z nich zrychluje, 10 % své plány pozastavilo.
Vzniká více pracovních míst, než jich zaniká –
87 % zaměstnavatelů, kteří zavádějí automatizaci,
plánuje navýšit nebo zachovat stávající počet
zaměstnanců, pouze 11 % plánuje omezit nábory.

Společnosti, kde je digitalizace nejintenzivnější,
vytvářejí nejvíce pracovních míst.

Digitalizace bude zaváděna nejrychleji
ve velkých společnostech
Velké firmy (s více než 250 zaměstnanci)
plánují více digitalizovat (29 %) a nabírat
nejvíce zaměstnanců. Naopak menší firmy byly
pandemií zasaženy nejvíce a je u nich větší

expertní pohled
pravděpodobnost, že pozastaví plány digitalizace
a budou nabírat méně zaměstnanců. Zrychlovat digitalizaci plánuje pouze 16 % středních
firem (50–249 zaměstnanců) a 8 % malých firem
(10–49 zaměstnanců). Mikro firmy (do 9 zaměstnanců) předpokládají zavádění digitalizace
nejméně (6 %).
„Rýsují se i další trendy. VČtší spoleþnosti plánují
automatizovat nejprve výrobní procesy, následně
pak administrativní a IT pozice a front office. Menší
firmy se zaměří spíše na digitalizaci podpůrných
funkcí, tedy podpory administrativy a kanceláří,
kontaktu se zákazníky a finančního oddělení,“
popisuje Rezlerová.

Plány digitalizace
a automatizace napříč světem
V důsledku současné krize plánuje nejvíce
automatizovat a digitalizovat Německo (44 %),
Rakousko (35 %), Řecko, Švýcarsko (34 %),
Panama, Kostarika, Japonsko (31 %), Guatemala,
Itálie (29 %) a Mexiko (27 %). Naopak nejméně
automatizace hlásí zaměstnavatelé v Číně (1 %),
Spojeném království, Portugalsku, Indii (8 %),
Španělsku, na Slovinsku, v Izraeli, Francii, České
republice (11 %) a Hongkongu (12 %).
Zaměstnavatelé v USA a Německu budou
nejvíce posilovat automatizaci a digitalizaci
na pozicích kontaktu se zákazníky (28 % USA,
21 % Německo). Nejvíce digitalizované pozice
ve financích a účetnictví plánují Kostarika
(25 %), Spojené království (21 %) Řecko (20 %)
a Maďarsko (20 %). Administrativní pozice chtějí
nejvíce digitalizovat švédští (39 %) a němečtí
zaměstnavatelé (28 %). Největší digitalizaci
zpracovatelského průmyslu a výroby plánuje
Indie (38 %), Asie a Tichomoří (21 %) budou
automatizovat nejvíce IT a výrobu.

Automatizovat, nebo vyčkat?
Odvětví, u nichž v ČR probíhala automatizace
před pandemií pomaleji, nyní svůj náskok dohánějí. Nejvíce zrychlí digitalizaci a automatizaci
finanční sektor, pojišťovnictví, prodej nemovitostí (24 %), vyčkávat bude 7 %. V důsledku
krize zrychlují digitalizaci své činnosti, zejména
administrativních funkcí a kontaktu se zákazníky. 11 % firem působících v odvětví stavebnictví
hlásí, že digitalizaci zrychlí, a 9 % hlásí, že bude
vyčkávat. Zástupci zpracovatelského průmyslu
a výroby budou spíše vyčkávat (13 %), zrychlovat
digitalizaci předpokládá 8 %. Maloobchod je
z hlediska digitalizace nejvíce konzervativní –
pouze 4 % firem bude v důsledku krize digitalizaci zrychlovat, 11 % bude vyčkávat.
„U odvětví, která byla krizí zpočátku zasažena
nejsilněji, včetně výroby, stavebnictví a maloobchodu, je situace nejednoznačná. Některé firmy se
rozhodly pro automatizaci a digitalizaci, aby se
rychle přizpůsobily nové situaci. Jiné se rozhodly
počkat, jak se bude situace dále vyvíjet, a své plány
pozastavily,“ podotýká Rezlerová.

Pozice očekávající největší nárůst
či snížení počtu zaměstnanců
Největší pokles v počtu pracovních míst v důsledku
automatizace a digitalizace je v ČR na finančních
a účetních pozicích (–20 %), následují administrativní pozice, kde zaměstnavatelé předpokládají
pokles o 11 %. Pozice věnující se obchodu a péči
o zákazníky pravděpodobně nečekají žádné změny
v počtu pracovních míst. Naopak největší nárůst
v počtu pracovních míst očekávají pozice ve výrobě a zpracovatelském průmyslu (38 %), IT (40 %)
a HR (44 %). „V roce 2018 zaměstnavatelé neplánovali zvyšovat počet zaměstnanců v personalistice,
někteří dokonce počítali s jejich poklesem. Dva roky
poté vidíme, že firmy investují do technologií v oblasti
lidských zdrojů a nabírají do HR nové zaměstnance,“
říká Jaroslava Rezlerová.

#Peoplefirst – posílení role HR
a zdraví zaměstnanců
V roce 2021 a v následujících letech bude podle
HR manažerů nejdůležitější zdraví a pohoda
zaměstnanců, které jsou ještě zásadnější z hlediska
následujících priorit, tedy zavedení nových modelů
práce a většího zaměření na posilování kvalifikace,
učení a rozvoje. 43 % HR manažerů považují zdraví a pohodu zaměstnanců za nejdůležitější prioritu.

Poptávka po digitálních dovednostech
roste – kvalifikace rychle zastarávají
Revoluce dovedností spolu s krizí posílily poptávku po technických i lidských dovednostech.
Měkké dovednosti, jako je komunikace, efektivní
nakládání s časem a nastavování priorit, přizpůsobivost, analytické myšlení, iniciativní přístup
a empatie, jsou více ceněné a žádané než kdy
dříve a jsou základním předpokladem úspěchu.
„Masivní přechod na práci na dálku vedl ke zvýšení poptávky po schopnosti spolupráce, týmové
práce a po dalších měkkých dovednostech. Ovšem
pouze 24 procent firem do měkkých dovedností
investuje a jen pětina plánuje v příštích šesti měsících konkrétnější postupy pro rozvoj vedoucích
pracovníkůծ,“ říká Rezlerová.

Řešení pro revoluci dovedností – plán
pro obnovu, rekvalifikaci a přenastavení
Potřebné dovednosti se mění rychleji než dříve
a talentů je nedostatek, proto organizace potřebují
nové strategie pro rozvoj talentů a pracovní síly,
aby přitáhly, rozvíjely, motivovaly a udržely si ty
nejtalentovanější pracovníky pro další fáze revoluce
dovedností. „Zásadní výzvou tohoto desetiletí je pomáhat lidem rozvíjet potřebné dovednosti a zvyšovat
jejich kvalifikaci, aby mohli zastávat role, po nichž
je největší poptávka v kontextu probíhající̗ revoluce
dovedností. Vytvářet lepší pracovní prostředí, kde
může každý rozvinout svůj potenciál a těžit stejnou
měrou z úspěchů, bylo klíčové již před pandemií.
O to zásadnější je to nyní,“ uzavírá Rezlerová. Q

SOUČASNÉ HR PRIORITY
1. Získat informace o talentech, které
firmy v současnosti mají a které potřebují
Mít k dispozici kvalitativní hodnocení
zaměstnanců, které umožní pochopit silné
a slabé stránky a potřeby týkající se rozvoje
dovedností.
2. Mít přehled o měřitelných výsledcích
zaměstnanců
Využívat technologie a data ke sledování
individuálních KPI, zaznamenávat a sdílet
pokrok v dovednostech, informace o zvyšování
kvalifikace.
3. Uznávat, vyzdvihovat a odměňovat
měkké dovednosti
Udělovat např. diplomy (odznaky) v lidských
dovednostech a podporovat zaměstnance, kteří
mají měkké dovednosti, jako je schopnost řešit
problémy, učit se, vytvářet a pracovat v týmu,
komunikovat.
4. Podporovat kulturu učení
Mít vyčleněný čas na učení, prosazovat učení
pro všechny, nejen pro vyvolené, a uzpůsobit
učení současným a novým potřebám firmy.
5. Vytvářet plány rozvoje dovedností
Vést lidi tak, aby se mohli rozhodnout, jaké
dovednosti posilovat. Poskytovat transparentní
informace o tom, jaké dovednosti jsou důležité
a jaké kroky je třeba učinit nejen pro získání
dovedností, ale i posunutí na vyšší pozici
a zvýšení příjmů.
6. Investovat do koučinku
Nabízet koučink nejenom nejvyššímu
vedení. Posilovat leadership prostřednictvím
efektivních, situačních a personalizovaných
koučinků.

PRŮZKUM MANPOWER
Skupina ManpowerGroup v roce 2020
zadala společnosti Infocorp provedení
kvantitativního výzkumu zahrnujícího 26 130
zaměstnavatelů v 6 odvětvích ve 43 zemích.
Výzkum byl proveden v Argentině, Austrálii,
Belgii, Brazílii, Bulharsku, České republice,
Číně, Finsku, Francii, Guatemale, Hongkongu,
Chorvatsku, Indii, Irsku, Italii, Izraeli,
Jihoafrické republice, Kanadě, Kolumbii,
Kostarice, Maďarsku, Německu, Rakousku,
Řecku, Slovinsku, Spojeném království,
Spojených státech amerických, Španělsku,
Švédsku, Švýcarsku, Tchaj-wanu a Turecku.
Analýza dat byla provedena společností
Reputation Leaders, přední světovou
poradenskou společností v oblasti „thought
leadershipu“ a reputace.

DANA SAMKOVÁ
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Jak obchodní portál we.trade
pomáhá firmám?

Jak
obchodní portál we.trade pomáhá firmám?
Důvěryhodnější

Důvěryhodnější
jednání i zakázky jednání i zakázky
Bude nový odběratel platit včas? Můžete obchodovat
i s vyčerpanými pojistnými limity? Jak posílit důvěryhodnost
firmy pro západoevropský trh? Na takové otázky přináší
odpověď nová digitální obchodní platforma, která je nyní
dostupná i v České republice. Firmám, které se pro ni
rozhodly, výrazně změnila způsob obchodování.

Č

eská spořitelna se stala součástí nové platformy we.trade, která pomůže firmám zjednodušit a zrychlit obchodní transakce a obchodovat
s jasně danými pravidly. Transakce jsou zabezpečeny blockchainovou technologií a platforma
umožňuje sledování průběhu celé zakázky po
jednotlivých krocích. Všichni, kdo přes we.trade
obchodují, navíc musí být nejprve schváleni bankou, takže podnikatelé mají jistotu, že jsou jejich
obchodní partneři prověření. Platforma pracuje
s nástroji jako garantovaná platba (bank payment
undertaking – BPU), kdy závazek včasného zaplacení dodavateli přechází na banku, nebo smart
kontrakt, který po splnění předem dohodnutých
podmínek peníze automaticky odešle.

V jakých situacích může we.trade firmám
pomoci?
Platforma we.trade umí být velmi užitečným pomocníkem nejen pro běžné obchodování, ale i při
řešení krizových situací. Jedná se například o opakované úhrady závazků odběratele až po splatnosti,
což dodavateli znemožňuje vědět, s jakým cash
flow může počítat. Dohodnou-li se obě firmy na
vypořádávání závazků pomocí automatických nebo
garantovaných plateb přes we.trade, narovná se tak
situace, kdy dodavatel nemá dostatečnou důvěru
ve schopnost odběratele hradit včas pohledávky –
a odběratel zase nemůže reálně nabídnout lepší
krytí svých závazků. Ať už kvůli chybějícímu cash
flow, nebo kvůli tomu, že k financování dodávek
nemůže z různých důvodů využít běžných bankovních nástrojů. Navíc odpadne i agenda spojená
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Více informací o platformě
naleznete na

www.csas.cz/wetrade

s vymáháním neuhrazených pohledávek. Podobně
užitečná je platforma we.trade třeba i v situaci, kdy
firma dodavatele trvá na 100procentním pojištění
všech svých pohledávek. Pokud tomuto požadavku
nemůže odběratel vyhovět z důvodu chybějícího
limitu pojištění, nastává patová situace, která
brání uzavírání nových obchodů. Díky přestupu
na we.trade mohou firmy využít možnosti uzavřít
spolu smart kontrakt s garantovanou platbou. Banka odběratele následně potvrdí garanci zaplacení –
a tím je umožněna realizace dalších obchodů.
We.trade ocení i koncern spolupracující s větším
počtem menších a středních firem, který požaduje garanci pro všechny platby, ale konvenční
řešení pomocí akreditivu by pro něj bylo příliš
nákladné a neobratné. Řešením je opět zapojení
všech firem do we.trade a financování pomocí
garantovaných plateb.

We.trade vnáší větší důvěru
do dodavatelsko-odběratelských vztahů
Jednou z opakovaně skloňovaných výhod
platformy je vytváření bezpečných podmínek
pro navazování nových obchodních vztahů. To
se může hodit především v dnešní době, kdy

firmy vzhledem k vysoce proměnlivému tržnímu prostředí musí rychle hledat nové obchodní
partnery a trhy. Seniorní bankovní poradce České
spořitelny Tomáš Varga přirovnává sjednávání
transakcí přes we.trade k tenisovému zápasu. „Víte
přesně, s kým hrajete a podle jakých pravidel. Vše
je přehledné, srozumitelné a transparentní. Odpadá
situace, kdy firma nevěří novým trhům – a ty zase
nemají dostatečnou důvěru v ni. Můžete se více
soustředit na obchod. Platforma je digitální, vše je
výrazně bezpapírové a bez přidané administrativní
náročnosti,“ vysvětluje bankéř.

Prevence kybernetických útoků na firmy
Platforma we.trade může rovněž zabraňovat kybernetickým útokům na firmy. Online bezpečnost
je kvůli koronavirové pandemii pro firmy stále
důležitější, počet útoků narůstá a přibývají nové
druhy hrozeb.
We.trade minimalizuje riziko falešných transakcí
a podvodných změn účtů, protože vylučuje manipulaci s čísly účtů nebo jinými údaji na fakturách.
Pokud chce obchodník využívající platformu změnit nebo přidat číslo bankovního účtu, každá taková změna musí být napřed ověřena a potvrzena
bankou dané firmy i jejího obchodního partnera.
We.trade tak představuje nejen moderní způsob
obchodování s domácími i zahraničními firmami,
ale všechny zmíněné principy fungování platformy
navíc firmám pomáhají bezpečně obchodovat
i v méně přehledném prostředí. Q
LUKÁŠ FIL
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Automatické zpracování dokladů
šetří miliony korun ročně
Jeden z největších prodejců léčiv, doplňků stravy nebo kosmetiky v Česku – lékárna Pilulka – obchoduje zhruba
s 1 500 dodavateli zboží. Denně jim posílá stovky objednávek, měsíčně zpracuje tisíce faktur. Ruční vyřízení takového počtu
dokladů zabere obrovské množství času, v Pilulce proto zavedli elektronickou výměnu dokladů EDI, která značnou část
práce automatizuje. Podle provozního ředitele Michala Hanáčka díky tomu lékárna šetří vyšší miliony korun ročně.

V

Kompletní případovou studii
„Konec rutinní administrativy
ve společnosti Pilulka“
si můžete stáhnout na
www.grit.eu/pilulka

Foto: archiv GRiT

e farmaceutickém odvětví není elektronická
výměna dokladů nic nového, lékárny nebo
nemocnice si už roky vyměňují doklady
pomocí formulářů PDK (PharmData kód). PDK
podobně jako EDI slouží k elektronické výměně
strukturovaných dat. Problém je v tom, že tento
systém znají pouze farmaceutické společnosti.
Pilulka prodává také kosmetiku, drogerii, doplňky
stravy nebo sortiment pro maminky a děti. V těchto segmentech PDK neexistuje. Navíc spousta
dodavatelů je ze zahraničí, kde PDK také neznají.
Proto Pilulka zavedla EDI, které umožňuje výměnu strukturovaných dat v kterémkoliv odvětví a je
rozšířené po celém světě.
„Když chci zavést nový sortiment zboží a hodlám
zdvojnásobit počet dodavatelů, nemůžu zároveň
s tím zdvojnásobit počet zaměstnanců, kteří řeší jen
objednávky a faktury. Proto jsme šli cestou automatického zpracování dokladů, se kterou můžeme
rychle růst a náklady na procesy se zvyšují jen
nepatrně,“ říká Hanáček.

EDI urychluje objednávky i příjem zboží
V Pilulce si pro EDI vybrali systém ORiON od
firmy GRiT. „Prošel jsem si reference největších
dodavatelů a GRiT mě zaujal nejvíce. Zpětně můžu
říct, že to bylo dobré rozhodnutí,“ pochvaluje si
Michal Hanáček. Pilulka propojila ORiON EDI
s ekonomickým systémem Money S5 i s vlastním
podnikovým systémem a začala EDI využívat
pro objednávky včetně jejich potvrzení, dodací
listy i faktury.
„Když jsme EDI neměli, každou objednávku jsme
posílali e-mailem a čekali na odpověď. Tehdy jsme
ale dělali jednotky objednávek denně. Nedovedu si
představit, jak by to bez EDI vypadalo dneska, kdy
denně děláme stovky objednávek,“ tvrdí Hanáček.
Dnes to vypadá tak, že Pilulka prostřednictvím
EDI vystaví objednávku a dodavatelé obratem
pošlou potvrzení objednávky, ve kterém uvedou,
které zboží jsou schopni dodat a které nikoliv.
Lékárna tak může rychle reagovat a v případě
potřeby objedná zboží jinde.
EDI v Pilulce zrychlilo také příjem. „Dodavatelé
nám přes EDI předem posílají elektronické dodací
listy včetně nákupních cen, které se nám načtou
do skladového systému. Skladníci tak při fyzickém
příjmu jenom načítají čárové kódy do čtečky a tím

zboží ihned zaskladňují. Když si vzpomenu, jak
jsme za starých časů opisovali z dokladů nákupní
ceny a ty ručně zadávali do skladového systému,
polévá mě horko,“ pokračuje Hanáček.

nákupčí místo rozesílání stovek e-mailů raději řeší,
jak zboží nakupovat výhodněji,“ dodává Hanáček.

Jednodušší práci mají i účetní

V Pilulce jsou s elektronickou výměnou strukturovaných dat spokojení a chtějí do ní postupně
zapojit všechny svoje dodavatele. „Zapojování
dodavatelů nám usnadňuje GRiT, který je sám
kontaktuje a zaučuje. Někteří dodavatelé sice na
začátku nemají radost, že po nich něco chceme, ale
jakmile EDI zavedou, jsou rádi. EDI totiž usnadňuje
práci také jim,“ zakončuje Hanáček.
Pilulka navíc svým dodavatelům díky napojení na
EDI pomáhá s cash flow. Ve spolupráci s fintech
společností Roger si dodavatelé mohou nechat
proplatit část faktury už tři dny po vystavení.
Dostanou tak rychle peníze, které mohou obratem
využít například k nákupu materiálu. Q

Kromě nákupčích a skladníků EDI pomáhá i účetním. Faktura, která přijde přes EDI, se automaticky porovná s objednávkou a propíše do podnikového systému. Účetní ji pak jen jedním tlačítkem
schválí. To je v porovnání s běžným fungováním,
kdy fakturant/ka ručně přepisuje každou položku
z faktury do systému, násobně rychlejší. Jedna
faktura má v průměru 18 řádků a v Pilulce jich řeší
6 000 měsíčně.
„Naší hlavní motivací pro zavedení EDI byla úspora
peněz. Nechtěli jsme ztrácet čas administrativou,
kterou lze automatizovat. EDI dělá automaticky
spoustu rutinní práce kolem objednávek, faktur
nebo příjmu zboží. Jen za poslední rok jsme díky
tomu ušetřili vyšší miliony korun. Lidé se navíc
mohou věnovat důležitějším činnostem, například

Pilulka chce do EDI
zapojit všechny dodavatele

GRiT
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Podnikatelé by na pojištění neměli
šetřit za každou cenu
Ani v této době by se podnikatelé neměli nechat unášet snahou ušetřit na pojistném za cenu omezení rozsahu pojistného
krytí. Na častou chybu upozorňuje ředitel Úseku pojištění majetku a odpovědnosti v Kooperativě Radek Starosta.

N

Zmíněný TREND se přesunul do online
prostředí, bude tedy sjednání smlouvy nyní
jednodušší?
Musíme jít s dobou, proto jsme TREND převedli
na online platformu systému konsolidovaného
nástroje získatele. Tím by se mělo zjednodušit i sjednání smlouvy. Zároveň jsme reagovali
na současnou situaci, kdy je osobní setkávání stále
obtížnější, a proto je možné nyní využít distanční
způsob sjednávání pojištění a uzavřít pojistnou
smlouvu formou prodeje na dálku nebo podepsáním zaručeným digitálním podpisem. Již není
nutno setkávat se fyzicky. Jako další obrovskou
výhodu vnímám, že je možné individualizovat
podmínky dané pojistné smlouvy při zachování standardního rámce. Segment SME je velmi
živý a je třeba prakticky ze dne na den reagovat
na změny, které tržní prostředí přináší. Nový
TREND nám to elegantně umožní. Samozřejmě
přichází i s řadou produktových vylepšení.
Můžete je představit?
Snažili jsme se připravit něco nového pro širokou
škálu podnikání, služeb, obchodu nebo i pro do-
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e všichni podnikatelé doceňují
důležitost pojištění pro své firmy.
Co byste jim vzkázal?
Z hlediska potřeby pojištění je celkem jedno,
čím se firma či živnostník zabývá. Bez jakékoli
nadsázky mohu říct, že pojištění potřebují všichni
podnikatelé a živnostníci bez ohledu na provozovanou činnost či výši obratu. Existují rizika, která
ohrožují firmy, každého podnikatele obecně, bez
výjimky. Jde především o živelní rizika – požár,
povodeň či vichřice si nevybírá, i odpovědnosti
za škody způsobené vaším podnikáním se nezprostíte. Na druhé straně v souvislosti s určitým
oborem podnikání jsou spojena speciální rizika.
Vlastník výrobní firmy pravděpodobně doplní své
pojištění o strojní rizika, provozovatel restaurace
zase o odpovědnost za výrobek. Zkrátka obchodník, řemeslník, výrobce, hoteliér či poskytovatel
služby a také vlastník či správce bytového domu
nebo administrativní budovy by měl mít jistotu,
že v případě škody bude mít prostředky na její
uhrazení. Pojištění TREND zahrnuje průvodce
pojištěním, který umožní velmi dobře zanalyzovat
potřeby podnikatele a správně nastavit parametry
pojistné smlouvy, což prakticky eliminuje rizika
plynoucí z nesprávně sjednaného pojištění.

pravce. Například připojištění zkázy zásob nejčastěji
využijí obchody s potravinami. Škody jim budeme
hradit v případě poruchy chladicího zařízení nebo
výpadku elektrické energie. Autobazary nebo autosalony si zase mohou připojistit motorová vozidla
s přidělenou registrační značkou, a to jako movité
předměty-zásoby. Budou tak mít jistotu, že v případě
jejich poškození v showroomu nebo na prodejní ploše získají od pojišťovny odpovídající náhradu. A například pojištění odcizení a vandalismu si mohou
podnikatelé rozšířit také o zahradní nábytek, což je
vhodné pro restaurace a jejich venkovní zahrádky,
nebo lešení, to zase jistě ocení stavební firmy. A nové
je také odcizení mobilního elektronického zařízení
z motorového vozidla, škody po sprejerech nebo
připojištění asistenčních služeb. Což jak předpokládám, ocení všichni.

Podnikatelům nabízíte i asistenční služby,
to není právě obvyklé…
Asistenční služby si podnikatelé mohou připojistit
ve dvou variantách. V té základní získají dva asistenční zásahy ročně, při nichž jim zajistíme příjezd,
práci technika spojenou s odstraněním nouzové
situace a následně i základní úklid místa pojištění.
A to do limitu 5 000 korun na jeden zásah.
V rozšířené variantě pak navíc mohou využít ještě
i právní a daňovou asistenci v podobě telefonické
konzultace nebo IT konzultace, včetně opravy nebo
úpravy softwaru počítače prováděných IT technikem
cestou vzdáleného připojení. Q
MILAN KÁŇA

expertní pohled

JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE PRO FIRMY
Q

Společnou vizí všech je budovat prosperující
a stabilní české a slovenské firmy střední velikosti
a přispívat v ČR a SR k obnově podnikatelského
ducha založeného na hodnotách, jako jsou charakter,
etika, pracovitost, služba a kvalitní řešení problémů
zákazníka.

Q

JIP pro firmy sdružuje špičkové profesionály z oblasti
obchodu a podnikání s bohatými zkušenostmi.
Každý člen JIP týmu je osobnost s mnohaletými
zkušenostmi. Know-how vychází z mnohaleté praxe,
neustálého vzdělávání i charakterových rysů.

Q

Do firem vnáší pevný řád a jasný směr. Spoluprací
získáte zkušeného partnera, který bude na vaší firmě
či podnikání pracovat, jako by byly jeho vlastní.

Q

Za každý krok a rozhodnutí nese plnou
zodpovědnost. Jako jediní na českém trhu proto
nabízejí všem klientům Risk Free Garanci: pokud
nesplní předem dané, měřitelné cíle, máte služby JIP
zdarma.

Více informací na:

www.jip-pf.cz

Proti covidu je třeba bojovat vizí a zkušenostmi
Pro zhruba 30 procent podnikatelských subjektů je dnes doba opravdu kritická. Ale ani pro mnoho dalších firem
i živnostníků to nejsou zrovna časy rozkvětu. Tedy až na výjimky, které vždy potvrzují pravidlo. Neexistuje žádná
jednoduchá metoda, jak z toho ven. Přesto bych si dovolil tři zásadní poznatky, které jsme udělali jako firma spravující
formou interim managementu za minulý rok téměř 30 firem s úhrnným obratem cca 3 miliardy korun.

P

ředně, a není to jen má zkušenost, je v mnoha
firmách třeba vize. Ať už nová, nebo úprava té
stávající. Málokterého podniku se doba covidová nedotkla natolik, aby nemuseli udělat refresh
toho, kam směřují. Redefinovat vizi je však zjevně
umění, které ovládá málokdo. Nestačí totiž pouze
chtít. Je k tomu třeba čas, představivost, kreativita,
a především spalující touha něco dokázat. Pro některé je možná potřeba dokázat i něco úplně nového.

Uspokojení je náš nepřítel
Mnoho lidí je však v byznysu dost uspokojených
z předchozích let hojnosti. To se pak těžko znovu
startuje touha začít znovu a vybudovat velké věci.
Není to jen moje zkušenost, ale zkušenost veskrze
lidská, že pokud nikam nesměřujete, bloumáte
na místě a pak se moc daleko nedostanete. Kde
není vize, lid strádá. Nedávno jsem četl velmi
zajímavou úvahu, co by dnes dělal Tomáš Baťa.
Odpověď byla přiléhavá: Měl by jasnou vizi, co dál.
Mimochodem, jak vypadá fungování bez jasné
vize, nám dnes bohužel zdárně ukazuje naše vláda.
Série zkratovitých a v důsledku toho chaotických
opatření a rozhodnutí je toho důkazem. To samé
platí i v byznysu. Pokud je firma paralyzována nedostatečnou představou vedení o tom, co a jak dál,
pak se stává silně reaktivní a ponechaná napospas

celé řadě nevyzpytatelných událostí, které nemůže
ovlivnit.
To mě přivádí k druhé základní úvaze, co v mnoha
firmách zabírá. Jsou to zkušenosti. Senior manažeři
byli dřív uznáváni. A dnes? Jako by neměli tu samou
hodnotu co kdysi. Chybí jim dravost? Ne. Jen ji
doplnili o rozvážnost a neběží hlavou proti zdi.
Což jsme v mládí dělali skoro všichni. Proto jsme si
tolikrát natloukli nos. Chybí elán? Možná už to není
totéž, co ve dvaceti. Ale vyvažují to obrovské zkušenosti. Místo tří pohybů, rozhodnutí a chyb uděláte
jeden pohyb, rozhodnutí a... zásah, je to přesné.
Chybí bryskní úsudek? Ne. Jen to není tak rychlý až
zbrklý soud, protože ve třiceti se zdá být na první
pohled vše jasné. Věci však nejsou takové, jaké se
na první dojem zdají. Důležitý je dojem, ale ten
poslední a přesný. Možná také pro tu rozvážnost,
zkušenosti a schopnost přesného úsudku je tolik
projektů pro naše klienty úspěšných. Kvalitního
člověka neposoudíte nikdy podle věku. Ale vždy
podle postoje, hodnot, vůle a odhodlání.

Falešná zdání
A pak tu máme třetí zásadní oblast, na kterou jsme
si všichni velmi konformně v naší postsocialistické
moderní době zvykli. Říkám jí pracovně odměna Něco za nic. Taková odměna vytváří falešné

zdání, že lidé mají na mnoho věcí – a zejména
peníze – nárok zdarma a bez zásluh či povinností.
Ve firmách to v praxi pak mnohde vypadá tak, že
krom stávajícího externího vlivu na přežití firmy
je vše násobeno tlakem vnitřním. Jeden příklad za
všechny: Tržby klesají, covid zavřel velkou část odbytu. Sales force je převážně na home office. Velmi
častý argument? My nic nezmůžeme, víc než 40 %
zákazníků má zavřeno. Člověk na pozici obchodní
ředitel bere i tak přes 100 tisíc měsíčně, obchodníci mezi 40 a 50 tisíci měsíčně. Opravdu si někdo
myslí, že tito lidé budou s vypětím všech sil dělat
vše možné i nemožné, aby nejen prodali, kde se dá,
ale aby zuby nehty hledali nová odbytiště a nápady,
jak prodat jinde? Že je to nemožné z titulu situace
na trhu? Je to předně nemožné z titulu zajištění
jisté životní úrovně těchto lidí. Pokud by byli odměňováni silně na základě výsledků, pak by situace
vypadala jinak. Buď už by dávno odešli, nebo by –
minimálně mnozí z nich – vstávali pomalu v pět
hodin ráno a dělali vše možné i nemožné, jen aby
se uživili. Tvrdé? Možná. Reálný život? V každém
případě. Až na pohled neomarxistů, kteří to vždy
uvidí diametrálně jinak. Jasná vize, sázka na zkušenosti a odměna za výsledky, to je cesta ven z krize,
která dnes pomáhá mnoha podnikatelům. Q
JIŘÍ JEMELKA
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Když zavřeme průmysl,
nahradí nás okamžitě konkurence
Pár desítek šikovných lidí, masivní investice do vývoje a jasná vize daly za třicet let firmě vyrůst z malé rodinné do velikosti
globálního lídra, který z Hané určuje i trendy v oboru. Jak se v takové společnosti projevuje rok pandemie? A přežila by
lockdown průmyslu? Zdeněk Zapletal, zakladatel a majitel společnost LASKI, je silně skeptický.

Co by pro vaši firmu znamenalo zavření
průmyslu na tři až čtyři týdny, což je jeden
z návrhů, o němž především zastánci
radikálních řešení mluvili jako o jediném
možném opatření, které vyhraje boj
s pandemií?
Tuto možnost si raději nepřipouštím. V současné
době nestíháme dodávat nasmlouvané objemy
a potvrzené objednávky. Zastavení průmyslu by zcela
určitě vedlo ke stornům objednávek od zákazníků.
A termíny expedice našich výrobků by se neskutečně
protáhly. Nahradila by nás konkurence a možnost,
že třicet let budování firmy by přišlo vniveč, je velmi
reálná. Neznám detailně situaci v jiných průmyslových podnicích, ale rozhodně nemáme poznatky, že
by se nějak masově šířil virus ve firmách. U nás například plocha na jednoho pracovníka určitě převyšuje
padesát metrů čtverečních, a je to tedy nesrovnatelně
více než v otevřených nákupních centrech.
Vidíte pandemické problémy na obratu?
V současné době je obrat firmy mírně vyšší než
v předchozích letech, ale jak jsem říkal, rostou
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ak se daří LASKI zvládat problémy, které
jistě pandemie znamená pro snahu
udržet výrobu i zahraniční trhy?
Situaci způsobenou pandemií zvládáme zatím
poměrně dobře. Sice někteří kolegové se s covidem
již potýkali, ale nijak podstatně se nám absence,
bohudík, nezvýšila. Jako asi každá firma jsme
udělali okamžitá opatření již v prvním čtvrtletí
loňského roku s cílem minimalizovat možnost
nákazy. Máme výhodu, že firma je tvořená více
samostatnými objekty. Když je postižen jeden
úsek, tak příliš neohrozí ostatní. Problém nemáme
se zakázkami, začíná se ale objevovat v oblasti
dodávek a dodacích termínů subdodávek. Termíny
dodávek u některých materiálů se zdvojnásobily.
Ruku v ruce s těmito těžkostmi jde i markantní
zvyšování cen všech vstupů do výroby. Přes všechny tyto potíže pokračujeme standardním tempem,
pouze dodací termíny od objednávky po expedici
máme delší než obvykle, přibližně tři měsíce.
Bohužel, problémy s cestováním a zrušení většiny
veletrhů nám neumožňují přímou prezentaci
strojů našim zákazníkům a znesnadňují přímý
kontakt s distributory. Ale v tomto ohledu na tom
konkurence není o mnoho lépe.

vstupy. A samozřejmě nevíme, co bude v nejbližší
budoucnosti následovat, ať už jde o vlastní pandemii, nebo o případná opatření.

Jste silně exportní firma – co je pro vás v tuto
chvíli nejtěžší?
Problémy s exportem, spíše tedy s expedicí, byly
před rokem, protože to byl covid absolutní celosvětový šok. Dnes všichni naši partneři v zahraničí
objednávají ve stejných nebo i mírně vyšších objemech oproti předchozím letům. Největší problémy,
jak jsem již naznačil, jsou v tuto chvíli v prodlužování dodacích termínů od našich subdodavatelů.
A protože naše největší odbytiště je na britském
trhu, počátek letošního roku přinesl pro toto
teritorium i logistické problémy, což ovšem nejde
k tíži pandemii, ale brexitu.
Sám jste řekl, že budoucnost nelze předvídat
a že případný lockdown průmyslové výroby
by vám mohl dramaticky zničit exportní
pozice. Můžete případné výpadky exportu
saturovat na českém trhu? Jak ten nyní
vypadá? Pokud vím, značně se orientujete
na města a obce, ale i ta mají propad příjmů
a omezují investice…
Mluví se o šetření, ale vypadá to tak, že se spíše
všichni snaží proinvestovat prostředky, než jim je
pokrátí stát. Jak jsem již říkal. Nestíháme. Samozřejmě na český trh dodáváme malou část naší
produkce, ale není reálné, že by se mohl stát naším
hlavním odbytištěm, protože je pro nás malý.
Výpadek v exportu se díkybohu zatím neobjevil.
A ještě poznámka k českému trhu a municipalitám, fakt, že se šetření zatím neprojevuje, je jistě
dán i dotačními tituly. Ale nebude to trvat věčně,

osobně v tuzemsku předpokládám propad objemů
spíše v následujícím období.

Dlouhodobě pracujete na inovacích, které
jste představovali na veletrzích, jež se ovšem
nekonají. Inovujete?
Inovace produkce je pro nás hlavní cíl. Velká část
profitu firmy je zpět investována do vývoje, protože pro udržení kroku se zahraniční konkurencí,
která je především v USA, je tento směr naprosto
nezbytný. V současné době se zaměřujeme na alternativní pohony, jak propan-butan, tak elektřinu.
Dovolím si říct, že v některých prvcích jsme světovými průkopníky. Což vede k tomu, že konkurence
nás sleduje a parazitní firmy kopírují. A nám
nezbývá nic jiného než inovovat dál. V poslední
době jsme skutečně značný prostor věnovali vývoji
strojů na baterie a automatickým systémům.
To jsou trendy?
Určitě, bateriové stroje, protože svět, alespoň ten
na západ od nás, kde možná až příliš tlačí na pilu,
chce dnes výhradně ekologické produkty. Takže
jsme již do katalogu zařadili dva nové bateriové
štěpkovače, jeden zahradní a druhý pro průměr
vkládaného materiálu až 160 milimetrů. Celkově
máme už třetí vlastní generaci elektrických štěpkovačů, děláme i plynové, jako vůbec první na světě
testujeme bateriovou frézu na pařezy. Pro zbytek
světa se pak snažíme vyrábět výkonné, užitečné
a promyšlené stroje s nízkoemisními pohony
a automatickými systémy, které lidem ulehčí práci
a pomohou i při zlepšování našeho životního
prostředí. Q
PETR KARBAN
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Marcela a Žofie, tak se jmenují dvě velmi významné posily, které se v loňském roce zabydlely v životě Vápenky Vitoul.
V prosinci 2019, symbolicky v den narozenin majitele společnosti Ladislava Vitoula, totiž Vápenka Vitoul dokončila
rok a půl trvající náročnou realizaci obnovy technologie výrobní linky. Ale inovační aktivity tím zdaleka neskončily,
společnost jim věnovala i podstatnou část loňského složitého roku.

T

en začal hodně zostra. Oslavy a radost z dokončené první etapy inovačního procesu brzy
vystřídaly nevšední všední starosti. „Vzpomínka na jeden okamžik z loňského roku mi asi z paměti nevymizí. V pondělí 16. března ve čtyři hodiny
ráno byla vyhlášena na Litovelsku přísná karanténa
a nám ráno na šestou nepřijela do práce třetina
zaměstnanců. A ti, co přijeli, už zase nemohli zpět.
Tak to bylo po celou dobu následujících necelých tří
týdnů. Znamenalo to zcela nově plánovat směny,
abychom zajistili provoz, který je v našem případě
nepřetržitý. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to.
Objevil se ale druhotný problém, výroba jela, ale
problémy dostat se k nám měli naši odběratelé.
S cisternami a nákladními vozidly to vzhledem k zastavenému průjezdu přes silnice nešlo, museli volit
desítky kilometrů dlouhé objížďky, což se projevilo
na dražším dopravném. Bylo to období, kdy jsme
sotva žili. Dodáváme například mletý vápenec jako
plnivo do gumárenských směsí. Jenže automobilky
přestaly vyrábět automobily a gumárny tím pádem
také neodebíraly,“ vzpomíná Ladislav Vitoul.

Když je firma rodinná
Karanténa sice za relativně krátký čas skončila, ale
pandemie dusí českou ekonomiku dodnes. Jaký byl
rok 2020 z pohledu majitele vápenky? „Zaznamenali jsme asi 12procentní propad v množství loňské
výroby, ale vše jsme ustáli. Během září a prosince
jsme zaměstnancům dokázali dát i finanční odměny
za nezměrné úsilí a snahu. Na co jsem hrdý, je, že
jsme nemuseli propustit ani jednoho spolupracovníka, pouze šest jich odešlo v průběhu loňska do
starobního důchodu a za ně jsme přijali odpovídající náhrady,“ rekapituluje a nechá i nahlédnout
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do atmosféry nelehkých okamžiků: „Jsme rodinná
firma s menším počtem zaměstnanců, je naprosto
běžným zvykem, že jako ředitel při každodenní
kontrole provozu jak v továrně, tak na odloučeném pracovišti těžařů v lomu, osobně pohovořím
s každým pracovníkem. Krátce, ale vlastně neustále.
Poptám se na jeho zdravotní stav, na situaci v jeho
rodině i v okolí, ve kterém se pohybují jeho rodinní
příslušníci. Velmi úzce spolupracujeme s naším
firemním lékařem, což platilo už před covidem. Nyní
jen více upozorňuji na to, aby nikdo žádné problémy
nepodceňoval, vyzývám asi častěji k osobní odpovědnosti, která u nás neplatí jen na pracovišti, ale
i doma v rodinách. Ostatně, jak jinak, když jsme
všichni jedna velká rodina…“

Myšlenky na budoucnost
Jedním ze segmentů, který s rodinnou vápenkou
spolupracuje, je tradičně dopravní stavitelství. To
je i důvod, proč se do budoucnosti Ladislav Vitoul
dívá poměrně optimisticky: „Do stavebnictví dodáváme hlavně plnivo do asfaltových směsí na opravy
a budování silnic a dálnic. Tam sice byl propad, ale
perspektiva do další doby je v tomto odvětví optimi-

stická, a proto jsme optimističtí i my.“ A optimismus
se odráží i na neutuchajících investičních a inovačních aktivitách. S podporou Evropských fondů se
vápenka v loňském roce rozrostla o tři nové stroje,
do lomu přibyl bagr a kolový nakladač Liebherr
i třídicí a drticí linka Powerstone. „V běžné firmě by
vám ředitel řekl, že je na posílení technologické základny hrdý. U nás vám to řekne asi každý. Přestože
to nebyl snadný rok, splnili jsme to, co jsme si předsevzali. Do rodiny jsme tak 20. dubna přijali nový
vůz TATRA 158 PHOENIX a pokřtili ji na Marcelu,
která bude hlavně převážet nadrcený materiál z lomu
přímo do násypky pod mlýny v závodě. O necelý
měsíc, 15. května, jsme pak pokřtili na Žofii ještě
nově repasovanou hasicí cisternu, kterou jsme také
přijali do rodiny a budeme ji používat na zkrápění
dopravních pásů mobilní linky při třídění a drcení
vápence po odstřelu v lomu a na kropení dopravních
cest s cílem maximálního omezení prašnosti. Tento
unikátní veterán z roku 1972 přináší s sebou i příběh
člověka, který s ním spojil i kus své životní cesty.“
Inovace realizovala Vápenka Vitoul i přesto, že
uplynulé období patří z ekonomického pohledu
k těm nejnepříjemnějším. Nová pohyblivá drtírna
na pásech v lomu, zrušení a rozpálení staré
drtírny, vybudování nového skladu pro výrobky,
koupě nového bagru, nakladače, Tatry, požární
cisterny, pojízdné nádrže na naftu… to vše jsou
novinky, k nimž má ještě vbrzku přibýt další zemní stroj – pneumatické kladivo. Nové technologie
v součtu uspoří firmě pět pracovních míst. Na
první pohled běží ve vápence vše v běžném rytmu. Ani přes řadu problémů se odtud nevytratila
chuť a energie. Q
VALERIE SAARA

Foto: 2x archiv Vápenka Vitoul
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Bezpapírová kancelář
Nemůžete se zbavit pocitu, že administrativa a rutinní procesy jsou ve vaší firmě stále složitější a zvládat je při práci
z domova je téměř nemožné? Zdržuje vás nepořádek v dokumentech a jejich dohledávání je skoro nadlidský úkol?
Komplikují vám – zvláště v dnešní době – situaci „papírové“ procesy? Obírá vás výše jmenované o drahocenný čas a energii?
Pořiďte si chytrou kancelář!
Plná kontrola
V soukromí jsme se už dávno naučili ulehčovat si
život technologiemi. Používáme chytré telefony
a hodinky, chytré televizory, máme dokonce celé
chytré domácnosti. Proč tedy nepracovat v chytré
virtuální kanceláři? Zbavit se „papírování“ a zatoulaných dokumentů, získat kontrolu nad schvalovacími mechanismy online přes webový prohlížeč
a jako bonus dopřát svým zaměstnancům možnost
pracovat z domova. Další velkou výhodou je snadná dohledatelnost dokumentů.

Méně nákladů
To vše zefektivní pracovní procesy a ušetří nejen
náklady na tisky a provoz kanceláří. Daruje to navíc i čas zaměstnancům, kteří se pak budou moci
věnovat něčemu smysluplnějšímu než nekonečné
administrativě. Díky zlepšení kontrolních mechanismů eliminujete zbytečné náklady a získáte
přehled například o objednávkách a fakturacích
ve vztahu ke konkrétním zakázkám, zákazníkům
či nájemcům. To vše dohromady ušetří čas i výdaje
a dá vaší organizaci zcela novou dynamiku, moderní způsob řízení a organizace práce.

Konec hledání

Foto: archiv INSIO

Další velkou výhodou bezpapírové kanceláře
je snadná dohledatelnost dokumentů. Jen pro
ilustraci: je příjemnější pátrat po faktuře k zakázce
v šanonech plných zaprášených papírů, nebo jednou
dvakrát kliknout a mít k dispozici nejen všechny
dokumenty k případu, ale i souhrnné informace
o něm, reporty, porovnání nákladů a výnosů, čas
věnovaný zakázce ze strany vašich zaměstnanců
a mnohé další cenné údaje. Navíc kvůli podobným
procesům nemusíte sedět v práci. Schvalovat faktury můžete třeba z tabletu na cestách nebo při home
office. Potřebujete k tomu jen internetové připojení.

Časté otázky
Pro jak velkou organizaci je takové řešení vhodné?
Jak náročná změna to je? Je digitalizace skutečně
takovým přínosem? Vždyť nám to „na papíře“
funguje už dlouho, tak proč to měnit? Obava ze
změny je přirozená lidská vlastnost. Nezáleží ani
tolik na velikosti firmy jako spíše na počtu dokumentů, které zpracovává. Velké společnosti často
podobná řešení zavádějí v pilotních provozech
a projektech jen pro část svých zaměstnanců.
Ti pak jako první často velice brzy oceňují výhody
bezpapírového fungování kanceláře a obavy se pak
rychle rozplývají.

Jaké řešení vybrat

Opravdu to jde bez papíru?

Důležitá je důkladná prvotní analýza. Čeho chcete
zavedením „bezpapírové“ kanceláře dosáhnout
a jaké procesy byste rádi zefektivnili nebo automatizovali? Podle odpovědi na tuto základní otázku
pak zvolte systém, který vám nejvíce vyhovuje,
a náklady na jeho provoz korespondují s úsporami, které přinese. Takové řešení, zejména pro
malé a střední firmy, úřady, nemocnice a sociální
podniky, přináší firma INSIO software, která umí
navrhnout to nejlepší řešení.

Do velké míry ano, bezpapírová kancelář může být
realitou. I tady ale platí – všeho s mírou a s rozumem. Některé drobnosti, jako třeba barevné papírové lepíky, hezký poznámkový blok či obrázkový
kalendář ale nahradit nejde. V INSIO Software to
ale ani nemají v úmyslu. Nechtějí vzít lidem z jejich kanceláří hravost a krásu, naopak. Chtějí vedle
ní přinášet jednoduchost a efektivitu. Q
INSIO
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PLATFORMU A JEJÍ JEDNOTLIVÉ
FUNKCE JSME NAVRHLI S CÍLEM
ODSTRANIT HLAVNÍ PŘEKÁŽKY
OBCHODU. VĚŘÍME, ŽE SI VYBUDUJEME
SILNOU POZICI NA TRHU. SLUŽBA
JE ZATÍM BEZPLATNÁ A VE SNAZE
PODPOŘIT TUZEMSKOU EKONOMIKU
JSME PO CELÝ BŘEZEN NABÍDLI ZDARMA
I DOPRAVU. OBCHODNÍKŮM, KTEŘÍ
OBJEDNÁVAJÍ VELKÉ OBJEMY,
NAPŘÍKLAD STAVEBNÍHO MATERIÁLU,
TO UŠETŘILO AŽ DESÍTKY TISÍC KORUN.
Václav Liška, merXu

Nová B2B obchodní platforma se prosazuje i ve stavebnictví

Na merXu obchoduje přes 2 000 firem
Ať už sháníte sto palet stavebního materiálu, potřebujete ochranné pomůcky pro své petrochemické závody nebo
potřebujete osvětlit výrobní halu, své dodavatele naleznete snadno a rychle na platformě merXu. Aktuálně je na platformě
přes 2 000 obchodujících firem a 600 000 produktů. Za projektem stojí Václav Liška, zakladatel Aukra.

J

ak malé a střední podniky, tak i velké korporace se dočkaly vlastního online trhu, který výrobcům, distributorům a velkoobchodníkům
nabízí možnost inzerovat a prodávat nespotřební
zboží. Platforma merXu je tak navržena výhradně pro B2B segment. V současnosti umožňuje
obchodování s nespotřebním zbožím z kategorií,
jako jsou chemikálie, stavebnictví, elektrotechnika,
instalace, průmyslové výrobky či zdraví a bezpečnost při práci.
„B2B trh se rychle mění a prochází stejnými
změnami jako maloobchod. Chceme umožnit všem
firmám, které vyrábí a prodávají nespotřební zboží,
prodávat online, aniž by kvůli tomu musely investovat miliony do stavby svého e-shopu a následně
marketingu,“ říká Václav Liška, country manažer
merXu pro Českou republiku a Slovensko.

Největší zájem o nákup online
je z odvětví stavebnictví
Platforma merXu spojuje obchodníky ze střední
a východní Evropy, konkrétně České republiky,
Polska, Slovenska, Litvy a Estonska. Jedním z cílů
nové platformy je usnadnit každodenní práci
obchodních zástupců, prodejci pak mohou při-
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dávat všechny své produkty. Kupující najdou vše
nejen podle jména, ale také podle identifikačního
čísla EAN či konkrétních parametrů produktu.
Veškeré zboží lze zakoupit v libovolném množství,
prostřednictvím hromadných transakcí nebo prostřednictvím poptávky, což je zvláště užitečné pro
společnosti ze stavebního průmyslu, které potřebují nakupovat výrobky z různých kategorií současně
a ve velkém množství. O spárování poptávajícího
s odpovídající nabídkou se postará platforma.
„Zdejší společnosti jsou cenově konkurenceschopné,
profesionální a nabízejí kvalitní výrobky. Razíme
politiku efektivní obchodní výměny, a tak chceme
zjednodušit export zboží s největším prodejním
potenciálem a import produktů vyhledávaných
společnostmi,“ komentuje Václav Liška.
Zatímco značnou část ekonomiky vliv koronavirové pandemie oslabil, obor stavebnictví
odolává. Jedním z důvodů je i dlouhé trvání
stavebních zakázek, kdy víceletá výstavba není
žádnou výjimkou, nýbrž oborovým standardem.
„O tom, že si stavebnictví stále drží svou pevnou
pozici na trhu, jsme přesvědčeni právě díky
obchodníkĤm z naší platformy. Nejvíce transakcí
totiž probíhá v kategoriích stavebnictví a elek-

tronářadí, bez kterých se celý segment neobejde,“
doplňuje Václav Liška.

Jednorázové rukavice i testy na covid-19
Velká poptávka po ochranných pomůckách ovlivňuje i český e-commerce trh. Například rukavice
na jedno použití nyní nabízí i prodejci elektroniky
a potravin, jako je Alza nebo Košík. Jedním z nejvyhledávanějších a nejvíc kupovaných produktů
se staly i na B2B platformách rukavice. Tam je
skupují i stavební firmy nebo malí živnostníci.
Mezi nejpoptávanějšími produkty nechybí ani
testy na covid-19.
„K velkému překvapení u nás došlo na konci loňského roku, kdy jsme si sestavili žebříček nejprodávanějších a nejvyhledávanějších produktů. Jednu
z prvních příček drží právě nitrilové rukavice, které
na naší platformě nabízely i poptávaly stovky podnikatelských subjektů. S novou vlnou restrikcí, která
přinesla pro řadu podnikatelů povinnost testovat
své zaměstnance, jsou nově na platformě k sehnání
i ostatní preventivní a ochranné prostředky jako
respirátory či antigenní testovací sady na covid-19,“
uzavírá Václav Liška. Q
MATOUŠ MAREŠ

trendy & inovace

Cestou lze pracovat i relaxovat
I když se kvůli koronaviru odbývá řada jednání a konferencí online na síti, přece jen jsou stále záležitosti, kvůli nimž je třeba
vyrazit na osobní schůzku. V takovém případě je celá řada možností. My vám ukážeme variantu, při které se nemusíte
zaměstnat řízením auta, ale pěkně v pohodlí moderního vlaku můžete pracovat nebo odpočívat a věnovat se věcem, které
nestíháte.

P

ředem je třeba zdůraznit, že vlaky jsou i dnes
bezpečnou formou dopravy. Nejde jen o nízké
riziko nehod a zranění na cestě, ale dnes
především o epidemiologická rizika. České dráhy
své soupravy pravidelně čistí a dezinfikují. Využívá
se k tomu například ozón, který účinně odstraní ze
všech vnitřních i skrytých prostor, třeba ze vzduchotechniky, veškeré viry a bakterie. Tento postup
má vysokou účinnost a dlouhodobější charakter.
Foto: 2x archiv ČD (fotografováno před povinností nosit respirátor)

Bezpečnost je nejdůležitější
„Pozornost samozřejmě věnujeme i dezinfekci všech
dotykových ploch, hlavně madel a tlačítek. Pro svou
bezpečnost i bezpečnost dalších osob pak žádáme
cestující, aby dodržovali protiepidemická opatření
a během cesty používali respirátory třídy FFP2
stejně jako v autě, pokud cestují s dalšími osobami,
které nejsou z jedné domácnosti. Také náš vlakový
personál je vybaven respirátory FFP2,“ říká Jiří
Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního
ředitele Českých drah pro osobní dopravu. Připomíná také, že k bezpečnosti přispívá i elektronický
nákup jízdenek prostřednictvím e-shopu nebo
mobilní aplikace Můj vlak.
Tato aplikace je velmi dobrým pomocníkem
na cestách a vyplatí se ji naistalovat do mobilního
telefonu. „Prostřednictvím aplikace mohou lidé
rychle online vyhledat spojení a koupit jízdenku
na vlak. Navíc tam získají další informace o jízdě,
například informace o nástupišti, ze kterého jim
vlak odjíždí, o přípojích, zdržení nebo mimořádnostech a opatřeních, která jsou kvůli nim přijata.
Aplikace je tedy takový osobní elektronický rádce
na cestě,“ vysvětluje Ješeta.

expresy s oddíly pouze pro čtyři cestující s většími
pracovními plochami nebo rychlovlaky Railjet
s business místy ve velkých kožených polohovatelných křeslech.

Na co čas nezbývá

Otevřete si pohyblivou kancelář
Ve většině současných expresů a rychlíků Českých
drah můžete pohodlně pracovat. Notebooky,
mobilní telefony, tablety a další cestovní elektroniku připojíte do elektrické sítě a během cesty
je můžete napájet. Plný výkon baterie vám tak
zůstane do terénu, kde nemáte šanci svá zařízení
dobíjet. U nejnovějších vozů jsou vedle klasických
zásuvek 230 V/50 Hz také USB porty. Většina
souprav nabízí rovněž snadný přístup k internetu
přes palubní wifi síť. Tu národní dopravce neustále
vylepšuje tak, aby byla stabilita příjmu mobilního
signálu co nejlepší.
„Velkoprostorové vozy jsou vybavené také stoly.
U sedaček jako v letadle za sebou jsou to sklopné
stolky, u míst proti sobě jsou to většinou pevné stoly
s výklopnými křídly. Díky nim si před sebou vytvoří-

Více informací na:

www.cd.cz

te větší stůl, na který si pohodlně položíte počítač, telefon a potřebné dokumenty, skoro jako v kanceláři,“
přirovnává skutečnou kancelář k vlaku Jiří Ješeta.
V některých vlacích jsou i nadstandardní manažerská místa. Jedná se například o Západní

Vlak lze využít také k odpočinku nebo na věci,
na které jinak čas nezbývá. Těžko si představit,
že si v autě při řízení na dálnici otevřete knížku,
vyřídíte privátní e-maily nebo nahlédnete na své
sociální sítě. V autě by to vedlo k nevyhnutelné
nehodě. Ve vlaku na to máte veškeré pohodlí.
Až skončí přísná protiepidemická opatření,
do vlaků se vrátí také veškerý gastronomický servis
a ke knížce si budete moci dopřát dobrou kávu
nebo čaj, ať už přímo v restauračním voze, nebo si
ji necháte naservírovat od stevarda na svém místě.
Také v řadě rychlíků a expresů bez restaurantu si ji
pak objednáte u obsluhy minibaru.
Pro volbu dopravního prostředku je často rozhodující také rychlost a četnost spojení. Běžný
jízdní řád nabízí na hlavních trasách spoje každou
hodinu, na některých páteřních trasách dokonce
ještě častěji. Doba jízdy vlakem je pak mnohdy
srovnatelná s auty. Z Prahy jste v Ostravě zhruba
za tři hodiny a třeba do Českých Budějovic dojedete za dvě. Q
VANDA RAJNOCHOVÁ
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Jak nastartovat poptávku po službách
na sezonu 2021?
Ani po několika měsících nouzového stavu se situace v cestovním ruchu nelepší. Chybí jak zahraniční, tak i čeští turisté, navíc
bylo nutné omezit provoz kvůli proticovidovým opatřením, takže vyhlídky na nejbližší dobu nejsou nijak radostné. V mnoha
regionech tak poskytovatelé služeb v turismu bojují doslova o přežití. Vše se odvíjí od přirozeného útlumu turistické sezony
a nepřirozeného dopadu pandemie covidu-19. Pod křídly iniciativy Zachraňme turismus, nad kterou převzala záštitu
Hospodářská komora ČR, rozvíjíme další aktivity, které by měly přinést podnikatelům reálný finanční zisk.

N

Aktuálně jsou pro nás prioritním segmentem
hotely a ubytovací zařízení, které dle našeho úhlu
pohledu tvoří středobod turistického dění v regionech. Do jejich oslovování jsme se pustili s kolegy
Petrou Mocovou a Milanem Pavelkou ze společnosti Hotelmax, kteří již díky podobným aktivitám
jako zkušení matadoři hotelového byznysu před
několika lety přivedli české hosty zpět do Krkonoš.
Hlavní argumenty, proč hotelům vouchery a dárkové poukazy doporučujeme jako efektivní nástroj,
jak nastartovat poptávku po ubytování a obecně po
službách v turismu na sezonu 2021, jsou tyto:
Q Dárkové poukazy představují aktuálně nejrychlejší způsob, jak vylepšit cash flow hotelů, které
dostanou platby za pobyty předem, za což zaplatí velmi příznivou provizi. Další vhodnější kanál
mimo vlastního webu na trhu neexistuje.
Q Vouchery na slevu z produktů hotelu jsou
nástrojem s garantovanou návratností. Jejich
největším přínosem je podpora přímé rezervace
a při správné přípravě produktu a voucheru je
hotel opět na velmi příznivé provizi.
Q Platforma s dárkovými poukazy a vouchery osloví
za hotely velkou část korporátního trhu, který se
vlivem opatření proti koronaviru úplně změnil,
a nový nástup poptávky bude extrémně pomalý.
Na trhu individuálních zákazníků je to pro některé hotely, které byly odkázány pouze na zahraniční trhy, rychlé řešení, jak oslovit tuzemský trh.
Pomáháme hotelům vytvořit produkt a nabídku
tak, aby se nedostávaly do situace, kterou všichni
pamatujeme z dob nástupu portálů hromad-
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Foto: damevoucher.cz

a začátku listopadu 2020 jsme odstartovali
projekt Dáme voucher, jehož název charakterizuje jeho hlavní účel. Princip fungování
je jednoduchý. Poskytovatelé služeb v cestovním
ruchu u nás mají možnost nabídnout zájemcům
stažení slevového voucheru na služby zdarma,
nebo zakoupení zvýhodněného dárkového poukazu. Zákazník tak při objednávce využije výhodnější cenu konkrétní služby, zároveň synergickou
spotřebou přispěje na udržení pracovních míst
a provozuschopnost firem podnikajících v turismu
a v přidružených oborech, jako jsou pohostinství,
doprava nebo třeba kultura.

Více informací na:

www.damevoucher.cz

ných slev. Snažíme se nastavit takové podmínky,
aby byly přijatelné a smysluplné pro obě strany.
Zatímco se běžná provize za zprostředkování na
trhu pohybuje někde mezi 15 až 20 %, v případě
slevových portálů mnohdy až 40 %, na Dáme
voucher se dostáváme někam mezi 5 až 14 %.
Je to dáno tvárností produktu, navíc považujeme
celou obchodní stránku věci spíše za pomoc než
za monetizaci nápadu. Veškeré utržené prostředky
investujeme zpět do online propagace projektu.
Co se týče zájmu ze strany koncových zákazníků,
je zatím relativně velký. Za měsíc bylo staženo
v průměru cca 30 % z celkového počtu vydaných voucherů a očekáváme zvyšující se zájem
v dalším období. Vše závisí také na tom, jak se
nám s partnery podaří dostat povědomí o projektu
Dáme voucher mezi širokou veřejnost. Jednáme
o spolupráci s několika kraji, kde bychom mohli
využít další důležité komunikační kanály.

Produkt neustále zlepšujeme tak, aby maximálně
odpovídal tomu, na co je dnes zákazník na online
tržištích zvyklý. S rozšiřující se nabídkou se objeví
sofistikovanější filtrování podle turistických oblastí
a kategorií služeb, přibydou další poskytovatelé
firemních benefitů, které jako možnost platby
uvítají hlavně zaměstnanci korporátních firem,
uvažujeme také o vzájemné kombinaci nabídek
různých poskytovatelů, které si zákazník nakliká
dle vlastních preferencí podobně jako položky
v e-shopu.
Za první dva měsíce si lidé stáhli přes 550 voucherů v hodnotě 560 000 Kč, což by v případě
uplatnění všech voucherů beze zbytku znamenalo
cca 2 780 000 Kč obratu v hotelích, lázních a agenturách pořádajících zážitky. To je slušný začátek
s velkým potenciálem.
Na příští sezonu bude zapotřebí rychlá a kvalitní
příprava a využití všech funkčních prostředků,
které mají šanci přinést skutečný byznys. Na kompenzačních programech se udržitelné a růstové
podnikání stavět bohužel nedá. Q
TOMÁŠ BARČÍK,
zakladatel Dáme voucher a předseda Zachraňme turismus
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www.celyoturismu.cz

zahraničí

Online podnikatelská fóra HK ČR s B2B schůzkami

Setkejte se virtuálně s firmami
z celého světa
V souvislosti s koronavirovou epidemií došlo k logickému utlumení konání doprovodných podnikatelských misí, které byly
a jsou jednou z hlavních náplní činnosti Hospodářské komory ČR a jejích zahraničních aktivit. Vývoj epidemické situace
v loňském roce přiměl Zahraniční odbor Hospodářské komory ČR zabývat se řešením, kterým by částečně podnikatelské
mise nahradila. Neprodleně po začátku pandemie proto začal Zahraniční odbor organizovat tematicky zaměřené webináře,
které cílí na konkrétní teritorium nebo problematiku.

S

ohledem na nemožnost fyzického setkávání
se online portfolio ještě rozšířilo o prvek
B2B, tedy online setkání zúčastněných firem
s potenciálními obchodními partnery. Cílem bylo
převést podnikatelskou misi do online řešení a nabídnout českým firmám efektivní formu náhrady
za fyzické jednání se zahraničními podnikateli.
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Náklady online jednání jsou přitom výrazně nižší
ve srovnání s fyzickou cestou do zahraničí.

Podnikatelská fóra
Jsou zpravidla zahájena vystoupeními čelných
představitelů Hospodářské komory, partnerských
zahraničních komor a dalších řečníků. Webová

stránka konkrétní akce obsahuje také tematicky
zaměřené prezentace k dané zemi, vybranému
oboru či jinému tématu. Hlavní částí jsou však
online bilaterální schůzky českých firem s jejich
protějšky z vybraných zemí. B2B schůzky mohou
účastníci akce plánovat kdykoliv po úspěšné
registraci na akci a pak uskutečnit schůzku

zahraničí
s vybranými partnery kdykoli v době konání fóra.
Na každé podnikatelské fórum jsou většinou
vyhrazeny 2 dny. Pro každé fórum Komora vždy
stanoví 2 až 3 obory, ze kterých se rekrutují
zahraniční i čeští účastníci, aby byla zajištěna
větší efektivnost propojení a potenciálního
byznysu.

V plánu je na dvacet setkání
Díky dlouhodobě udržované spolupráci má
Hospodářská komora po celém světě desítky
partnerských komor, které jsou schopné přilákat
zajímavé protějšky českých firem. V průběhu tohoto roku plánuje zorganizovat více než
dvacítku takových akcí. Přestože nejsou tato fóra
schopna plnohodnotně nahradit osobní kontakt,
jak tomu je při misích s politickou reprezentací, jsou i podle samotných účastníků velmi
důležitým prvkem v současné situaci. „Věřím, že
s ohledem na různou rychlost očkování, rozdílnou
sílu pandemie, ale i další okolnosti budou tato fóra
silným nástrojem pro naše firmy i v budoucnosti.
Obrovskou výhodou je například časová a finanční úspora v prvotní fázi jednání. Koncentrace
na jasně definované obory se velmi osvědčila pro
hledání vhodných partnerů,“ říká viceprezident
Hospodářské komory ČR pro zahraniční vztahy
Radek Jakubský.

KOMORA PODPORUJE EXPORT
Pokud vám již také chybí setkávání se
a navazování nových obchodních kontaktů,
sledujte speciálně vytvořenou stránku k online
podnikatelským fórům na webu HK ČR:

www.komora.cz/zahranicniaktivity/online-fora/
Připojte se i vy! V současné době
připravujeme na duben a květen např. česko-americké, česko-mongolské, česko-ruské,
česko-thajské, česko-korejské či česko-turkmenské online podnikatelské fórum.

Obchodní kontakty na dálku fungují
Od spuštění projektu Komora zorganizovala
10 online podnikatelských fór zaměřených na Indii, Turecko, Itálii, Indonésii nebo například Izrael.
České firmy se během nich virtuálně setkaly s více
než 400 zahraničními firmami během více než
450 B2B schůzek. Řada českých firem se účastní
těchto akcí opakovaně. „Od spuštění virtuálních
podnikatelských fór Hospodářskou komorou ČR
v tomto roce jsme se zúčastnili už tří těchto akcí zahrnujících B2B schůzky s partnery. Díky tomu jsme

se setkali online s dvaceti firmami z našeho oboru
a máme s nimi rozjednanou konkrétní spolupráci.
Plánujeme se těchto virtuálních podnikatelských
fór účastnit i nadále, protože tento nástroj nám
v současné situaci dává možnost nahradit osobní
setkávání během klasických podnikatelských misí,“
říká místopředseda představenstva a generální
ředitel firmy Baest Machinery Holding František
Kulovaný.
Se svým hodnocením se přidává i Ivo Hain, předseda představenstva SVÚM: „Ve vedení společnosti se
shodujeme na názoru, že účast na B2B pořádaných
Hospodářskou komorou je v současné době, kdy je
setkávání a cestování z důvodu pandemie nemožné,
důležitým marketingovým nástrojem. Již jsme se
zúčastnili několika fór, které Komora uspořádala,
potkali jsme se tam přibližně s deseti potenciálními
partnery, kterým jsme nabídli spolupráci v oblasti výzkumu a testování. V současné době jsme již s jedním
partnerem z Turecka zahájili spolupráci. Z tohoto
důvodu budeme dál sledovat zejména Turecko, protože tam vidíme široký prostor pro spolupráci v různých
průmyslových odvětvích, v železniþním průmyslu,
automotive, strojním průmyslu i loďařství. Chceme
se účastnit i dalších takových fór, zajímá nás také
Francie, Chile nebo Vietnam.“ Q
MIROSLAV VESELKA, HK ČR

Předplatné Deníku se vyplatí!
S předplatným Deníku platíte méně, získáte více a navíc vše doručíme až k vám.
m.
hNemusíte chodit do trafiky – Deník vám doručíme zdarma až domů
h Aktuální, ověřené a užitečné informace z vašeho okolí, které jinde nenajdete
hZdarma řada příloh a magazínů – Sportovní deník, Bydlení, Hobby, Zdraví,
Ženy, Víkend, TV magazín s televizním programem na celý týden.
hV případě předplatného na celý týden navíc získáte 10% slevu
hVelký výběr dárků pro stávající předplatitele
za věrnostní body. Předplatné časopisů, knihy,
elektronika, vybavení domácnosti, dárky pro
děti, pomůcky na zahradu, dezinfekční
prostředky a mnoho dalších.

K předplatnému
platnému Deníku nyní Z
ZCELA ZDARMA
aktuální
ní zprávy na denik.cz
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Získejte
všechny výhody

již od 19 Kč
denně

Ke svému
vému
ktronickému
elektronickému
e přihlásíte
Deníku se
ik
k.cz
cz
na webu epaper.denik.cz

Vyberte si dárek pro předplatitele na mojepredplatne.cz nebo telefonu 272 015 015.
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Čerstvý tuňák z Ománu je gastronomický zážitek…
… a výsledek kulturně-ekonomické diplomacie
Česko-ománský výbor zahraniční sekce Hospodářské komory ČR se zabývá kulturně-ekonomickou diplomacií pod mottem
The Art of Business. Založil ho výtvarník Pavel Šťastný, který se kdysi do vzdáleného Ománu dostal díky návrhu designu
nemocničních lůžek pro Linet. Je tvůrcem loga OF, HK ČR, českého pavilonu na Expo v Dubaji, založil Farmářské trhy
na Kulaťáku a Festival ambasád Food & Culture, kde také prezentuje gastronomii Ománu.

V

Ománu Pavel spolupracuje s Royal Oman
Symphony Orchestra a Royal Guard a vytvořil
jim dárek pro Kábúse bin Saíd bin Tajmúr
Ál Saíd, sultána Ománu. Putovní českou výstavu 30 Years of Freedom představil v ománském
parlamentu společně s kopiemi královské a císařské
koruny Karla IV. Namaloval obrazy pro nové letiště
v Maskatu a pro ománský parlament. Vytvořil několik výstav o Ománu v Černínském a Toskánském
paláci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Společně se Senátem PČR představil výstavy o česko-ománské spolupráci ve Valdštejnském paláci. Dnes
mapuje umění z období covidu ve světě a putuje
s mezinárodní výstavou Helpful Art in Covid.

Covid nás nezastaví!
V březnu 2021, během nejtvrdšího lockdownu,
odstartoval import čerstvého tuňáka ze Sultanátu

Omán do České republiky díky koordinaci Česko-ománského výboru zahraniční sekce HK ČR.
„Šéfkuchaři mi vždy říkali, že skvělé jídlo mohou
vytvořit jen z výborných produktů. Gastronomie je
umění spojené s emocemi. Čerstvý tuňák z Ománu
na vašem talíři je gastronomický zážitek a výsledek naší mnohaleté činnosti v oblasti kulturně-ekonomické diplomacie. Covid nás nezastaví.
Dobrou chuť!“ říká Pavel Šťastný. „Importujeme
ryby i mořské plody z celého světa a občas objevíme něco unikátního. Chlazený žlutoploutvý tuňák
z Ománu má jedinečnou kvalitu, a proto jsme
ho začali pravidelně vozit do České republiky,“
dodává Jaroslav Nietsch, manažer Horeca týmu
ze společnosti SCM Czech – business food
solutions, která je dceřinou společností AmRest
a zajišťuje podporu klientů v gastronomii na trzích ve 30 zemích.

Ryba s rodokmenem
Tuňáky exportuje ománská společnost Five Oceans
Co LLC. Její zakladatelé jsou jedněmi z průkopníků
exportu čerstvých ryb. Transport je zajištěn cargem
Oman Air z letiště v Maskatu a díky rychlosti dopravy je tak udržena skvělá kvalita ryby se zachováním
skutečné čerstvosti oceánu. Tuňák je v nejlepší
kvalitě, pouze chlazený, určený pro české šéfkuchaře
a milovníky gastronomie. Je dovážen ve všech druzích jako sashimi chunk, A loin i B grade loin. Ryby
jsou distribuovány do sítě. Koupit je lze také v obchodní síti MAKRO/METRO, Globus a na novém
e-shopu www.dejsirybu.cz. Ochutnat je pak budete
moci i na trzích na Kulaťáku. Omán má pobřeží
o délce 3 165 kilometrů a je jediným čistým vývozcem ryb a rybích produktů ze zemí, které tvoří Radu
pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC). Q
VALERIE SAARA

Fresh TUNA from the Sultanate of Oman to the Czech Republic

EXPORTER

IMPORTER

SULTANATE OF OMAN

CZECH REPUBLIC

The Art of Business
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OMANI TRANSPORT COOPERATION
FLY BY

FLY FROM

Cultural - Economic Diplomacy

