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„Výluky na pandemie 
a epidemie? U nás ne,“ 





Státy uzavřely hranice, přijaly bezpečnostní opat-
ření kvůli koronaviru. A svět ztichl. Doslova. OECD 
odhaduje, že zájem o cestování letos poklesne 
minimálně o 40 procent. Dochází tak k nevídaným 
veletočům. Zoufalý starosta Benátek Luigi Brugna-
ro vyzývá turisty z celého světa: Vraťte se! 

Přitom ještě před nedlouhým časem vymýšlel 
spolu s radními kdeco, aby jejich příval omezil. 
Podobně svých nedávných slov o tom, že se chystají 
omezit proudy návštěvníků, už litují i představitelé 
dalších oblíbených destinací výletníků. 

Nastává soumrak cestovního ruchu? ptá se 
kdekdo. 

Podobná otázka rezonuje i v Česku. Odvětví kaž-
dý rok do veřejných rozpočtů odvádí více než 

125 miliard korun. Podle státní agentury Czech-
Tourism tvoří tři procenta z hrubého domácího 
produktu České republiky. Je v něm zaměstnáno na 
čtvrt milionu lidí. Nejen oni mají strach z budouc-
nosti. 

Na druhé straně je dnes hej Pražákům: Karlův 
most je prázdný, Staromák a Václavák to samé. 
Konečně jim patří ulice. Celé ulice. Už se nemusejí 
brodit zástupy Číňanů v Pařížské. Kdo z nich by se 
toho ještě nedávno nadál? A stejně tak se radují tře-
ba obyvatelé Krumlova, Kutné Hory a další. Patří 
jim celá města. Nevídané! (Více v hlavním článku 
čísla.) 

JAROslAv MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Turistika je mrtvá. Ať žije turistika!

„Masová turistika
je pochod stupidity.“
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Don DeLillo, 
americký spisovatel a dramatik
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Za prvních patnáct dubnových dní 
bylo přerušeno 3435 živností, což je 
o dva tisíce méně než v první polovině 

dubna 2019! Definitivně pověsilo podnikání 
na hřebík pouze 162 lidí. Za prvních patnáct 
dní dubna 2019 přitom ukončilo živnost více 
než dva tisíce OSVČ. Vyplývá to z analýzy 
dat portálu www.informaceofirmach.cz, 
kterou provedla společnost CRIF.

Jsou to překvapivá čísla? „Neřekl bych. 
Živnostníci vyčkávali a kalkulovali s využi-
tím možností podpory od vlády nebo bank. 
Vzdát se živnostenského listu a zamířit na 
Úřad práce podle mě považovali a nadále 
považují za tu nejhorší možnost,“ říká po-
radce Michal Dvořáček.

Vládní opatření se ale mohou negativně 
projevit v dalších měsících, domnívá se 
Dvořáček. Zatím se jen snížil počet lidí, kteří 
svůj byznys vzdali nebo ho vzdát chtějí.

Podnikatelé vyčkávají
Počet přerušených živností byl v první polo-
vině dubna o 37 procent nižší než za stejné 
období loňského roku. Během patnácti dubno-
vých dní přerušilo podnikání přesně 3435 lidí.

„Přijatá vládní opatření zaměřená na 
ochranu obyvatel před epidemií nemoci 

covid-19 mají přirozeně značný vliv na sta-
tisíce drobných podnikatelů i firem. Řada 
z nich bude možná muset své podnikání 
ukončit. Zároveň je ale potřeba vyvrátit 
informace o tom, že tato opatření vedla 
k výrazným změnám v počtu přerušených 
živností už nyní,“ sdělila koncem dubna 
analytička společnosti CRIF Věra Kame-
níčková.

Covid-19 začal ovlivňovat život 
v Česku již v březnu. „Letos 
v březnu jsme zaznamenali 
o 15 přerušených živností více 
než v únoru. Meziměsíční 
nárůst byl ale v březnu běžný 
i v předešlých letech. Mezi-
roční i meziměsíční srovnání 
tak ukázala, že dopad vládních 
omezení byl nepatrný,“ doplnila.

Jiná analýza CRIF nicméně ukázala, 
že přísná vládní opatření proti šíření ko-
ronaviru se přímo dotkla 90 až 130 tisíc 
firem a 145 až 300 tisíc fyzických osob 
včetně svobodných povolání. Restrikce 
postihly zhruba třetinu firem a stejné 
množství OSVČ.

„Nejvíce zasažené jsou nejmenší firmy 
s ročním obratem do jednoho milionu ko-

run, a to především v oborech, kde je dopad 
vládních omezení zřejmý. Jde například 
o maloobchodní prodejce, podnikatele 
v ubytování a stravování, provozovatele 
sportovních aktivit, pronajímatele komerč-
ních nemovitostí. Naopak v odvětvích, kde 
není dopad těchto opatření plošný, napří-
klad ve stavebnictví či strojírenství, mají 

větší zastoupení firmy s vyšším obra-
tem,“ shrnuje Jan Cikler, vedoucí 

datového oddělení aplikace 
Cribis.

V odvětvích, která jsou 
postižena plošně, podniká 
90 tisíc obchodních společ-
ností a 145 tisíc fyzických 

osob. To představuje čtvrtinu 
všech firem v Česku a asi  

16 procent aktivních podnikatelů. 
Dalších 37 tisíc firem a 154 tisíc fy-

zických osob se současná situace dotýká 
nepřímo. Vláda jim nezavřela provozovny 
ani neznemožnila podnikat, postihly je ale 
zavřené provozy jejich odběratelů, případně 
se v nouzovém stavu potýkají s výrazným 
propadem tržeb. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

č e s KO

Panika v nedohlednu 
Ukončených živností v dubnu 
nepřibývalo. Naopak 

eU versus virus
Evropská komise uspořádala 
panevropský hackathon #EU vs 
Virus. Slibuje si od něj mobilizaci 
evropských inovátorů. Cílem 
akce je zajistit využití a šíření 
životaschopných projektů na 
celoevropské úrovni, rozšiřová-
ní výrobních schopností nebo 
přenos znalostí z jedné země do 
druhé. Přihlašují se začínající 
podnikatelé, studenti, zavedené 

společnosti i inovátoři, kteří 
chtějí bojovat proti koronaviru 
a jeho dopadům. Na národní 
úrovni koordinuje projekt agen-
tura CzechInvest. 

Zruší se daň  
z nemovitosti?
Ministerstvo pro místní rozvoj 
se připojilo k návrhu minister-
stva financí na zrušení daně 
z nabytí nemovitosti. Tím 

se údajně pomůže zejména 
mladým lidem, kteří nejvíce 
nakupují tzv. secondhandové 
nemovitosti, jež by kupující 
mohl získat o celé čtyři pro-
centa levněji. Opozice i někteří 
odborníci ale kritizují vládu, že 
zrušení veřejně plánuje, ale do-
sud o něm definitivě nerozhod-
la. Došlo tak prý ke zmrazení 
trhu s realitami, kterým zmítá 
nejistota. FO
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Provozovatelé lyžařských areálů měli 
v letošní zimní sezoně o desítky 
procent nižší tržby. Vrásky přidělalo 

teplé počasí zejména podnikatelům v níže 
položených střediscích. Desítky milionů 
tratili také majitelé hotelů a penzionů. 

Majitelé skiareálů v letošní zimní sezoně 
evidují ztráty ve stovkách milionů korun, 
což může mít vliv na provoz některých 
společností, obává se šéf Asociace horských 
středisek (AHS ČR) Libor Knot. 

Ten navíc připomíná, že skiareály v posled-
ních několika letech investovaly velké peníze 
do infrastruktury či umělého zasněžování, 
aby pro své zákazníky vytvořily ideální pod-
mínky k zimním sportům. 

Česká horská střediska před sezonou 
vložila zhruba 600 milionů korun do kvalit-
nějších zařízení a technologií pro technické 
zasněžování, někteří provozovatelé areálu 
investovali i do akumulačních nádrží, proto-
že potřebují vodu na výrobu umělého sněhu. 

„Přes nepřízeň počasí zejména větší 
a výše položená střediska udržela návštěv-
nost na relativně slušné úrovni,“ připouští 
Knot. Jenže nástup epidemie koronaviru 
a následné vyhlášení nouzového stavu 
zkrátilo sezonu asi o měsíc (oproti sezoně 
2018/2019 průměrně o 24 dní).

„Penziony i skiareály měly na problém 
zaděláno už v únoru. Koronavirus a vládní 
opatření situaci jen výrazně zhoršily,“ do-
dává Petr Vítek z horské chaty Rapid v obci 
Přední Labská.

nejmíň turistů za šest let 
České hory navštívilo v uplynulé zimní 
sezoně nejméně turistů za šest let. Jen pro 
srovnání: zatímco tři předchozí zimy byla 
průměrná návštěvnost na 113 až 115 procen-
tech (průměru za dvě desetiletí, viz tabulka), 
letos to bylo jen 78 procent.

I meteorologické informace hovoří jasně: 
V sezoně 2016/2017 byla průměrná teplota 

v zimní sezoně -1,6 stupně, loni se pohybova-
la kolem nuly, letos ale přesáhla dva stupně.

„Areály letos musely opakovaně zasněžo-
vat kvůli častým dešťovým srážkám a nedo-
statku přírodního sněhu. K dispozici přitom 
bylo velmi málo skutečně mrazivých dnů, 
kdy je efektivita výroby technického sněhu 
daleko vyšší,“ doplnil pro ČTK Libor Knot. 

Horská střediska se v posledních letech 
zaměřují i na přilákání návštěvníků v letních 
měsících. Letní návštěvnost proto v poslední 
době rostla zhruba o pět procent ročně.  

Jenže letos to vypadá, že budou jakékoli 
investice zbytečné. Více lidí zřejmě zůstane 
o dovolené doma a turistů na horách bude 
méně. Mnoho podnikatelů v Krkonoších, Je-
seníkách či na Šumavě koronavirovou krizi 
nepřežije. Na současnou situaci doplácejí 
samozřejmě i tamní penziony a restaurace. 

„Dosavadní podporu státu firmám v po-
hostinství hodnotíme jako nedostatečnou 
a budeme usilovat o změny v plánu na roz-
volňování opatření. Snad pomůže zavedení 
motivačních voucherů částečně hrazených 
státem, které by se daly využít na rekreaci 
v ČR,“ doufá Knot.  

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

č e s KO

Vlekaři v kleštích
Skiareály poškodila teplá zima i pandemie

Czech Made roušky
Agentura CzechInvest ve spolu-
práci s ministerstvem průmyslu 
a obchodu a dalšími partnery 
vytvořila seznam tuzemských 
výrobců a dodavatelů, kteří 
jsou už nyní (nebo v blízké době 
budou) schopní vyrábět certi-
fikované zdravotnické a osobní 
ochranné prostředky. To v praxi 
znamená, že mohou ihned dodá-
vat státu v období krize. Certi-

fikovaní výrobci dodávají na trh 
roušky, respirátory a polomasky, 
brýle a štíty, obleky, návleky či 
pláště. 

Optimismus,  
nebo skepse?
Ředitelé pěti procent firem jsou 
optimističtí a očekávají, že se do-
čkají v průběhu roku 2020 růstu. 
Pouze čtyři z deseti šéfů českých 
podniků ale předpokládají, že se 

do půl roku vrátíme do normální 
situace před koronavirovou krizí. 
Do konce roku očekává propad 
tržeb 87 procent respondentů. 
Ukázal to nejnovější průzkum EY 
mezi řediteli stovky firem. Téměř 
polovina podniků (44 procent) 
nebude muset do konce roku 
zastavit výrobu. Předchozí období 
růstu využilo až 60 procent firem 
k tomu, aby si připravilo finanční 
rezervy na více než dva měsíce. FO
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Návštěvnost, délka 
a teplota v zimní sezoně

Sezona Návštěvnost 
(v %)

Délka 
(dny)

Teplota 
(°C)

2019/2020 78 85 2,0
2018/2019 115 104 0,4
2017/2018 112 113 0,3
2016/2017 110 113 -1,6
Zdroj: AHS ČR



Zájem o záruky za úvěry v programu 
byl – stejně jako v případě programů 
Covid I a Covid II – enormní. Po 

úvěrech se doslova zaprášilo. Pražští podni-
katelé vyčerpali záruční program, který byl 
prvním podpůrným úvěrovým programem 
pro subjekty z metropole, deset minut po 
jeho spuštění. 

„Na pomoc přitom dosáhl jen zlomek 
z těch, kteří měli zájem. Šlo jen o jednotky 
procent žadatelů,“ upozorňuje poradce Pavel 
Zlámal. Přijato bylo 378 žádostí o záruky za 
úvěry v celkové hodnotě 1,5 miliardy korun.

Podnikatelé navíc musejí na peníze dlou-
ho čekat. Mnozí se k nim nedostali ani do 
poloviny května. Už na konci dubna vyhlásil 
magistrát, že budou žádosti „vyhodnoceny 
v řádu týdnů“. Program připravila Praha 
ve spolupráci s Českomoravskou záruční 
a rozvojovou bankou (ČMZRB). 

BaBiši, PosPěš si
„Žádám pana premiéra Babiše, aby se 
program Covid III spustil co nejdříve. 
Z rychlosti podávání žádostí je evidentní, že 
pražští podnikatelé nyní bojují o čas. My už 
jsme udělali maximum. Praha nemůže dál 

suplovat roli vlády,“ říká primátor hlavního 
města Prahy Zdeněk Hřib.

„V Praze je velký hlad po penězích 
a rozpočet hlavního města jej ani zdaleka 
nedokáže nasytit. Je nehorázné, že pražský 
region má od vlády dostat podporu až ve tře-
tí vlně, o které nevíme, kdy bude spuštěna. 
Čtvrtina všech podnikatelů v České repub-
lice je registrována v Praze,“ postěžoval si 
na konci dubna radní pro oblast podpory 
podnikání Vít Šimral.

V nejvíce postižených sektorech, jako 
jsou pohostinství, masáže, sportovní služby, 
kadeřnictví, kosmetika a přepravní služby, 
je podle něj v metropoli až sto tisíc registro-
vaných podnikatelů.

Cílená likvidaCe?
„Postup vlády vypadá jako cílená likvidace 
pražských podnikatelů a živnostníků. To, 
co vláda označuje za záchranu, je pomoc 
naprosto nedostatečná a navíc jen pro 
vyvolené. Pomoc musí být masivní a plošná. 
Vláda a dvojministr Havlíček zatím selhávají 
a pražským podnikatelům nepomáhají,“ 
kritizuje předseda klubu Spojené síly pro 
Prahu Jiří Pospíšil.

„Všech 378 přijatých žádostí obsahuje 
i požadované potvrzení o schváleném úvěru, 
za který bychom měli ručit. Díky tomu 
budeme schopni celý program Covid Praha 
vyhodnotit rychle,“ tvrdí předseda před-
stavenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří 
Jirásek. 

U předchozích programů byla ovšem ban-
ka totálně zahlcena a vyhodnocování žádostí 
trvalo neúměrně dlouho.

Navazující program Covid III na podpo-
ru podnikatelů včetně těch aktivních na 
území hlavního města Prahy byl schválen 
v dubnu vládou a rozjet se má v průběhu 
května.

V jeho rámci bude ČMZRB ručit za 
úvěry komerčních bank, nicméně díky nové 
legislativě Evropské unie je mechanismus 
mnohem jednodušší a podnikatel bude 
jednat pouze se svou bankou. Na program 
bude alokováno celkem 150 miliard korun. 
ČMZRB tak bude moci zaručit úvěry až v ob-
jemu 600 miliard a podpořit teoreticky až 
120 tisíc OSVČ a podniků zaměstnávajících 
až 500 zaměstnanců. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

č e s KO

Praha v roli Popelky? 
Podpora z programu Covid Praha 
byla vyčerpána za pár minut 

Požehnání pro online
Útraty přes internet se v České 
republice v uplynulých týdnech 
zdvojnásobily, online nákupů 
potravin přibylo trojnásobně. Lidé 
se ve velké míře začali spoléhat na 
nákupy přes internet a přechod 
k bezhotovostním platbám během 
probíhající pandemie zrychlil. 
Nákupy potravin online vzrost-
ly během tří týdnů od začátku 

nouzového stavu o 283 procent. Ve 
srovnání s loňským březnem klesl 
ve třetím měsíci roku 2020 počet 
výběrů z bankomatů. 

češi se bojí  
budoucnosti
Češi se začali bát propouštění 
a dopadů krize na podnikání. 
Důvěra v českou ekonomiku klesla 
u podnikatelů i spotřebitelů (měsíc 

po zavedení vládních restrikcí 
v souvislosti s epidemií covid-19) 
na historické minimum, a to 
nebývalým tempem. Souhrnný 
indikátor důvěry oproti březnu 
poklesl o 19,6 bodu na hodnotu 
74,8 bodu (procenta dlouhodobé-
ho průměru let 2003 až 2019). Tak 
negativní ekonomický sentiment 
ještě Česká republika nikdy v his-
torii nezažila. FO
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Takzvaný „brain drain“ řeší především 
chudší země východní Evropy, potý-
ká se s ním ale i Slovensko, které se 

v regionu řadí k ekonomickým premiantům. 
Země pod Tatrami nadále zůstává 

„montážní dílnou“ nadnárodních firem. 
Problémem je nízká konkurenceschopnost 
a nepatrná přidaná hodnota slovenského 
vývozu.

v Pasti Průměrnosti
Slovensku hrozí další pokles konku-
renceschopnosti a to, že uvízne 
v pasti průměrnosti, konstatu-
je Národní rada pro pro-
duktivitu SR v první zprávě 
o produktivitě a konkuren-
ceschopnosti Slovenska za 
rok 2019.

Zatímco do hospodářské 
krize v roce 2009 se slovenská 
ekonomika přibližovala úrovni 
vyspělých zemí rychlým tempem, od té 
doby konvergence výrazně zpomalila, dopl-
ňuje zpráva. Jaký vývoj bude mít současná 
krize spojená s pandemií koronaviru, se 
zatím nedá odhadnout.       

Hospodářský boom na počátku tisíciletí 
podporovaly především přímé zahraniční 
investice a dostupnost kvalifikované, ale zá-
roveň levné pracovní síly. Tento vývoj ovšem 
zároveň prohloubil výrazně proexportní 
orientaci tamní ekonomiky. 

„Problematická je dnes nízká přidaná 
hodnota vyvážených produktů, která nazna-
čuje, že je Slovensko z globálního hlediska 
do značné míry montážní dílnou meziná-
rodních společností. Pro udržení a posílení 

pozice ve světové konkurenci je nutné 
zvýšit orientaci na procesy s vyšší 

přidanou hodnotou,“ cituje 
autory zprávy server sme.sk.

efektivnější stát
Národní rada pro produkti-
vitu SR navrhuje osvědčené 

recepty, které pomáhají jinde 
ve světě. Ve zprávě proto zmínila 

deset klíčových oblastí. Změny 
v nich by pomohly zvýšit konkurence-

schopnost a prosperitu Slovenska (v roce 
2019 byla SR až v páté desítce nejkonkuren-
ceschopnějších zemí světa, a to například 
za Českem i Polskem). Patří sem zlepšení 

podnikatelského prostředí zefektivněním 
státní správy, snížení byrokracie a podpora 
digitální transformace.

Podle autorů zprávy je na Slovensku 
potřeba také snižovat korupci ve státním 
aparátu a reformovat justici. Zásadní je 
také obnova udržitelnosti veřejných financí 
a snižování zadlužení.

Součástí opatření je také program Hodnota 
za peníze (v podstatě jde o PPP projekty, kdy 
soukromý sektor zajišťuje veřejné služby nebo 
budování infrastruktury pro stát/veřejný 
sektor). Za důležitou označuje rada i podporu 
vědy a výzkumu ve výzkumných ústavech, 
na univerzitách a ve firmách. Nefinanční 
injekci by mělo dostat i vzdělání, a to v podobě 
posílení inkluze dětí ze sociálně slabých rodin. 
Zvyšovat by se měla také zaměstnanost.

Národní rada pro produktivitu SR je 
zřízená Úřadem vlády jako poradní orgán 
kabinetu. Měla by být nezávislá a pravidelně 
zveřejňovat své odborné výstupy v oblasti 
konkurenceschopnosti Slovenska. Jsou 
v ní zástupci jednotlivých ministerstev, ale 
i nezávislí ekonomové a analytici. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Montovna pod Tatrami
Slovensku pomůže vzdělání 
a zastavení odlivu mozků

Zrušme bankovní daň
Tlak na kapitál slovenského ban-
kovního sektoru se kvůli koronavi-
rové krizi výrazně zvyšuje. Měla by 
se proto zrušit zvláštní bankovní 
daň (0,4 procenta z pasiv bank 
v rozvaze ročně). Vládu k tomu 
vyzval guvernér Slovenské národní 
banky Petr Kažimír. Podle něj 
vykázaly banky v SR už v prvním 
čtvrtletí roku 2020 pokles zisku 

o 50 procent a situace se bude 
zhoršovat. Po krizi mohou podle 
Kažimíra zůstat na Slovensku jen 
tři ziskové banky. 

Propad o devět procent
Slovenská ekonomika se může 
v letošním roce propadnout až 
o devět procent. Odhaduje to 
tamní národní banka. Veřejný dluh 
by měl narůst na 57 až 64 procent 

HDP. Vlivem recese ubyde na 
pracovním trhu nejméně šedesát 
tisíc pracovních míst a mzdy 
poklesnou až o tři procenta. Jaký 
bude skutečný vývoj, se ale podle 
ekonomů ukáže až po odeznění 
pandemie nemoci covid-19. Pokud 
budou přísné restrikce, které dusí 
hospodářský růst, trvat ještě ně-
kolik měsíců, mohou být výsledná 
čísla horší. FO
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Obří výletní lodi se staly jedním ze 
symbolů pandemie covid-19. Tele-
vizní stanice nabízely bez přestání 

záběry cestujících a členů posádek. Ti se 
zoufale snažili uniknout z plovoucích hotelů 
zamořených koronavirem. A z obrazovek se 
nezřídka ozývaly věty, že také toto je odraz 
toho, jak společnosti přistupovaly k bezpeč-
nostním a zdravotním opatřením. Končí 
celý byznys? zněla otázka.  

Bez Pravidel
Už v minulosti se na lodích pro 
několik tisíc lidí dlouhodo-
bě zanedbávaly hygienické 
standardy. Mnozí cestující 
postižení střevními a dalšími 
zdravotními komplikacemi 
o tom vědí své. A nyní, v čase 
pandemie, vše vygradovalo. Lodě 
plavící se po mořích a oceánech větši-
nou pod „flag of convenience“ se rychle pro-
měnily v plovoucí koronavirové inkubátory. 

Taková registrace „pod vlajkou třetích 
zemí“ je pro majitele výhodná. Umožňuje 
jim nedodržovat mnohá pravidla, vyhýbat 

se povinnostem, platit nízké mzdy, nedbat 
na pracovní prostředí. Znamená to, že země, 
kde jsou lodě registrovány, nemusejí mít nic 
společného s tím, kdo je vlastní a kontroluje. 
Což z byznysu výletních plaveb činí světově 
jedno z nejméně regulovaných odvětví.

Zmíněné registrace jsou nabízeny ve 
zhruba třiceti zemích světa. A podle mnoha 
expertů slouží právě ke krytí nestandard-

ních praktik; v případě tankerů hlavně 
úniku před právní odpovědností 

za ropné znečišťování. Na Ba-
hamách je v současnosti takto 
registrováno nejvíce obřích 
výletních lodí (114), druhá je 
Malta (41).  

Novozélandský web stuff 
uvádí jako komfortní loď 

Artania dlouhou 230 metrů. 
Vlastní ji britská společnost 

P&O, pronajala si ji německá společ-
nost operující z Frankfurtu nad Mohanem 
a je registrovaná na Bahamách. Covid-19 na 
ní zabil 7. dubna dva cestující a o deset dní 
později teprve sedmnáctiletého Filipínce, 
člena posádky. 

soumrak gigantů? 
Nyní to ale vypadá, že trik s registracemi 
„pod vlajkou třetích zemí“ největší spo-
lečnosti doběhl. P&O a Princess Cruises 
jsou dceřiné firmy společnosti Carnival, 
světového lídra v odvětví výletních pla-
veb. Jeho flotila čítá 300 lodí, přepravuje 
téměř polovinu všech dovolenkových 
cestujících. 

Má sídlo v Miami, ve Spojených 
státech, stejně jako jeho dva největší 
konkurenti Royal Caribbean, respektive 
Norwegian. Všechny tři společnosti jsou 
však zaregistrovány mimo USA. Carnival 
v Panamě, Norwegian na Bermudách 
a Royal Caribbean v Libérii.

Nyní jsou bez příjmů a hrozí jim zánik. 
Americká vláda, kterou oslovily, jim totiž 
nehodlá pomáhat. Argumentuje, že jsou 
zahraniční společnosti a že jejich za-
městnanci působí na celém světě. Podle 
analytiků mají finance jen na příštích šest 
měsíců. Pak, pokud si nezajistí dodatečné 
zdroje, skončí. 

JAROslAv MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

s vĚ T

Viry na palubě
Blíží se konec výletních lodí?

Kolik bereš? Neřeknu
Jeden ze šesti lidí starších 40 let 
neprozradí ve Velké Británii svému 
partnerovi/partnerce nic o svém 
příjmu. Proč? Hlavním důvodem 
utajení je podle 27 procent těch, 
kteří tak činí, snaha zaopatřit 
se na důchod. K tajnůstkaření 
se uchylují i přesto, že by mohli 
těžit z daňových úlev pro dvojice 
spořící společně na penzi. Mezi 
těmi, kdo si odkládají stranou na 
utajené účty či investují, uvedlo 
22 procent, že nešetří na nic urči-

tého. Každý šestý ze zpovídaných 
také přiznal, že má dluh 9000 liber 
a více, o němž jeho blízcí nevědí. 
Takový je výsledek reprezentativ-
ního průzkumu finanční a pojišťo-
vací společnosti Prudential.  

Daly, Trump a vodka
Světová zdravotnická organiza-
ce (WHO) upozorňuje, že stále 
ještě nejsou léky na korona-
virus. A dodává, že 40% alkohol 
k nim rozhodně nepatří. S tím 
nesouhlasí John Daly, golfista, 

který dvakrát vyhrál turnaje série 
Major. Na YouTube umístil klip, 
v němž popíjí z láhve polskou 
vodku Belvedere a říká: „Vodka 
koronavirus přemůže. Doporu-
čuji jednu denně.“ Jeho slova 
by nestála za povšimnutí, už 
dříve měl problémy s alkoholem, 
kdyby je „neposvětila“ golfová 
společnost prezidenta Trumpa. Ta 
video, v němž jí Daly také vyjádřil 
podporu, „retweetnula“ se slovy: 
„Johne, díky. Všichni v naší spo-
lečnosti tě milujeme.“  FO
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vydrží největší  

společnosti nabízející  
výletní plavby.
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ČASOPIS MOTOCYKL.
ŽIJEME MOTORKAMA.
UŽ 29 LET.

NYNÍ S POŠTOVNÝM
ZDARMA AŽ 
DO SCHRÁNKY!

INFORMACE / RADOST / TECHNIKA / L IDÉ / FASCINACE

 @motocyklczech

ŽIJEME MOTORKAMA.

Objednávejte na www.motocykldoschranky.cz
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Cestovky v ofsajdu
Vláda nás nechává na holičkách, 
myslí si podnikatelé
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Nejradostnější chvílí v lidském životě 
je odjezd do neznámých zemí. 
Cestování je život,“ říkal slavný 

anglický herec Richard Burton. 
Slova držitele Zlatého glóbu by do letoš-

ního března podepsala většina Čechů. Podle 
statistik Eurostatu patří Češi dlouhodobě 
k nejaktivnějším cestovatelům v Evropě. 
V roce 2019 vycestovalo do zahraničí na 
soukromé cesty pět milionů lidí, zhruba 
o sedm procent víc než v roce 2017. 

Ještě v létě 2019 prodaly cestovky o pě-
tinu více zájezdů než v předchozím roce. 
„Těsně před krizí byl nákup zájezdu v systé-
mu First moment asi o deset procent vyšší 
než loni,“ shrnuje místopředseda Asociace 
cestovních kanceláří Jan Papež. 

Cestovní ruch a na něj navázané služby 
zažívají v Česku v posledních letech trvalou 
konjunkturu. Počet zahraničních návštěv-
níků ČR stoupl za čtvrté čtvrtletí loňského 
roku meziročně o 4,5 procenta.

krize Bez hraniC
Letos v březnu ale přišel kolaps. Turistický 
ruch se kvůli pandemii nemoci covid-19 
zastavil, a to ze dne na den a po celém světě. 
„Neskomíral pomalu, byl to rychlý a napros-
to nečekaný úder. Dnes je ve stavu klinické 
smrti,“ říká analytik Michal Dvořáček.

Kdy a zda vůbec se cestovní ruch a na něj 
navázaná odvětví z kómatu proberou, nikdo 
neví. Záležet bude na celé řadě faktorů. I po 
otevření hranic se budou cestovní agentury, 
hotely, restaurace či lázně potýkat s mimo-
řádným úbytkem klientů. 

Pád ekonomiky o jednotky procent se pro-
jeví na poklesu poptávky o desítky procent. 
Pokud se přidají přetrvávající obavy z virové 
nákazy, nejsou vyhlídky nijak optimistické. 
„Propad v příjezdové turistice v Česku může 
být letos velmi dramatický – podle mého 
odhadu až 85 procent,“ varuje Jan Papež.

Zástupci cestovních kanceláří či agentur se 
shodují na tom, že i když se ještě letos v létě 
otevřou hranice a budou moci odvézt své 
klien ty do blízkých zemí, cestování se výraz-
ně promění. Někteří se obávají, že natrvalo.

Památky na internetu
„Hromadné zájezdy ustoupí, lidé budou 
cestovat celkově méně; individuálně a tam, 
kam se dostanou po zemi. Do zahraničí pak 
budou jezdit na delší dobu v kuse spíš než 
na několik prodloužených víkendů. Převáží 
malé penziony, rodinné hotely a priváty na 
úkor velkých resortů, menší lodě pro desítky 
lidí místo obřích plovoucích hotelů, venkov 
na úkor velkých měst,“ očekává majitel CK 
Geotour Zdeněk Kukal.

Podle Kukala budou lidé méně navštěvo-
vat turisticky exponovaná místa. „Ty nejzná-
mější světové památky a ‚must see‘ lokality 
si raději prohlédneme ve 3D na internetu – 
teď v karanténě jsme se to naučili,“ doplňuje 
v rozhovoru pro Profit Kukal. 

Jak znovu nastartovat poptávku v době, 
kdy budou mít lidé strach o zdraví a zároveň 
hluboko do kapsy? Češi hromadně nevy-
cestují, pokud jim bude po návratu hrozit 
karanténa. 

„Výrazné oživení nenastane ihned. Lidé 
musejí získat důvěru v to, že vládní opatření 
mají nějakou stabilitu. Že se jim nestane, že 
během dovolené například vláda opět zave-
de karanténu a podobně. ‚Náběhová doba‘ 
může trvat několik měsíců,“ upozorňuje Jan 
Papež. 

Tisková mluvčí největší české cestovní 
agentury Invia Andrea Řezníčková nabízí 
poněkud optimističtější pohled. „Touha 
cestovat je v lidech zakořeněná a přežije 
jakoukoli krizi. Tvrzení, že cestování do 
zahraničí najednou skončí a cestovky se mají 
proměňovat v jiné firmy, má až apokalyptic-

ký rozměr. Myslet si, že se teď i v budoucnu 
uzavřeme do vlastních ulit a budeme spoko-
jeně čekat, je falešná představa vycházející 
jen z hysterie a strachu.“

Lidé budou podle jejích slov opatrnější, 
důslednější. Na letištích a třeba v letadlech 
budou pro ně roušky a respirátory samozřej-
mostí, cestování ale přežije a většina firem 
v oboru si cestu z krize najde.

ekonomiCká katastrofa?
Česká vláda se chlubí, že do krvácející 
ekonomiky napumpovala 1,2 bilionu korun 
a že nenechá hromadně krachovat firmy 
v žádném odvětví. 

Zástupci podnikatelů v turistickém ruchu 
a souvisejících službách si ale stěžují, že 
je pomoc vlády nedostatečná a že budou 
ekonomické dopady na cestovky, hotely, 
restaurace či lázně drastické. Na úvěry 
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„K počátku května 
je pomoc cestovním 
kancelářím 
a agenturám ze strany 
státu v podstatě 
nulová.“

JAN PAPeŽ, ACK ČR
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z programů Covid I, Covid II a Covid Praha 
nedosáhl v branži téměř nikdo. Program 
Covid III, kde jsou k dispozici záruky za 
stovky miliard, se v květnu teprve rozjíždí.

„Banky nejsou dobročinné ústavy. Jaká 
banka nabídne ohrožené cestovce v době, 
kdy je tak nejistá sezona, půjčku?“ klade si 
řečnickou otázku poradce Michal Dvořáček.

„K počátku května je pomoc cestovním 
kancelářím a agenturám v podstatě nulová. 
Ano, můžeme si požádat o podporu mezd 
(kurzarbeit) tak jako jiní podnikatelé – ale 
to je ve své podstatě podpora zaměstnanosti. 
Jinak jsme žádnou podporu neviděli,“ tvrdí 
Jan Papež.

Asociace cestovních kanceláří ČR se snaží 
s vládou vyjednávat minimálně o tom, jaký 
bude harmonogram otevírání hranic. „Ro-
zumíme tomu, že je to nesmírně složité ur-
čit. Proto jsme nabídli ideu ‚dvoustranných 
dohod‘, která by takový harmonogram měla 
umožnit. Nemůžeme ale čekat příliš dlouho. 
Protože jinak nebudeme schopni nabídnout 
produkt klientům,“ doplňuje Papež. 

S tím souhlasí i mluvčí agentury Invia. 
„Otevření hranic s sebou stále ještě nese 
mnohá opatření, která brání plnému ná-
vratu k situaci před vypuknutím epidemie 
a zavedením restrikcí. My očekáváme, že 
bychom mohli zahraniční zájezdy nabízet 
více zase od července nebo srpna,“ říká.

Invia dříve prodávala cca 3000 zájezdů 
týdně, dnes jsou to jen stovky. „Pro předsta-
vu, v březnu jsme evidovali asi 3000 storen 
za zhruba 100 milionů korun, v dubnu pak 
bylo skoro 4000 storen za 160 milionů,“ 
dodává Řezníčková

a šesti měsíců po jeho konci. Počítá právě 
s dotacemi, nevratnými půjčkami naváza-
nými na počet pracovních míst či krytí mzdo-
vých nákladů. Cílem opatření je udržet co 
nejvíce firem v oboru a zabránit propouštění. 
Následovat má podpora obnovy turismu. 

„Rakousko, Německo a řada dalších členů 
Evropské unie podporuje firmy v tomto od-
větví například jednorázovými dotacemi nebo 
nevratnými půjčkami podle počtu pracovních 
míst a převzetím až 90 procent všech mzdo-
vých nákladů na dobu tří měsíců. My jenom 
žádáme, aby se nám dostalo podobné podpory 
jako v těchto zemích,“ uvádějí autoři plánu. 

Zatím jediným hmatatelným výsledkem 
deklarované snahy státu pomoci cestovní-
mu ruchu je plán Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. Na poukazy na domácí dovole-
nou by podle ministryně Kláry Dostálové 
přispíval stát. Rekreační vouchery ve formě 
benefitů by byly určené na pobyty v České 
republice a mohli by je získat jak zaměst-
nanci, tak osoby samostatně výdělečně 
činné. Kolem návrhu je ale už měsíc nebý-
valý klid. Dala mu vláda zelenou, ptají se 
podnikatelé?

„Lidé chtějí mít větší jistotu a ta je letos 
v domácí rekreaci. Proto ubytovací kapacity 
v českých rekreačních oblastech nejspíš nebu-
dou ani stačit – mnohdy už teď mají obsazeno 
až do září. A na to má stát ještě přispívat? To 
by bylo skutečně rozhazování peněz z letadla – 
tam, kde to není potřeba,“ rozčiluje se majitel 
CK Geotour Zdeněk Kukal.

Cestovní kanceláře proto přišly s vlastním 
řešením – klientům nevyplácejí peníze za 
stornované zájezdy, ale nabízejí jim vlastní 
poukazy na budoucí dovolenou, a to až do 
konce roku 2021. 

zůstaneme doma
Na tom, že budou letos Češi trávit dovo-
lenou především v tuzemsku, se shodují 
ministři Babišovy vlády i podnikatelé v ces-
tovním ruchu. Politici i některé podnikatel-
ské aso ciace je k tomu ostatně opakovaně 
vyzývají. 

Pomoci to může provozovatelům lázeň-
ských provozů, majitelům restaurací, kempů 
i hoteliérům. Cestovní kanceláře na tom ale 
zřejmě nevydělají. Lidé totiž jejich služby 
při cestování v tuzemsku příliš nevyužívají 
(po českých zemích cestují na vlastní pěst). 
Mnohé cestovky ani domácí zájezdy nenabí-
zejí a nabízet nebudou.

„Ano, při cestách u nás se lidé obejdou 
většinou bez cestovky. Geotour občas udělá 
nějakou zajímavou akci u nás doma, ale 
zájezdy po Česku nabízet nebudeme,“ říká 
Zdeněk Kukal.

Podnikatelé v cestovním ruchu se musejí 
připravit na výpadek až 11 milionů zahranič-
ních turistů ročně, což podle mluvčí předsta-
vuje asi 60 procent jejich tržeb. V ohrožení 
je tak 40 tisíc pracovních míst v ubytovacích 
zařízeních a 140 tisíc v pohostinství. 

„Jen v Invii zaměstnáváme ve všech zemích, 
kde působíme, přibližně 1300 lidí a jsou na 
nás navázáni další. Jestli to nepřežijeme my, 
bude bez práce 2500 lidí,“ doplňuje předseda 
představenstva agentury Jaroslaw Czernek. 
Podle jeho slov by subjektům působícím v ces-
tovním ruchu pomohla ucelená strategie státu. 
Na její přípravu je ale v krizových dobách 
málo času.

jak Pomůže stát?
„V současné době chybí systémové řešení 
a nikdo v oboru neví, jak se na budoucnost 
připravit. Stát by turismu mohl pomoci 
finanční injekcí, například ve formě půjček 
nebo dotací, které by pomohly překlenout 
toto náročné období. V neposlední řadě také 
ochránit pracovní místa,“ navrhuje Czernek.

Proto už počátkem dubna vyzval vládu 
v otevřeném dopise ke společným jedná-
ním na záchranu cestovního ruchu (dnes 
je v něm zaměstnáno na čtvrt milionu lidí 
a plyne odtud do veřejných rozpočtů více 
než 125 miliard korun ročně).

Asociace hotelů a restaurací, Fórum ces-
tovního ruchu, Svaz léčebných lázní a Svaz 
obchodu a cestovního ruchu ČR připravily 
před několika týdny záchranný plán, který 
je rozdělen do tří částí a obsahuje konkrétní 
návrhy a doporučení. První etapa zahrnuje 
současný nouzový stav a další období do dvou 

TR end

FO
TO

: 
ar

ch
iv

, 
Č
TK

, 
S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

14 l Profit

›



05/2020 l 15

„Je naivní si myslet, že cestovní kanceláře  
mohou stoprocentně přeorientovat svou 
aktivitu pouze na domácí cestovní ruch. Až 
4,5 milionů klientů nemá šanci najít v ČR uby-
tovací kapacitu. Pokud to bude ze zdravotních 
hledisek možné, je potřeba otevřít hranice,“ 
opakuje místopředseda ACK ČR Jan Papež. 

Invia se přesto zaměření na tuzemský trh ne-
brání. „Domácí turistika už před krizí přinášela 
celou řadu nových možností. Chaty, chalupy, 
roubenky k pronájmu, wellness nebo zdravotní 
pobyty. A tato oblast se teď bude raketovým 
tempem ještě rozvíjet. My na tom usilovně 
pracujeme. Myslíme si, že existuje mnoho lidí, 
kteří potřebují s vyhledáním kvalitního zájezdu 
pomoci, ať už na to nemají čas, nebo z jakého-
koliv jiného důvodu,“ tvrdí mluvčí.

ApokAlypsA v letectví
Létání se do budoucna prodraží a s každou 
zrušenou pozicí v letectví skončí dalších 
24 v navazujících odvětvích, cituje týdeník 
Ekonom z analýzy Mezinárodní asociace 
leteckých dopravců. 

Letectví čeká kvůli koronaviru daleko vět-
ší propad příjmů, než zažilo během globální 
finanční krize před jedenácti lety. V roce 
2009 se celosvětové příjmy z osobní letecké 
dopravy propadly o 70 miliard dolarů, dnes 
bude pád do hlubin daleko výraznější. 

Mezinárodní asociace leteckých dopravců 
předpovídá ve své dubnové prognóze letošní 
celosvětový propad příjmů z osobní letecké 
dopravy o 314 miliard dolarů. „Polovina 
našeho byznysu zmizí,“ říká hlavní ekonom 
asociace Brian Pearce.

Česká vláda chce kapitálově vstoupit do 
aerolinek Smartwings, které považuje za 
strategickou firmu a které by bez její pomoci 
zkrachovaly. „Pokud by to mělo odblokovat 
situaci, je čínský státní fond CITIC ochotný 
dát státu svých 49,9 procent za pouhou ko-
runu,“ říká generální ředitel a spolumajitel 
aerolinek Roman Vik.

Plány na „znárodnění“ leteckých spo-
lečností jsou na stole i v jiných zemích. 
Někde už se uskutečňují, italská letecká 
společnost Alitalia už patří státu. Německá 
vláda je připravená vstoupit do aerolinek 

Condor. Evropská komise nedávno schvá-
lila státní pomoc v objemu sedmi miliard 
eur pro Air France, které zatím zůstanou 
v soukromých rukou, ale bez ingerence 
státu se neobejdou.

Po celém světě se mluví o státní finanční 
pomoci pro letecké společnosti. Americké 
ministerstvo financí oznámilo, že mezi ně 
rozdělí až 25 miliard dolarů.

Ke krachu samozřejmě primárně směřují 
ty letecké společnosti, které čelily potížím 
už před koronavirovou krizí. Covid-19 
zaútočil v nejméně vhodnou dobu – mnoha 
aeroliniím totiž přidělalo vážné problémy už 
uzemnění Boeingů 737 MAx. Na aerolinky 
jsou samozřejmě navázány i mnohé cestovní 
kanceláře a právě jich se současná situace 
dotýká nejcitelněji.

„Ano, cestovní kanceláře, které se specia-
lizují na letecké zájezdy, jsou ohroženy více 
než ostatní,“ potvrzuje Andrea Řezníčková.

„Nejtěžší to budou mít kolegové, kteří 
pořádají hromadné letecké zájezdy do větších 
hotelů ve vzdálenějších zemích. Lety zdraží 
a obstrukce spojené s odbavením na letištích 
se zvětší. A v letecké dopravě lze očekávat 
větší nepravidelnosti a narušení provozu než 
v dopravě po zemi,“ doplňuje Zdeněk Kukal.  

JAKUB PROCHÁZKA (prochazka@mf.cz)

 Co byste poradil lidem, kteří si dovolenou 
zaplatili a nyní mají smůlu…
Neřekl bych, že je to smůla. Ukažte mi jiný 
obor, kde by měl klient stoprocentní záruku, 
že o své peníze nepřijde. Klienti cestov-
ních kanceláří takovou jistotu mají. Možná 
nedostanou peníze ihned, ale nepřijdou 
o ně. Poradil bych klid a nadhled. Za několik 
měsíců se mohou na celou situaci dívat 
úplně odlišně.

 Máte představu, kolik podnikatelů 
a zaměstnanců přerušení cestovního ruchu 
negativně ovlivní?
Jsou to tisíce podnikatelů – cestovní 
kanceláře a agentury, hotely, restaurace, 
volnočasové aktivity – a statisíce zaměst-
nanců. 

 Nemůže být tato krize svým 
způsobem i očistná a přinést 
omezení šedé zóny – tedy nelegálních 
organizátorů zájezdů?
Jak očistná může být krize, která likviduje 
společnosti ne podle toho, jak kvalitní práci 
odvádějí a jak kvalitní služby nabízejí, ale 
podle toho, zda jí stát pomůže, nebo zda zís-
ká překlenovací úvěr? Podle mého to může 
naopak být velmi negativní pro pestrost 
a zajímavost nabídky na trhu. Naopak se 
obávám, že se některé legální CK přesunou 
do šedé zóny, která není omezována vládní-
mi restrikcemi, neplatí pojištění a odvody do 
Garančního fondu.

 Jaká je budoucnost cestovního ruchu v ČR 
i ve světě v příštích letech? 

Na chvilku se cestovní ruch vrátí o deset 
let zpět, kdy ještě necestovaly velké ná-
rody. Mnoho lidí na cestování nedosáhne 
a bude spíše cestovat v ČR nebo v okolních 
státech. Po dvou třech letech se ale podle 
mého soudu vše vrátí téměř do původních 
kolejí.  JAP

Jistota v nejisté době  
„Klienti cestovních kanceláří 
o peníze určitě nepřijdou,“ říká 
místopředseda ACK ČR Jan Papež 



Není nic, s čím by se to dalo srovnat,“ 
řekl Ross Jefferson, šéf kanadské 
společnosti Discover Halifax. 

„Tohle zastiňuje finanční krizi z roku 2008 
i napadení newyorských dvojčat. Svět se 
zastavil a letecká doprava zamrzla. Postihlo 
to celou planetu. Koronavirus náš byznys 
zcela vymazal.“

Čísla hovoří jasně – 5,3 milionu nocí, kte-
ré strávili loni turisté v Halifaxu, generovalo 
1,3 miliardy dolarů. Tyhle peníze utratili 
návštěvníci za ubytování, jídlo, pití a zábavu. 

Ross Jefferson v rozhovoru pro Halifax 
Examiner odhadl, že z 34 tisíc lidí zaměst-
naných v turistickém odvětví ve městě 
a jeho okolí ztratilo práci až 28 tisíc z nich. 
Z 2550 restaurací 2295 zavřelo. Vláda podle 
jeho slov pomáhá, ale příjmy pramenící 
z přílivu výletníků nahradit nemůže. 

„Ti, kteří se stačili přeorientovat na 
místní, jsou schopni byznys jakžtakž dál 
udržovat. Ale většina je mimo hru: hotely, 
penziony, restaurace, kavárny, bary, turistic-
ké atrakce.“

kde je dno? 
Světová turistická organizace (UNWTO) 
odhaduje výrazný pokles cestovního ruchu. 
Spadne prý až na úroveň roku 2013. Namís-
to loňských 1,4 miliardy cestovatelů vyrazí 
za poznáním či odpočinkem pouze miliarda 
lidí. O třetinu méně. 

Proti tomu se vymezil Ulf Sonntag z ně-
meckého Institutu pro výzkum turistiky 
a lázeňství v severní Evropě. „Podle mě jsou 
ty odhady příliš optimistické,“ řekl v rozho-
voru pro DW. A přiklonil se k názoru Orga-
nizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
(OECD). Ta predikuje dramatický pokles až 
o 70 procent. 

Je skeptický hlavně proto, že otevření 
hranic v mnoha zemích bude až na konci 
itineráře návratu k běžnému způsobu života. 
„Zřejmě to nastane nejprve v Evropě. Ale 
globálně? Pochybuji. Bez vakcíny proti 
koronaviru nebo nějaké efektivní léčby se 
nepohneme z místa.“

Na dotaz, zda se tedy turistika stane opět 
součástí života, Sonntag, odpověděl: „Bude 

především záležet na tom, jestli si cesto-
vání budou moci lidé vůbec dovolit. Vše 
vyplyne z toho, jak tvrdě budeme postiženi 
ekonomickou krizí, která se nám zcela jistě 
nevyhne.“

V Německu se nyní hovoří o tom, že 
nejprve by se mohly otevřít dovolenkové 
apartmány a penziony, později hotely. Už 
koncem května by se mohli první Němci 
vydat na cesty.   

na PodPoře
Jeden ze světově nejčtenějších francouz-
ských spisovatelů Michel Houellebecq 
nečeká, že se svět po odeznění epidemie 
způsobené koronavirem změní. Bude podle 
něj naopak „o něco horší než dřív“. Jeho 
názor zveřejnila rozhlasová stanice France 
Inter. 

„Ani na vteřinu nevěřím prohlášením 
typu: nic nebude jako dříve. Naopak, všech-
no zůstane naprosto stejné. Po uvolnění 
uzávěry se neprobudíme do nového světa. 
Bude stejný, ještě trochu horší,“ napsal FO
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Turistický průmysl dává obživu 4,2 milio-
nu Italů, pětině pracovní síly země. „Bude to 
trvat rok nebo dva, než se dostaneme na úro-
veň, kde jsme byli,“ řekl Lorenzo Bonaccorsi 
agentuře AFP. Podle něj je třeba letošní rok 
„odepsat“.  

Ale budou hotely vůbec schopné po ote-
vření návštěvníky přilákat? Italská turistic-
ká asociace Confturismo odhaduje, že ztráty 
způsobené krizí se vyšplhají na 22 miliard 
eur. Podle ní „sto eur vydaných na turistiku 
generuje 86 eur v dalších odvětvích“ včetně 
potravinářství a realit.

Nyní vše vsází na domácí cestovní ruch, 
který se za normálních podmínek podílí 

na příjmech z poloviny. Až polovina Italů 
plánuje, že dovolenou stráví v tuzemsku.  
Ovšem vše záleží na tom, kdy budou restrik-
ce ukončeny. 

Vláda varuje, že bohaté zahraniční spo-
lečnosti by mohly využít současné situace 
a začít levně skupovat své italské rivaly. 
A všichni se děsí mafie. „Má ohromné fi-
nanční prostředky, které může investovat do 
postižených hotelů, restaurací a dopravních 
společností. Oni vždycky věděli, jak využít 
příležitosti,“ řekl palermský prokurátor 
Francesco Lo Voi listu Local. 

JAROslAv MATĚJKA (matejka@mf.cz)

Houellebecq, jehož proslavily romány jako 
Podvolení, Mapa a území nebo Možnost 
ostrova.

Tahle slova by mohla Francouze beze-
sporu potěšit. Země galského kohouta totiž 
z cestovního ruchu silně profituje. V roce 
2018 ji navštívilo 89,4 milionu turistů, 
z toho Paříž více než 40 milionů. Očekávalo 
se, že letos by se počet návštěvníků mohl 
zvýšit až na 100 milionů. 

Příjmy z cestovního ruchu tvořily ve Fran-
cii osm procent HDP. Vláda odhaduje, že 
turistika zaměstnává přímo či nepřímo dva 
miliony Francouzů. Většina z nich je nyní 
doma. „To je poprvé, kdy jsem stát požádal 
o podporu, ale neměl jsem na výběr,“ řekl 
v rozhovoru pro Euronews Yuval Ben-Ami, 
který se živí jako průvodce turistů.  

A podobně jsou na tom i další Evropané. 
Na starém kontinentu je v odvětví zaměst-
náno 27 milionů lidí a cestovní ruch loni 
generoval podle UNWTO 400 miliard eur. 

Marcelo Risi, ředitel komunikace této or-
ganizace, vyzval v Euronews evropské vlády, 
aby odvětví podpořily: „Hovoříme o milio-
nech lidí, pracovních míst. To nelze přejít 
mávnutím ruky. Podívejte se, kolik zemí, 
a to nejen v Evropě, pandemie ovlivnila, co 
se s cestovním ruchem stalo.“   

život v BoxeCh
Objevují se nejrůznější nápady, jak dnes 
zcela zmrtvělý cestovní ruch rozpohybovat. 
Hotely u Severního moře přišly s tím, že 
by obsazovaly v průměru jen každé druhé 
lůžko, aby redukovaly nápor návštěvníků. 
Němci si pochvalují, že mají pláže na Baltu 
poseté tradičními proutěnými „budkami“, 
které chrání před silným větrem. Nyní prý 
mohou posloužit jako přirozená ochrana 
návštěvníků. 

V Itálii zase vzbudil rozruch návrh 
oddělit na pláži lehátka a v restauracích 
stoly plexisklem. A i tam se debatuje, jak 
znovu přilákat návštěvníky z celého světa. 
Italy ztichlý Řím, Florencie či Benátky 
děsí. Sektor se „bude muset změnit“, říkají 
odborníci. 
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vliv koronaviru

Polovina světové populace má omezený 
pohyb. Počet letů poklesl z 200 tisíc  
(21. únor) na 64 tisíc (31. březen) podle 
webu FlightRadar 24. Podle Světové 
turistické organizace (UNWTO) je v sou-
časnosti cestovní ruch v 96 procentech 
světových destinací ovlivněn restrikcemi.  
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 Je podle vás vládní pomoc podnikatelům 
v cestovním ruchu dostatečná? 
Považujeme-li současnou virovou krizi za 
zásah vyšší moci, stát podle mě nemá dávat 
„jen tak“ peníze postiženým firmám – ať už 
v cestovním ruchu, nebo v průmyslu. Stát 
by měl cíleně pomáhat spíše lidem, které 
krize postihla nejvíc, aby nestrádali hlady 
a měli kde bydlet. Člověk ale nemá právo na 
zachování místa pobytu a životního standar-
du – to jest třeba byt v Praze, steak obden 
a (teď střílím do vlastních řad) cesty k moři 
každý rok. Můžeme přece nějaký čas bydlet 
v Ústí nad Labem, jíst víc brambor a koupat 
se v Bílině. Pak se rychleji zvedneme a neza-
dlužíme stát na generace. 

 Takže by stát postiženým firmám přímo 
pomáhat neměl?
Přímá státní podpora firmám, úvěry 
a v případě cestovního ruchu lex voucher 

jen „zploští křivku“ krachů – ty tak přijdou 
později a následky budou trvat déle. Naše 
cestovní kancelář se o žádnou státní pomoc 
podnikatelům zatím neucházela a prý je 
to administrativně složité – tak to možná 
necháme být. Mimochodem neslyšel jsem 
ani slovo o tom, že by se měl uskrovnit státní 
aparát a úředníci v počtech i v platech. Bylo 
by to namístě.

 Neohrožuje ale krize přímo vaši 
existenci? Tržby a zisk se vám letos 
předpokládám výrazně sníží…
Nás přímo neohrožuje. V každém případě 
letos proděláme dost, i pokud by zájezdy 
od léta fungovaly podle plánu. Jsme ale 
velmi konzervativní, takže máme rezervu. 
Geotour si nikdy žádné peníze nepůjčil, 
žádný úvěr, žádná auta na leasing. I kdyby-
chom letos neodjeli jediný zájezd, přežijeme. 
V takovém případě bych ale musel vložit do 

firmy nějaké vlastní peníze, což bych podle 
zásad podnikání u eseróčka dělat neměl. 
Třicetiletá tradice a důvěra nejen zákazníků, 
ale spolupracovníků a obchodních partnerů 
jsou pro mě ovšem zavazující. Dělám tak 
vlastně ze svého s. r. o. společnost s ručením 
neomezeným.

 Jak dlouho bude podle vás trvat návrat 
k normálu? Nebo se cestovní ruch po 
koronaviru výrazně promění?
Střelím teď trochu od boku – dva roky. 
Návrat do předvirových kolejí to ale ne-
bude, cestování se skutečně změní. Dojde 
k jeho decentralizaci. Hromadné zájezdy 
ustoupí, lidé budou cestovat celkově méně; 
individuál ně a také blíž – tedy tam, kam se 
dostanou po zemi. Do zahraničí pak pojedou 
na delší dobu v kuse spíš než na několik pro-
dloužených víkendů. Převáží „malé formy“ 
a „soft“ cestování: malé penziony, rodinné 

Vouchery? Totální nesmysl
„O přímou podporu státu v krizi nestojíme,“ 
říká majitel CK Geotour Zdeněk Kukal

FO
TO

: 
H

yn
ek

 G
lo

s 

ROZHOvOR

18 l Profit



hotýlky a priváty na úkor velkých resortů, 
menší lodě pro desítky lidí místo obřích plo-
voucích hotelů, venkov na úkor velkých měst. 

 Není pro letošek konec se zahraničními 
dovolenými? 
Chtěl jsem říci, že lidé budou radši trávit ve 
svém volnu větší část dne ve volné krajině 
na čerstvém vzduchu sami nebo s blízkými, 
než aby se pohybovali v davech po „proflá-
klých“ památkách v chumlu za průvodcem 
se vztyčeným deštníkem a uvnitř budov. Ty 
nejznámější světové památky a „must-see“ 
lokality si raději prohlédneme 3D na in- 
ternetu, abychom o nic nepřišli – teď  
v karanténě jsme se to naučili. Pokud jde 
o nás, druhou část jarních zájezdů jsme  
29. dubna zrušili až do konce června. Přesto 
věřím, že v létě znovu vyplujeme (s Kololodí 
po chorvatském pobřeží Jadranu).  

 Hůř zřejmě dopadnou ty cestovní 
kanceláře, které se specializují na letecké 
zájezdy…
Ano, myslím, že nejtěžší to budou mít 
kolegové, kteří pořádají hromadné letecké 
zájezdy do větších hotelů ve vzdálenějších 
zemích. Lety zdraží a obstrukce spojené 
s odbavením na letištích se zvětší. A v letec-
ké dopravě lze očekávat větší nepravidelnos-
ti a narušení provozu než v dopravě po zemi.

 Co klienti, kteří měli zaplacené zájezdy, 
ale vinou pandemie nemohli nebo nemohou 
odcestovat. Vracíte jim peníze? 
Nechtěli jsme naše zákazníky nechávat 
v nejistotě, a tak jsme jim ještě před schvá-
lením „lex voucher“ zároveň s postupným 
zrušením zájezdů nabídli buď vrácení všech 
jejich peněz bez jakékoliv podmínky, nebo 
poukaz na jimi zaplacenou částku s platností 
do konce roku 2021. Původně jsme zamýš-
leli vrátit peníze bez další možnosti, ale 
mnozí zákazníci si eventualitu nechat peníze 
u nás na budoucí zájezd v podstatě vyžádali. 
Pohlazením a odměnou pro nás je důvěra 
klientů projevená právě volbou toho pouka-
zu – ten si vybrala zatím zhruba polovina 
z nich, druhé polovině peníze právě vracíme. 

 Jednou z cest, jak pomoci domácímu 
cestovnímu ruchu, by podle vlády mohly být 
poukazy na domácí dovolenou. Považujete 
to za smysluplné?
Je to naprostý nesmysl. Kdo si nenaplánoval 
zahraniční cestu na letošní léto ještě před 
začátkem epidemie, do světa teď vyjet chtít 
nebude. Rekordní počet Čechů stráví toto 
léto v Česku. Lidé chtějí mít větší jistotu a ta 
je letos v domácí rekreaci. Ubytovací kapa-

city v českých rekreačních oblastech nejspíš 
nebudou ani stačit – mnohdy už teď mají 
obsazeno až do září. A na to má stát ještě 
přispívat? To by bylo skutečně to sypání 
peněz z letadla – tam, kde to není potřeba.  

 Neobejdou se ale lidé, kteří chtějí cestovat 
po Česku, bez asistence cestovek?
Ano, při cestách u nás se obejdeme většinou 
bez cestovky. Česko je krásné jako málokterá 
země, ale nemá moře. Bez „svého“ nejbliž-
šího teplého moře – Jadranu – Čech dlouho 
nevydrží a bude ochoten i víc šetřit, byť 
k němu třeba nevyjede tak často jako doteď. 
Geotour občas udělá nějakou zajímavou akci 
u nás doma, ale zájezdy po Česku nabízet 
nebudeme. 

 Je možné, že bude v letošní letní sezoně 
možné cestovat do Chorvatska… Co váš 
projekt Kololoď?
Ano. Kololoď odpovídá trendu – po většinu 
dne jste na kole na čerstvém vzduchu 
s ostrovní krajinou, s přírodním pobřežím 
s odlehlými panenskými plážemi a malými 
kamennými vesničkami. Sami nebo s těmi, 
které si pro společnou jízdu na kole vybere-
te, během jízdy se stavíte v malých hospůd-
kách, kde se zpravidla sedí venku, a během 
přeplavby jste taky často na otevřené palu-

bě. A na lodi je míň lidí než v průměrném 
hotelu, navíc se často znají a mají k sobě 
vzájemnou důvěru. Na čerstvém povětří 
posílíte svoji imunitu.

 Nemohou být dnes majitelé cestovek 
klidnější díky povinnému pojištění proti 
úpadku? 
Zákonným pojištěním proti úpadku jsou 
chráněni zákazníci cestovních kanceláří, 
tj. lidé – ne ty firmy. Dojde-li ke krachu, 
pojišťovna zákazníkům musí plnit, bez 
výjimky a bez omezení. Slušným majitelům 
cestovních kanceláří se tedy bude krachovat 
s lehčím srdcem, protože se budou svým zá-
kazníkům moct podívat do očí – o peníze je 
sice jejich firma připraví, ale dostanou je od 
pojišťovny. To bude i případ této krize. Po-
jišťovny jsou zase samy pojištěny u velkých 
zajišťoven – jejich akcionáři bezesporu teď 
dost prodělají, předtím déle vydělávali. 

 Nemůže být tato krize svým způsobem 
i očistná? Nepřežijí ji cestovky, které 
rozumně hospodaří a nabízejí to, co je 
odlišuje od konkurence?
Ano, krize může být i očistná – vzpomeň-
me, jak válkou doslova zruinované západní 
Německo za patnáct let předběhlo většinu 
Evropy. Zdravé firmy vydrží, unavené 
a nezdravé firmy to položí a noví, mladí 
s novými nápady budou mít lepší šanci začít 
podnikat. Mnozí lidé objeví ztracenou chuť 
pracovat. Stát ale nesmí plošnými dotacemi 
agonii prodlužovat. 

JAKUB PROCHÁZKA (prochazka@mf.cz) 

Zdeněk Kukal (56)

Vystudoval ekonomickou a regionální 
geografii na UK v Praze. Pracoval 
v Encyklopedickém institutu ČSAV. V roce 
1990 založil Geotour, jednu z prvních 
soukromých cestovních kanceláří 
v Československu, kterou vede dodnes.

Předpoklady  
pro návrat k normálu

Jsou dva: minimální obstrukce, tedy 
omezení a zdržování při cestování 
a zachování platební síly lidí, aby jim 
na cesty něco zbylo. Krize urychlí 
restrukturalizaci organizovaného 
cestovního ruchu. Skončí velká část firem, 
které nabízejí tradiční „lehací“ pobyty 
ve větších hotelích a tradiční poznávací 
zájezdy, při kterých je větší skupina 
stále pohromadě se svým průvodcem. 
Prosperovat budou cestovní kanceláře, 
které nabídnou aktivní, nezávislé 
a originální formy cestování, které si lidé 
nemůžou zařídit jednoduše sami. Ideálně 
s možností přizpůsobení programu, 
abychom si sami mohli zvolit, co a jak 
budeme chtít dělat.
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Dva miliony domácností v Rakousku 
topí dřevem a biomasou, oznámila 
nedávno asociace Österreichischen 

Biomasse-Verband. „Uhlí? To už tu ani 
neznáme,“ směje se Češka Dana Leitner, 
která se do Horních Rakous provdala před 
dvaceti lety a dnes žije s manželem a dětmi 
u městečka Freistadt.

Za okny útulného domku je v polovi-
ně února sychravo, a tak seká na kolečka 
dřevěné brikety do kamen: „Víte, od koho 
je nakupujeme? Výhradně od české firmy 
Biomac.“ Brikety a pelety Biomac tu seže-
nete v řetězcích OBI, Baumax, Bauhaus, 
Hornbach či Spar.

Firmu na výrobu ekopaliv ze dřeva založil 
Zdeněk Černý na přelomu tisíciletí. Dnes 
je Biomac nejvýznamnějším výrobcem 
pelet a dřevěných briket v Česku a ke špičce 
patří také v Evropě. Před lety nebyl v Česku 
o ekopaliva zájem, a tak hledali odbytiště 
v zahraničí. 

domů Přes rakousko
V rakouském Welsu, odkud je to do Frei-
stadtu co by kamenem dohodil, se ostatně 
jeho firma poprvé představila světu. „Agen-
tura CzechTrade nás vzala na rakouskou 

a následně italskou výstavu ekopaliv, kde 
jsme měli možnost se prosadit. V té době 
jsme ostatně 97 procent naší produkce 
vyváželi,“ prozrazuje majitel firmy.

„Takový vývoj ale nebyl naším cílem, my 
jsme chtěli prodávat doma, což se nám po-
malu plní. Dnes prodáváme asi 50 procent 
výrobků v Česku a polovina jde na vývoz,“ 
doplňuje podnikatel.

I proto získal podnik z Olomoucka v roce 
2006 Exportní cenu a postupně posbíral 
i další vavříny jako 2. místo v soutěži Rodin-
ná firma roku 2018. Zdeněk Černý je také 
nedávným držitelem titulu Podnikatel roku.

od ryPadel k Peletám
Odříkání a zarputilost jsou zaručenými re-
cepty na úspěch, připomíná majitel. „Všich-
ni zaměstnanci jdou domů, ale pro nás v tu 
chvíli pracovní doba nekončí. Pracujeme do 
pozdního večera.“

Kde se u projektanta důlní techniky (ve 
státním podniku Unex projektoval rypadla 
na hnědé uhlí) vzala vášeň ke dřevu a ekolo-
gickému vytápění?

Zdeněk Černý měl ve zmíněném pod-
niku těsně po revoluci na starost vývoj 
briketovacího lisu a strojního komplexu 

s drcením, sušením, briketováním a bale-
ním.

„Celý obor ale skončil privatizací 
podniku a příchodem nového vlastníka. 
S briketováním jsme následně pokračovali 
v dalších třech firmách, ve kterých jsem 
byl zaměstnancem a pak i společníkem. 
Jenže jsme jen stavěli výrobní závody 
cizím firmám. Moji společníci o vlastní 
výrobu a prodej ekopaliv zájem neměli,“ 
vypráví Černý.

Jemu ale potřebný entuziasmus nechy-
běl. Proto se rozhodl postavit na vlastní 
nohy a rozjet v té době značně nejistý 
byznys.

nové a neznámé
„Technologie na výrobu paliv z dřevní 
biomasy mě nadchly už v 90. letech. Bylo to 
úplně nové, nikdo tady takové technologie 
nevyráběl a nic se o nich nevědělo. Pro mě 
měly smysl v tom, že vytvářely ekologic-
ká paliva nahrazující hnědé sirnaté uhlí. 
Tím, že jsme neměli z čeho čerpat, vznikla 
například naše vlastní unikátní konstrukce 
briketovacího lisu na principu klikového 
mechanismu,“ chlubí se Zdeněk Černý výji-
mečným know-how. FO
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Strojař a dřevo 4.0
Inženýr z Brníčka dobyl Evropu s peletami a briketami
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Každá mince má ale kromě líce i rub: 
„Nevýhody rodinného podnikání vidím 
v tom, že si práci nechtě nosíme i domů a to 
není dobré. Další nevýhodou jsou ty hodiny 
v práci navíc, o které je okrádána rodina.“

Manželka pomáhá prakticky od počátku 
v pozici účetní, velmi záhy přichází do firmy 
bratr coby servisní technik a zapojují se také 
sestra a její dcera. Synovec Martin má dnes 
na starost oddělení tuzemského i zahranič-
ního prodeje, kde pracuje jeho choť.

„Bratrův druhý syn Lukáš se stará 
o všechny naše výrobní závody po technické 
stránce. Jeho žena Michaela je mojí asistent-
kou. Synovi Jakubovi byla svěřena kon-
strukce, výroba, montáže a servis výrobních 
technologií. Jeho manželka Petra vypomáhá 
i na mateřské dovolené přes informační 
systém se skladovou evidencí,“ shrnuje.

Budoucnost firmy vidí otec zakladatel 
v růžových barvách. Prodej Biomacu do ci-
zích rukou rozhodně neplánují. Obor výroby 
obnovitelných paliv má navíc podle Zdeňka 
Černého ideální perspektivu.

Vláda schválila definici rodinného 
podnikání v zákoně a slíbila větší podporu 
rodinným podnikům, od letoška mohou 
čerpat zvýhodněné úvěry. 

„Rodinné podnikání si zvýšenou pozornost 
státu zaslouží. Na rozdíl od velkých zahranič-
ních investorů jsme nikdy žádnou pobídku 
ani úlevy na daních nedostali. Zlé časy jsme 
museli přežít jen vlastní prací. Stát by si měl 
hledět domácích rodinných firem, které od-
sud nikdy neutečou, odvádějí daně, podporují 
zaměstnanost ve svém okolí nebo sponzorují 
kulturu či sport,“ prohlašuje Černý.

BudouCnost v ekoPaliveCh
Paliva vyráběná výhradně ze dřeva neob-
sahují síru, obsahují málo škodlivin a mají 
vysokou výhřevnost. Navíc po nich v kam-
nech či krbu zbyde minimum popela.

„Dřevěné pelety přinesly také tolik žá-
danou automatizaci topení, kdy není nutné 
ručně přikládat, kotel si dodává palivo sám 
a je řízen jako plyn termostatem v bytě. 
Velmi významné je i to, že se jedná o čes-
ké přírodní zdroje, které snižují závislost 
státu na cizích fosilních palivech jako ropa 
a plyn,“ argumentuje Zdeněk Černý.

Projektování, výrobu, montáže a servis 
výrobních technologií převedli v lednu do 
nové firmy Biomac Industry s.r.o., kterou 
vede Zdeňkův syn Jakub, jenž doma i za 
hranicemi staví pro Biomac briketárny 
a peletárny na klíč.

Kromě několika typů dřevěných briket 
a pelet dodává Biomac svým zákazníkům 
krbová polena z buku, dubu a habru, podpalo-
vací třísky či grilovací dřevěné uhlí a briketky. 
Součástí portfolia jsou i podpalovače briket na 
bázi smotků dřevěné vlny s parafínem.

Jediný stroj dokáže vyrobit plný kamion 
briket či pelet denně, za rok jde o miliony 
kilogramů zboží. Každý rok ostatně narůstá 
produkce v továrnách firmy Biomac o desít-
ky tisíc tun.

„Vůbec jsem si nedovedl představit tak 
velikou firmu, vždyť jsem měl do začátku 
kapitál představující jen tužku a gumu,“ 
směje se Černý. Sny se mu plní dřív, než 
očekával. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Konstrukci lisu se „pokoušela konkurence 
napodobit, nikdy se jí ale nepodařilo výrobu 
spustit,“ dodává.

Po roce 2000 začíná Biomac stavět bri-
ketárny a prodávat vlastní výrobky. Kolem 
roku 2010 se přidávají peletárny a výroba 
dřevných třísek a krbového dříví. Kromě 
dodávek supermarketům a firmám doma 
i v zahraničí začal podnik od roku 2011 
v Česku a na Slovensku budovat vlastní síť 
prodejen.

rodinná Pouta
Ve firmě dnes pracuje devět desítek zaměst-
nanců, desetina z nich patří do rodinného 
klanu Černých. Zdeněk Černý hledá v rodin-
ném byznysu hlavně pozitiva.

„Mezi výhody bych zařadil společné 
pracovní nasazení nad rámec pracovní 
doby, které je častokrát zapotřebí, ale které 
dneska po zaměstnancích nemůžete chtít. 
Dále to, že jako rodina lépe chápeme smysl 
naší práce. V neposlední řadě si myslím, že 
v rodinných firmách nedochází k podvo-
dům a vykrádání jako to vidíme u podni-
ků, kde jsou společníky cizí subjekty bez 
bližších vztahů,“ vyjmenovává evidentní 
plusy.

vsTUPNí KAPITÁl? „Měl jsem jen tužku 
a gumu,“ říká Zdeněk Černý, majitel firmy Biomac.
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Na pultech 
supermarketů

Výrobky pod značkou Biomac koupíte 
v evropských řetězcích Baumax,  
Bauhaus, OBI, Makro, Spar, Merkur,  
Billa, Kaufland, Penny a dalších. Nejvíce 
vyváží do Rakouska, Německa, Itálie, 
Švýcarska, Francie, Anglie, Irska, Dánska 
a na Slovensko.



Když před osmadvaceti lety vznikla 
firma Agados z Velkého Meziříčí, ne-
měli její zakladatelé žádné zkušenos-

ti se soukromým podnikáním. „Měli jsme 
jen partu velice šikovných spolupracovníků. 
Ti také postupem doby pomohli dalším 
firmám v oboru v jejich rozvoji. Agados byl 
ale první,“ vzpomíná jednatel společnosti 
Agados Petr Ostrý.

Firma navázala na více než stodvacetile-
tou tradici místního strojírenského závodu 
Jeřábek, který byl v roce 1948 znárodněn 

a přeměněn na státní podnik. „Původní 
majitelé dnes ve firmě nefigurují, ale rádi 
dali souhlas, abychom se k historii jejich 
bývalého podniku přihlásili a pokračovali 
v rozvoji strojírenství v regionu,“ pokračuje 
Petr Ostrý. 

Nápad vyrábět přívěsy vznikl tak trochu 
náhodou. Zakladatel podniku tehdy zarea-
goval na oslovení jednou belgickou firmou, 
která hledala dodavatele. Z tehdejší pobočky 
podniku Agrostroj Pelhřimov, zaměřené 
na výrobou mlýnských strojů, rozmetadel 

chlévské mrvy a jiných zemědělských strojů, 
ale i stavbou krmných sil, tak v roce 1992 
vznikla společnost Agados. 

Nový podnik si na trhu musel vytvořit 
svoje místo. „Nejtěžší bylo přesvědčit spolu-
pracovníky ve výrobě, že bez prvotřídní kva-
lity naše výrobky nikdo nekoupí. Pochopili 
to a ukázalo se, že je to to nejcennější. Dále 
potom přesvědčit zákazníka, že dražší, ale 
o třídu kvalitnější přívěs je jeho výhra. Pro-
tože je to typ produktu, který kupuje jednou 
za život,“ upozorňuje Petr Ostrý. FO
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Dobře rozjeté přívěsy
Za startem Agadosu stála poptávka z Belgie
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v případě polních podmínek,“ konstatuje 
Petr Ostrý. 

Tyto výrobky využívá nejenom česká 
armáda a hradní stráž, ale také armády 
různých zemí nebo složky integrovaného 
záchranného systému. 

od finska Po katar
Česká polní kuchyně přitom v klíčových 
parametrech překonává zahraniční konku-
renci. Je připravena k použití do 30 minut 
a zvládne kompletní menu až pro 350 osob. 
Při záchranných operacích je podle konfi-
gurace možné s její pomocí zajistit jedno-
duché jídlo až pro 900 osob v jedné směně. 
Srovnatelně velká polní kuchyně francouz-
ské výroby přitom zvládne 250 menu o dvou 
chodech nebo 500 jednoduchých jídel. 
Kuchyně německé provenience pak nakrmí 
maximálně 600 lidí. 

Agados již splnil například dodávku 
prvních polních kuchyní pro českou ar-
mádu, podílel se na výrobě podvozků pod 
radary a společně se zahraničními partnery 
realizuje zakázky speciálních vojenských 
přívěsů pro švédskou a rakouskou armá-
du. Její výrobky slouží také v ozbrojených 
silách Kataru nebo Finska. Některé z nich 
se přitom testovaly i v extrémně náročných 
podmínkách za polárním kruhem. Firma 
rovněž vyvinula mobilní úpravnu vody 
a zabývá se výrobou speciálních vozíků 
na míru. V minulosti vyrobila transportér 
pro přepravu žiraf, přívěs pro monopost 
formule 1 týmu McLaren nebo přepravník 
pro závodní speciál.

elektromoBily jsou výzva
Ani do budoucna se firma neobejde 
bez neustálých inovací. Letos dochá-
zí například ke změně světel. Brzděné 
přívěsy budou mít v základní výbavě LED 
osvětlení ve vlastním designu. „Obor 
přípojných vozidel musí sledovat trendy 
vozidel tažných chtě nechtě. V debatách, 
které vedeme i při řešení mezioborových 
úkolů, k nimž jsme pozváni, vidíme, jak 
je tato problematika zanedbaná. Přitom 
elektromobil s přívěsem, to je množství 
otazníků. A nás baví měnit tyto otazníky 
v tečky,“ uzavírá Petr Ostrý. 

Zachytit tento trend je pro firmu důležité. 
Právě na elektrifikaci svých vozů se stále 
častěji zaměřují nejvýznamnější světové 
automobilky. První elektromobily již začala 
vyrábět tuzemská Škoda Auto, i když zatím 
ve svém bratislavském závodě, i Hyundai 
v Nošovicích.   

DAlIBOR DOsTÁl (dostal@mf.cz)

BelgiCká sPojka
Při dnešní šíři sortimentu se ani nechce 
věřit, že firma v začátcích vyráběla pouze 
dva typy přívěsů. Malé a nebrzděné. Na 
složitější brzděné přešla postupně v průbě-
hu let. Od té doby se stal Agados největ-
ším výrobcem přívěsů v České republice 
a jedním z největších evropských výrobců 
přívěsů v kategoriích do 750 kilogramů 
a do 3500 kilogramů.  Ročně firma prodá 
okolo 30 tisíc vozíků.  

Export byl od začátku základem úspěchu 
společnosti. Právě na první zakázce pro Bel-
gii, za níž stál Willy van den Bon, rozhodčí 
FIFA z Brug, se firma mnoho naučila. „Dal 
nám opravdovou školu prodeje výrobků do 
zahraničí,“ popisuje Petr Ostrý.  

V současnosti je podíl exportu na cel-
kové výrobě zhruba poloviční. „Nejvíce 
jsme vidět v Německu a ve Skandinávii. 
Tam jsou ochotni nejvíce ocenit kvalitu 
našeho provedení,“ dodává Petr Ostrý. 
Prostřednictvím svých poboček a prodej-
ců má firma zastoupení ve většině evrop-
ských zemí. Zároveň chce být aktivní na 
nových zahraničních trzích. Především 
pro Asii se chce prosadit se speciálními 
projekty.

oBojživelný vozík 
„Každý zákazník je specifický a má svoje 
potřeby. Jeho požadavkům se snažíme 
vyhovět, a proto přicházíme neustále 
s novinkami. V nabídce máme širokou 
škálu brzděných i nebrzděných přívěsů 
různých rozměrů, které se mohou lišit 
nejenom použitými materiály, ale i mož-
nostmi využití,“ vypočítává Petr Ostrý. 
Agados tak produkuje jak jednoduché 
vozíky za auto, přepravníky motocyklů 
a automobilů, tak skříňové přívěsy nebo 
profesionální přívěsy s délkou přes deset 
metrů. 

Každoročně vyvíjí novinky nejen v ci-
vilní oblasti, ale i v segmentu speciálních 
projektů. „Velké úspěchy máme v oblasti 
armády. Vyrobili jsme unikátní obojživel-
ný terénní přívěs, který dokáže překonat 
náročný terén jako sníh, bláto i skalnatý 
povrch a umí se přepravit přes vodu – je 
schopen plavat za tažným vozidlem. Do 
našeho portfolia patří také polní kuchyně, 
cisterna na pitnou vodu nebo osvětlovací 
věž vhodná k nasvícení míst havárií, pra-
covních míst, táborů a podobných situací 

NĚMeCKO A sKANDINÁvIe. „Tam jsme 
nejvíce vidět. Právě tam jsou ochotni nejvíce ocenit 
kvalitu našeho provedení,“ říká Petr Ostrý, jednatel 
společnosti Agados.
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Firma se 190 zaměstnanci vytvořila loni 
obrat 620 milionů korun, ve srovnání s ro-
kem 2018 jde o navýšení o 7,2 procenta. 
Pohybuje se v oblasti hobby přívěsů,  
profesionálních univerzálních přívěsů,  
ale i přívěsů vyráběných zákazníkům  
na míru.
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Každému na míru
„S životním pojištěním je třeba 
pracovat i v průběhu trvání smlouvy. 
Mnohdy můžete získat zajímavý bonus,“ 
říká Petr Procházka, ředitel 
Úseku pojištění osob v Kooperativě
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A  dodává: „Životní pojištění nám 
nemůže vrátit zdraví, ale může další 
život podstatně ulehčit, především 

pokud je nastaveno ve správném rozsa-
hu. Stále ale bohužel zjišťujeme, že tomu 
tak často není. Volba pojištění, nastavení 
pojistných částek a pojistných rizik by se 
měly odvíjet nejenom od aktuální životní 
situace, ale i od dlouhodobých životních 
plánů klienta.“ 

 Nelze se na začátku vyhnout otázce na 
současnou situaci okolo koronavirové 
pandemie. Jak hodně ovlivnila chování 
klientů? Zaznamenali jste vyšší poptávku 
po nějakém speciálním pojištění?  
Samozřejmě jako všechny pojišťovny čelí-
me hlavně snížení nového obchodu z dů-
vodu omezeného provozu našich poboček 
a setkávání se s poradci. Pokud bychom 
se zaměřili na skladbu připojištění, již 
několik let vnímáme trend zvyšující se dů-
ležitosti životního pojištění a jeho přidané 
hodnoty – ochrany při nenadálých váž-
ných zdravotních problémech. V posled-
ních letech se výrazně zvyšuje poptávka po 
pojištění závažnějších rizik onemocnění, 
drobné úrazy a poškození už dnes nejsou 
stěžejní součástí smluv životního pojištění. 
Nicméně stále ještě máme v dlouhodobém 
trendu a srovnáních s úrovní vyspělých 
pojistných trhů co dohánět. Zaznamená-
váme mnoho dotazů, které cíleně míří na 
pojistitelnost či nepojistitelnost v souvis-
losti s pandemií nemoci covid-19, zda se 
dříve uzavřená pojištění vztahují i na tyto 
případy a tak dále.

 A vztahuje?   
Ano, pokud mají sjednáno životní pojiš-
tění a v jeho rámci i pojištění pro případ 
nemoci, plníme v souvislosti s covidem-19 
bez dalších omezení a podle konkrétních 
podmínek sjednaných v pojistné smlou-
vě. Můžeme ubezpečit, že neuplatňujeme 
žádné výluky na pandemie a epidemie. 
Jako jedna z mála pojišťoven plníme 
také případy pracovní neschopnosti, kdy 

05/2020 l 25

›

Ing. Petr Procházka (50) 

Ředitel Úseku pojištění osob v pojišťovně 
Kooperativa. V pojišťovnictví působí od roku 
1994, kdy nastoupil nejprve do Živnostenské 
pojišťovny, pak pracoval v Pojišťovně České 
spořitelny. Od roku 2019 je zaměstnán 
v pojišťovně Kooperativa. Je absolventem 
Vysoké školy ekonomické v Praze. 



zaměstnanec čerpá nemocenskou z dů-
vodu karantény. Za unikátní považujeme 
možnost výplaty plnění v případech rizika 
ošetřování dítěte v rámci našich produktů 
NA PŘÁNÍ a PERSPEKTIVA – za pojist-
nou událost považujeme také potvrzené 
případy ošetřování pojištěného dítěte 
vzniklé nejenom z důvodu onemocnění 
nebo úrazu, ale také z důvodů souvisejících 
s mimořádnými opatřeními při epidemii 
covid-19 (tzv. školní karanténou), rozšířili 
jsme ho i na přiznání nároků na ošetřovné 
u zaměstnanců, kteří nemohou vykonávat 
své zaměstnání z důvodu péče o dítě až do 
věku 13 let.

 Zmínil jste omezené setkávání, je to 
výrazný problém?  
Jak jsem již říkal, nejvíce se to projevilo 
u nového obchodu, uzavírání nových smluv, 
vzájemné komunikace, osobního setkávání, 
spousta z nás řeší v dnešní době jiné věci 
a povinnosti. U vybraných typů produktů 
FLExI umíme nabídnout sjednání smlouvy 
s využitím busybankingu a digitálního pod-

pisu v aplikaci GEORGE České spořitelny 
a komunikaci s bankéřem po telefonu.  

 A pokud klienti chtějí přijít na pobočku, 
umožníte jim to? Máte obchodní kanceláře 
otevřené? 
Přestože nabízíme online řešení praktic-
ky pro všechny potřebné procesy, mnozí 
klienti preferují osobní kontakt s poradcem. 
Proto jsme se rozhodli již v polovině dubna 
postupně naše kanceláře zpřístupnit. Prio-
ritou je pro nás bezpečnost klientů i našich 
poradců, umožňujeme klientům vstup 
jednotlivě a pouze s povinnými ochrannými 
pomůckami. Zároveň jsou na všech otevře-
ných pobočkách nainstalovány speciální 
průhledné stěny pro bezpečný vzájemný 
kontakt s klienty. 

 Předpokládám, že se objeví i klienti, 
kteří by kvůli současné situaci chtěli snížit 
splátky. Nabídnete jim nějaké řešení? 
Jak v individuálních případech, tak u skupi-
nových zaměstnaneckých pojištění posuzu-
jeme po vzájemné dohodě rozsah uzavřené 
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› „V posledních letech 
se výrazně zvyšuje 
poptávka po pojištění 
závažnějších rizik 
onemocnění.“ 



smlouvy, výši pojištěných rizik, pojistného 
a jeho splatnost a v případě potřeby se spo-
lečně jsme schopni domluvit na konkrétních 
úpravách. 

 V jakém věku, případně životní situaci, 
začínají lidé uvažovat o životním pojištění?
Potřeba životního pojištění přichází tak tro-
chu s věkem a zejména s rodinou. Řekněme, 
že okolo třicátého roku věku se začínáme 
potkávat s uvědoměním si odpovědnosti za 
svůj život, budoucnost, přicházejí myšlenky 
na vlastní rodinu. A zde nastává zásadní role 
životního pojištění, které každému ochranu 
jeho rodiny, života a zdraví zaručí. Každý, 
kdo tuto zodpovědnost za sebe a své blízké 
přijme, určitě lépe spí, když ví, že je dobře 
pojištěn. Zpravidla je prvním impulzem 
zájmu o jakékoliv pojištění pořízení vlast-
ního bydlení, obvykle s využitím hypotéky, 
narození potomka, život v rodině. 

 Čekal bych spíše starší zájemce o životní 
pojištění. Existuje v tomto směru nějaká 
ideální varianta, kdy podle vás životní 
pojištění sjednat?
Rizika se nevyhýbají lidem v žádném věku, 
mladým klientům doporučujeme zejména 
úrazové pojištění, lidem plánujícím rodinu 
či žádající o hypotéku nabízíme plnou 
ochranu rizik a průběžných příjmů díky 
pojištění hospitalizace či pracovní neschop-
nosti, zajištěním možnosti vzniku vážných 
onemocnění nebo trvalé invalidity.

 Doporučujete svým klientům i přes 
sjednané životní pojištění vytvářet si vlastní 
finanční rezervu pro případ nouze?
Je to samozřejmě velmi vhodné a žádoucí. 
Životní pojištění by mělo primárně sloužit 
k překonání dlouhodobých zdravotních pro-
blémů a následků s nimi souvisejících, nikoli 
jen k získání bolestného za dvoutýdenní 
neschopenku kvůli zlomené noze. Musíme si 
uvědomit, že každé takové vážnější onemoc-
nění nebo úraz nás může na dlouhou dobu 
zbavit obvyklého příjmu. Velkou úlevou pak 
může být možnost soustředit se na vyléčení 
a nemuset počítat finance. A kdybychom po 
vyléčení nemohli zpátky do práce nebo jsme 
ji museli změnit? Z invalidního důchodu 
snad zaplatíme to nejnutnější, ale pokle-
su životní úrovně zabráníme stěží. Dobrá 
pojistka může být v takových chvílích velmi 
důležitá. 

 Jak by tedy měl klient své pojištění 
nastavit, aby splnilo účel?  
Nedávno jsme upravili a aktualizovali na-
šeho interaktivního PRŮVODCE, ve kterém 

naši poradci podrobně analyzují potřeby 
klienta. Na základě detailní analýzy navrhu-
jeme pojistnou ochranu, rozsah pojistného 
krytí, tedy rizika i částky, na které doporu-
čujeme našim klientům své pojištění uza-
vřít. Postupujeme-li podle těchto parametrů 
a doporučení při sjednání smlouvy, získá-
váme společně jistotu kvalitního a odpoví-
dajícího pojištění. Budu-li konkrétní, pro 
ty, kterým vyhovuje život single a neplánují 
rodinu, je pojištění pro případ smrti nejspíše 
zbytečné. Jste-li ale čerstvým rodičem novo-
rozence? Pak by naopak takový typ pojištění 
měl dokázat zajistit nezbytné finance až do 
doby jeho prvního výdělku. Zamyslet by se 
měli i ti, kteří už pojištění sjednané mají, 
jsou čerstvými rodiči nebo se právě rozhodli 
pořídit si nové bydlení. Úpravy limitů, změ-
ny v rozsahu nebo sjednat nová připojištění 
mohou kdykoli. 

 Zmiňoval jste nastavení rizik, existuje 
nějaké obecné doporučení, co zvolit? 
Je to podobné jako s pojištěním domu 
nebo bytu. Také si cíleně nepojišťujeme jen 
rychlovarnou konvici nebo sedací soupra-
vu, důležité je mít dobře pojištěnou celou 
domácnost nebo dům. Stále se ještě setká-
váme s tím, že některým našim klientům 
stačí získat z pojistky peníze za zlomenou 
nohu, zhmožděná záda nebo za dvoutýdenní 
neschopenku. Když je ale postihne vážnější 
onemocnění nebo úraz, ocitnou se velmi 
často na dlouhou dobu bez svého obvyklé-
ho příjmu. V případě následné invalidity 
nebo nutnosti dlouhodobé péče to může 
být bohužel i natrvalo. Z jednoho z našich 
dřívějších průzkumů vyplynulo, že téměř 
polovina Čechů (42 procent) není na mož-
nost invalidity připravena. Podobně tomu je 
u infarktu myokardu. 

 Uvědomují si klienti, že stačí málo 
a mohou se dostat do vážných finančních 
problémů? 
Jak už jsem říkal, z průzkumu vyplývá, 
že například na invaliditu, respektive na 
to, že by k ní mohlo dojít, není jakkoli při-
pravena téměř polovina Čechů. Podobné 
výsledky nám přinesl i průzkum, kde jsme 
zjišťovali, jak lidé vnímají infarkt myokar-
du. Ve svém okolí se s ním setkalo 60 pro- 
cent Čechů, ale jen 24 procent lidí ví, že je 
možné si toto riziko připojistit. A přitom 
průměrná doba léčení po komplikovaném 
infarktu trvá i několik měsíců. Což je doba, 
po kterou vám výrazně poklesne příjem. 
Navíc se velmi pravděpodobně přidají 
omezení v běžném životě, která nastanou 
po doléčení.         

 Je to typická situace pro český trh, nebo 
jsou klienti v zahraničí zodpovědnější? 
Na vyspělejších trzích, například v sou-
sedním Německu nebo Rakousku, poptává 
pojištění kryjící případné problémy s inva-
liditou nebo vážným onemocněním téměř 
každý, v některých zemích jako například 
v Kanadě, JAR, Jižní Koreji nebo Austrálii 
patří tento typ rizikového krytí mezi nejžá-
danější vůbec. Celkové vnímání závažných 
dopadů takového onemocnění je v těchto 
zemích akceptováno mnohem odpovědněji 
a s vysokým důrazem. Proto se Kooperati-
va trvale a dlouhodobě snaží o závažných 
onemocněních a jejich dopadech detailně 
informovat, podporovat jejich prevenci a za-
traktivňovat možnost jejich pojištění. 

 Jakým způsobem, nabízíte nějakou slevu? 
Ne, systémem přímých slev jít rozhodně 
nechceme, u některých připojištění těch 
nejzávažnějších rizik ale nabízíme zvýhod-
něné, dvojnásobné plnění, díky kterému 
chceme lépe a efektivněji ovlivnit celkovou 
rekonvalescenci a léčbu. Aktuálně všem, 
kteří si od 1. května do 31. července 2020 
nově sjednají pojištění vážných nemocí 
a úrazů v rámci kteréhokoliv pojištění 
typu FLExI, nabízíme potenciální výhodu 
výplaty dvojnásobku pojistné částky až 
do výše jednoho milionu korun v případě 
vzniku infarktu myokardu. Naše nabídka 
platí u nových pojistných smluv i u dodatků 
ke stávajícím smlouvám.  Red
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„Téměř polovina Čechů 
není na možnost 
invalidity stále 
připravena. Podobně 
tomu je u infarktu 
myokardu.“ 



Online: Od brýlí po auto
Ekonomika chřadne, e-shopy 
zažívají nebývalé žně
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Uzavření velké části obchodů kvůli 
pandemii koronaviru přineslo na 
český trh revoluční změny. V inter-

netových obchodech začali nakupovat i lidé, 
kteří dříve zkušenosti s e-shopy neměli. 
Zájem roste také o zboží, které bylo dříve na 
webu spíše na okraji, jako jsou potraviny, 
jídlo nebo drogerie. A do třetice se změna 
projevila rychlým vstupem do online světa 
ze strany firem, které se mu dosud bránily 
nebo vyhýbaly. 

„E-shopy kvůli enormní poptávce nestíha-
jí reagovat na požadavky, a to i přesto, že ne-
ustále zvyšují kapacity volných termínů do-
dání. Zákazníci si na objednané zboží musejí 
počkat několik dnů, nebo dokonce týdnů. 
Situaci to komplikuje zejména firmám, které 
ze dne na den přesunuly zaměstnance na 
home office a snaží se jim zajistit vybavení 
pro práci z domova,“ komentuje současnou 
situaci František Zeman, ředitel technolo-
gické společnosti Algotech.

Boj o virtuální prostor znamená pro 
mnoho firem zápas o přežití. Pro uzavřené 
restaurace či obchody je právě nabídka přes 
web po několik týdnů jedinou šancí, jak se 
dostat k zákazníkům. A vydělat alespoň 
na část plateb za nájmy, energie, případně 
zaměstnance. Právě to může být po skončení 
opatření rozdíl, který rozhodne, zda firma 
koronavirovou krizi přežije, či nikoliv. 

dvojnásoBný růst
Podnikatelé jsou si toho velmi dobře vědo-
mi. Svědčí o tom raketový nárůst množství 
e-shopů v Česku. Počet nově založených 
online obchodů se přitom během jediného 
týdne více než zdvojnásobil. Svědčí o tom 
statistiky společnosti Shoptet, která je v tu-
zemsku největším poskytovatelem e-shopo-
vých řešení. Za jediný týden zaznamenala 
vznik 270 nových internetových obchodů. 
Běžný týdenní nárůst přitom činí v průměru 
130 e-shopů. 

Na růstu se přitom nejvíce podílely firmy 
z oblasti gastronomie, potřeb pro domácí 
mazlíčky, drogerie či výrobci ochranných 
pomůcek. 

Současná situace tak urychlí dlouhodo-
bý trend růstu množství e-shopů. „Firmy 
vnímají vlastní e-shop jako dostupnou mož-
nost, jak pokračovat v podnikání navzdory 
nutnosti uzavřít kamennou pobočku. Zís-
kávají tak relativně levný distribuční kanál 
s nižšími náklady na provoz. Zákazníkům to 
zase přináší pohodlnější možnost nákupů,“ 
vysvětluje Miroslav Uďan, šéf Shoptetu.

Zájem spotřebitelů o nákupy přes internet 
je přitom výrazný, podle Miroslava Uďana 
je srovnatelný s obdobím Vánoc. Nově „digi-

talitované“ prodejny, které si kvůli aktuální 
situaci zřídily e-shop, podle Shoptetu na 
internetu již zůstanou natrvalo. „Nárůst po-
čtu e-shopů je dlouhodobý trend, současná 
situace jej ale urychlila. Komfort zákazníků 
a příjemný uživatelský zážitek při nakupo-
vání jsou v dlouhodobém hledisku prioritou. 
Tento cíl v kombinaci s nižšími náklady pro-
to budou podnikatelé sledovat i po překoná-
ní současného výjimečného stavu,“ doplňuje 
Miroslav Uďan.

Zlaté časy ovšem podle odborníku neza-
žívají všichni, kdo na internetu podnikají. 
Zatímco gigantům typu Alza a Mall krize 
může přinést vyšší zisky, střední a menší 
e-shopy se mohou dostat do problémů. 

„Pokud e-shopy porostou, znamená to, 
že spotřeba se jen přesunula z kamenných 
obchodů do onlinu. Pokud ale budou i online 
obchody krachovat, může to znamenat, že 
spotřebitelé drží peníze v očekávání opravdu 
hluboké krize. Data z e-shopů tak bereme 
jako předzvěst toho, jak to dopadne s celou 

českou ekonomikou, říká Pavel Šíma, ředitel 
analytické firmy Roivenue, která na toto 
téma zpracovává studii. 

Zatímco počáteční pokles marketingo-
vých výdajů internetových obchodů podle 
něj mohl naznačovat snižování tržeb po 
nástupu koronaviru, později vystřelily tyto 
výdaje k rekordním hodnotám. 

místo sladkostí dezinfekCe
„Zatímco naše tržby během pár týdnů 
poklesly na 30 procent běžné úrovně, začali 
jsme si více všímat toho, o čem si naši zákaz-
níci povídají na internetu. Zjistili jsme, že po 
některých produktech z našeho sortimentu, 
které do té doby nebyly moc prodávané, jako 
jsou například droždí, ošatky na chleba, al-
kohol na probarvování barev nebo glycerol, 
byla najednou až čtyřnásobná poptávka. 
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„E-shopy kvůli 
enormní poptávce 
nestíhají reagovat 
na požadavky, a to 
i přesto, že neustále 
zvyšují kapacity 
volných termínů 
dodání.“ 

FRANTIšeK ZeMAN, Algotech
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Důvod byl třeba ten, že některé z nich lze 
použít jako výchozí surovinu pro výrobu 
dezinfekce. Naše reakce v naskladňování 
byla rychlá, a díky tomu nyní v tržbách 
dokonce překonáváme jinak vrcholovou vá-
noční sezonu,“ říká Michal Kubíček, majitel 
e-shopu Svět cukrářů, který působí v Česku, 
na Slovensku a v Maďarsku.  

Složitá byla situace i pro podniky, které 
již dříve kombinovaly prodej v e-shopu 
s klasickými obchody. „Karanténa pro nás 
znamená nucené uzavření všech kamenných 
poboček, které jsou normálně otevřené 
sedm dní v týdnu. Třicet našich zkušených 
prodejců se ze dne na den ocitlo bez pracov-
ní náplně, což jsme vyřešili jejich přesunem 
na zákaznickou podporu. Náš e-shop tak 
má nyní nejlepší telefonickou podporu, 
jakou kdy měl. V online komunikaci bylo 
naším prvním krokem uklidnění zákazníků 

Strach z pandemie a omezení pohybu osob 
přiměl navíc lidi myslet dopředu. Velký zájem 
je proto o mrazničky, jejichž prodeje vzrostly 
o 75 procent, pro uchování větších zásob jídla. 
Češi také začali více řešit své zdraví a posílení 
imunity, porovnávají ceny léků, doplňků stra-
vy i vitaminů, aby snížili možné riziko nákazy. 
Vzhledem k přesunutí práce z kanceláří do 
home office se o 20 procent navýšilo srovnává-
ní cen notebooků. Ty navíc mnoho domácností 
využívá ke vzdělávání dětí. 

Nárůst objednávek ve stovkách procent 
zažívají také lékárenské e-shopy, které 
začali využívat i starší lidé. „V mnoha smě-
rech už elektronický systém zdravotnictví 
funguje skvěle, stačilo by dotáhnout několik 
detailů. Například když chci staršímu člo-
věku objednat léky na předpis, které užívá 
pravidelně, bylo by možné zavést online 
verifikaci totožnosti. Dokázali bychom tak 
chránit starší generaci před tím, aby zbyteč-
ně chodila do lékárny v době chřipkové epi-
demie,“ míní Karel Diviš, ředitel společnosti 
IDC-softwarehouse, která vyvíjí a spravuje 
online systémy pro lékárenské e-shopy.

online svět není hračka
Daří se především obchodům, které byly 
na současnou situaci připraveny a už před 
koronakrizí fungovaly online. „Vytvořit 
jednoduchý e-shop pro malou firmu může 
být otázkou dnů. Kvalitně digitalizovat svůj 
existující byznys a přejít s ním do online svě-
ta ale nemusí být vůbec jednoduché. Nestačí 
pouze použít krabicové řešení softwaru, je 
potřeba provést analýzy, napojení na stáva-
jící ERP systémy, vše otestovat a spustit. To 
zabere klidně i několik měsíců. Spotřebitelé 
si ale zvykli na dostupnost služeb online, 
a proto doporučujeme tvorbu e-shopu ne-
odkládat, protože by to mohlo být pro řadu 
společností likvidační,“ radí šéf IT společ-
nosti Coding Bear Miroslav Fuksa.

Česko patří k zemím s největším počtem 
internetových obchodů. V provozu jich je 
zhruba 40 tisíc. Podle Asociace pro elektro-
nickou komerci v nich Češi loni nakoupili 
zboží za rekordních 155 miliard korun, což 
bylo o 15 procent více než v roce 2018.

I tak ale řada podniků dosud na webu 
neprodávala vůbec nebo tam nabízela jen 
určitou část svého sortimentu. To se týká na-
příklad e-shopu VašeČočky.cz, který v reakci 
na koronavirovou krizi spustil ve velmi krát-
kém čase prodej dioptrických brýlí online. 

Největší český e-shop s kontaktními čoč-
kami přitom dosud kromě čoček a doplňků 
k nim nabízel přes internet jen sluneční 
brýle. Dioptrické brýle si pak zákazníci mohli 
zakoupit v podnikové kamenné optice v Kře-

a jejich ubezpečení o nepřerušené expedici 
zboží a možnostech jeho vyzvednutí na 
expedičních místech, včetně bezkontaktního 
převzetí ve výdejním boxu nebo doručení 
na adresu zákazníka,“ zmiňuje Filip Černý, 
marketingový ředitel e-shopu Kytary.cz, 
který působí v deseti zemích.

Záleží také na oboru, na který se jednot-
livé e-shopy zaměřují. „Mezi situací nejvíce 
postižené e-shopy samozřejmě patří ces-
tovní agentury, které aktuálně neprodávají 
téměř nic a pravděpodobně zastavily i veš-
keré investice do reklamy. Pokud bychom 
brali do úvahy jen e-shopy, které prodávají 
fyzické zboží, tak v první vlně úpadku jsou 
to zejména fashion a e-shopy s luxusním, 
a tedy zbytným zbožím jako například 
hodinky. Tam už dokonce čelí i nervozitě 
dodavatelů, kteří jim v některých případech 
nechtějí dodávat zboží oproti faktuře, ale jen 
za hotovost. A naopak nejvíce profitují věci 
denní spotřeby. Vidíme například nárůst 
u krmiv pro zvířata, poměrně dobře si vedou 
i různé potravinové suplementy, případně 
e-shopy s dietami,“ dodává Pavel Šíma.

šiCí stroje na vrCholu
Zájem o nakupování přes internet se však 
rozhodně neomezil jen na tyto kategorie 
výrobků. „Koronavirus ukázal, že slovní 
spojení zlaté české ručičky je stále platné. 
Díky šití roušek o stovky procent vzrostla 
poptávka i online prodeje šicích strojů. Dal-
ším artiklem, který také zažil v předchozích 
14 dnech obrovskou renesanci, bylo příslu-
šenství k vysavačům, konkrétně sáčky do 
vysavačů, jež se používají jako filtry právě 
do látkových roušek,“ říká David Folprecht, 
jednatel cenového srovnávače Srovname.cz.
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„Současnost je 
možné posuzovat 
jako příležitost, která 
přichází jednou 
za dvacet let. A už 
nyní je vidět, jak 
se rozevírají nůžky 
mezi jednotlivými 
obchodníky.“ 

ADAM KOlesA, Mall Pay
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mencově ulici v Praze. Spuštění online pro-
deje dioptrických brýlí bylo původně v plánu 
až v druhém pololetí roku 2020. „Stávající 
situace nás donutila spustit prodej brýlí na 
našem e-shopu v rekordně rychlém čase. Lidé 
do optiky nyní přirozeně chodí méně a ne-
chtějí se tam příliš zdržovat, a proto nabízíme 
alternativu, jak řešit problém s nákupem 
kvalitních brýlí za dobrou cenu,“ vysvětluje 
kroky Jiří Urban, ředitel VašeČočky.cz.

Bez zkušeBní kaBinky
„Zkušenost s prodejem slunečních brýlí 
online nám ukázala, že absence ‚zkušební 
kabinky‘ není pro české zákazníky problém. 
Na našem e-shopu si mohou brýle vyzkou-
šet pomocí virtuálního zrcadla, v popisku 
produktu najdou veškeré rozměry a na webu 
máme podrobně zpracovaného průvodce 
nákupem brýlí. Proto věříme, že se dioptrické 
brýle budou prodávat stejně dobře jako ty 
sluneční,“ dodává Jiří Urban. Očekává, že on-
line prodej dioptrických brýlí firmě pomůže 
dosáhnout dvacetiprocentního růstu tržeb.

Koronavirová krize přiměla ke změně 
přístupu i tak konzervativní obor, jako je 
automobilový průmysl. Společnost Audi 
spustila online nabídku skladových vozů 
s dodáním až do domu. „I v této nelehké době 
někteří klienti potřebují řešit nový vůz rychle 
a my se jim snažíme vyjít vstříc,“ říká Marcel 
Archleb, vedoucí divize Audi Porsche Česká 
republika. „Do projektu jsou zapojeni všichni 
autorizovaní prodejci. Po výběru vozu pří-
slušný prodejce kontaktuje zájemce a dohod-
ne s ním všechny náležitosti po telefonu či 
elektronicky, včetně podpisu smlouvy a even-
tuálního financování, a vše končí dovezením 
vozu ke klientovi v České republice. Není to 
tedy klasický e-shop, kde vše běží automa-
tizovaně, stále je součástí důležitý kontakt 

klienta s prodejcem, byť tentokrát se nejedná 
o osobní kontakt,“ dodává Marcel Archleb.

Mnoha menším firmám pomáhají s pře-
chodem na online fungování větší společ-
nosti. Nejde jen o digitální giganty, jako jsou 
Amazon, Facebook nebo Google, které pro 
malé prodejce poskytují online platformy 
nebo marketinkové nástroje, ale i přeprav-
ní společnosti.  „Kromě doručení zboží ke 
koncovému zákazníkovi pomůžeme maloob-
chodníkům po celé ČR s vytvořením e-shopu, 
přesunutím kompletní nabídky produktů 
do online prostředí, ale také se skladováním 
zboží či vyřízením vratek,“ říká Jan Kodada, 
obchodní ředitel společnosti Gebrüder Weiss.

Firma maloobchodníkům nabízí analýzu 
současného stavu, zřízení e-shopu v průbě-
hu pár dní a jeho průběžnou správu, sklado-
vání zboží a péči o něj, doručení po České re-
publice do 24 hodin od objednávky, vyřízení 
vratek a znovuuvedení zboží do prodejního 
stavu nebo také zákaznickou podporu. 
Součástí služby jsou dále doplňkové akti-
vity jako zajištění odborných konzultací, 
marketingových služeb nebo marketingová 
komunikace produktů na sociálních sítích.

„Situace kolem koronaviru přinesla opat-
ření, která řadě firem ztěžují jejich fungo-
vání nebo ohrožují jejich existenci. Firmy, 
které až doposud prodávaly zboží pro-
střednictvím kamenných prodejen, přišly 
s příchodem celostátní karantény o možnost 
zboží zákazníkům distribuovat. Služby, 
které nabízíme, jim umožní během pár dní 
vytvořit e-shop a překlopit do něj veškeré 
zboží. Postaráme se ale i o celý zbývající 
proces od skladování přes péči o zboží až 
po jeho distribuci koncovému zákazníkovi,“ 
uvádí dále Jan Kodada.

Pro některé firmy přitom nemusí být 
přechod do e-commerce realizovaný své-
pomocí snadný a jednoduchý. „Pro firmy je 
v současné době nejdůležitější zachovat tok 
zboží a nadále uspokojovat potřeby a přání 
zákazníků. Přechod do e-commerce je tedy 
logické řešení. Ne každá firma ale zvládne 
rychlý a zároveň hladký přesun do inter-
netového prostředí, taktéž ne každá firma 
v současnosti disponuje správným know-
-how. Proto jsme službu rozšířili. Chceme, 
aby se podnikatelé nadále zaměřovali na 
svůj byznys, s tím ostatním jim pomůžeme 
my,“ pokračuje Jan Kodada.

Prostřednictvím online rozhraní se firmy 
nejenom dostanou se svým zbožím k zákaz-
níkům, ale navíc budou mít po celou dobu 
přehled o počtu a stavu zboží ve skladu, stavu 
objednávek i vyřízení vratek. „Zákazník má 
o skladovaných, expedovaných, doručených, 
ale také třeba vrácených produktech komplet-
ní přehled prostřednictvím online nástrojů. 
Například prostřednictvím takzvaného trac-
kování mohou sledovat, v jaké fázi distribuce 
se zásilka nachází a kdy přesně bude zákazní-
kovi doručena,“ zmiňuje Jan Kodada.  

DAlIBOR DOsTÁl (dostal@mf.cz)
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Pro české e-shopy by podle odborníků 
mohla být současná epidemie koronaviru 
podobným impulzem, jako byla pro nyní 
největší čínský e-shop Alibaba před několika 
lety epidemie nemoci SARS. „Cesta běžného 
velkoobchodníka na internet tehdy vedla 
přes obrovskou aktivizaci zaměstnanců 
a rodin, kteří museli vystřídat skladiště za 
domácí karanténu. Alibaba urychlila spuš-
tění platformy Taobao pro koncové zákaz-
níky. Ze členů rodin svých zaměstnanců si 
udělala členy improvizovaného call centra, 
hovory byly přepojovány na domácí pevné 

linky, nový e-shop se spolu se zákazníky učil 
za běhu. Zafungovalo to,“ vysvětluje Adam 
Kolesa, šéf společnosti Mall Pay.

Od té doby podle něj Čína zažila další dvě 
epidemie menšího rozsahu. „Vždy byl ale do-
pad na e-commerce podobný. Zatímco první 
přinesla masovou schopnost Číňanů naku-
povat online a nastavila standardy doručení, 
další už posouvaly věci jako bezkontaktní 
placení nebo automatizaci procesů. Ruku 
v ruce s rozvojem e-commerce šla totiž 
také digitalizace bank nebo rozvoj digitální 
komunikace,“ pokračuje Adam Kolesa. 

Podobnou šanci podle něj mají nyní i fir-
my, které vsadí na e-shop v Česku. Posled-
ním výrazným impulzem pro rozšiřování 
internetových prodejů bylo přitom zavádění 
rychlého internetu na přelomu tisíciletí. 
„Nyní je šance, že si i běžná populace uvědo-
mí, kolik toho je vlastně možné dělat online. 
V krátkodobém horizontu můžeme tedy 
současnost posuzovat jako příležitost, která 
přichází jednou za dvacet let. A už nyní je 
vidět, jak se v adaptaci na nové podmínky 
rozevírají nůžky mezi jednotlivými obchod-
níky,“ uzavírá Adam Kolesa.   

V šlépějích Alibaby?  
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Na pozadí karanténních opatření 
roste podíl e-commerce na českém 
HDP. Vůči ostatním odvětvím eko-

nomiky je dokonce čeká silnější postavení. 
Daří se i zásilkovým a kurýrním službám 
či call centrům, které jsou na elektronické 
obchodování navázané. 

V evropském kontextu se Česko řadí mezi 
země s vysokým podílem online obchodu na 
maloobchodním obratu. Ten s 11,5 procenta 
odpovídá 2,7procentnímu podílu na HDP, 
meziročně u nás toto odvětví roste o 15 pro-
cent. Podle Tomáše Hájka, ředitele Asociace 
direct marketingu a zásilkového obchodu 
(ADMEZ), se jedná o dlouhodobý celoevrop-
ský trend, který neustane ani po skončení 
pandemie.

Zavřené obchody a podniky znamenají 
pro řadu českých prodejců těžké období – ne 

však pro ty, kteří podnikají online. „Současná 
situa ce znamená, že si e-commerce z pomysl-
ného koláče obratů letos ukousne podstatně 
více. Jeho pozice bude dále sílit, a to v kon-
textu koronaviru i dlouhodobých trendů, kte-
ré sledujeme také v zahraničí,“ uvádí Tomáš 
Hájek, výkonný ředitel ADMEZ. 

Vývoj obratu e-commerce na celkových 
maloobchodních tržbách přibližuje Miroslav 
Uďan, CEO společnosti Shoptet: „Meziroč-
ně se jeho obrat zvýšil o patnáct procent. 
Klasický prodej v kamenných obchodech 
naopak stagnuje, nebo dokonce klesá.“

růst o dvaCet ProCent 
Rozvážka a zásilkové nebo kurýrní služby 
rovněž odpovídají na zvýšenou poptávku 
mobility zboží. E-shopům i kamenným 
obchodům, které tak nemohou učinit samy, 
pomáhají distribuovat potraviny, hygienické 
pomůcky nebo dezinfekci. 

„Doručovací služby v porovnání s minu-
lým rokem narostly o více než dvacet pro-
cent. Internetové obchody jsou nyní jedinou 
možností nákupu s komplexní nabídkou 
zboží, které spotřebitelé dříve nakupovali 
v kamenných obchodech. Očekáváme, že 
tento trend částečně přetrvá i nadále,“ popi-
suje současnou situaci Štěpán Čekal, ředitel 
korporátního obchodu České pošty. 

„Spousta tradičních obchodníků se na nás 
nově obrací s tím, že startují prodej po síti. 
To je pravděpodobně i jedním z důvodů, že 

je podíl zboží placeného na dobírku i přes 
výzvy spojené s epidemiologickou situací 
stále 28 procent. Dobírka je totiž stále nej-
jednodušším nástrojem pro začínající e-sho-
py,“ dodává Pavel Včela, ředitel přepravní 
společnosti GLS Česká republika.

role Call Center
Karanténní opatření, informace ohledně 
šíření covidu-19 nebo prevence patří mezi 
nejčastější dotazy na tísňové lince 1212. 
Linky hygienických stanic byly stejně jako 
informační covidová linka 1212 v prvních 
týdnech karanténních opatření přetížené 
a nedařilo se jim kapacitně zvládat nápor 
tazatelů. Volající se tak častěji obraceli na 
telefonní číslo 1188. V polovině března proto 
operátoři této nonstop linky odbavovali 
denně až čtyřikrát vyšší počet hovorů. 

Call centra ale nevypomáhala jen přetíže-
ným ústřednám. Jejich role se vyvíjí společ-
ně s e-commerce a zvýšenou poptávkou po 
telefonickém vyřízení poradenských nebo 
bankovních služeb. 

„Vlivem současné situace očekáváme růst 
přibližně o dvacet procent. Předpokládáme, 
že celkový trh v rámci call center čeká po-
dobný vývoj,“ říká Petr Studnička, generální 
ředitel největšího českého provozovatele call 
center Conectart.  Red

FOC Us

Hit dne: e-commerce
Vliv online obchodu 
na HDP Česka se letos zvýší
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Pozitivní předpověď 
V sousedním Německu tvořilo e-commerce 
až 11 procent loňského maloobchodního 
obratu. V Česku je tento podíl v součas-
nosti ještě o půl procentního bodu vyšší, 
dosahuje tedy 11,5 procenta. Ve Velké 
Británii dosáhne elektronické obchodování 
na zhruba osm procent HDP, ve Francii se 
jeho podíl pohybuje okolo pěti procent. Růst 
výnosů z internetového obchodu je v Evropě 
všeobecným trendem již několik let.

NA síTI. Meziročně odvětví online obchodu roste 
v Česku o 15 procent.



Konec starých pořádků. Aktuální 
situa ce donutila přemýšlet o di-
gitalizaci i ty nejkonzervativnější 

firmy. „Mnoho podnikatelů se dnes doslova 
hrne do online prodeje a netuší, jaká to 
s sebou nese rizika,“ říká Matěj Kapošváry, 
obchod ní a marketingový ředitel společnosti 
Shopsys, která už 17 let staví přední české 
B2C a B2B projekty na míru.

 Jak je dnes česká e-commerce velké?
Za rok 2019 utratili Češi v online obchodech  
155 miliard korun, což je zhruba 13 procent 
všech maloobchodních tržeb. Podle velkého 
průzkumu, který jsme začátkem roku reali
zovali s 55 předními osobnostmi českého 
retailu a ecommerce, by se do roku 2025 
mělo dostat na 250 miliard a zhruba 20pro-
centní podíl na maloobchodu.

Současná pandemie koronaviru však 
význam ecommerce umocní. Lidé se naučili 
nakupovat online a do kamenných řetězců 
se budou vracet jen pozvolna. To znamená, 
že bychom se mohli do roku 2025 dostat 
klidně na 350 miliard.

 Jakou šanci uspět mají firmy, které dosud 
online neprodávaly?

Potenciál je obrovský, ale firmy nesmějí 
vstup do onlinu zaspat a hlavně ho nesmějí 
podcenit. Už dávno neplatí, že stačí spustit 
eshop a „ono to nějak pojede“. To platilo 
možná před deseti lety. Dnes je ecommer-
ce plnohodnotným oborem s obrovskou 
konkurencí.

 Co tedy mají udělat pro to, aby 
s internetovým obchodem uspěly?
Vnímám tři hlavní oblasti, na které by se 
měly firmy zaměřit. Za prvé přesun prodeje 
do onlinu není jen o spuštění eshopu. Zna-
mená velkou transformaci celé společnosti, 
silně ovlivní marketing, dosavadní prodejní 
kanály, logistiku a většinu vnitřních proce-
sů. Změnit se musí změnit i celý „mindset“ 
firmy a zejména vedení.

Za druhé je potřeba na projekt digitaliza-
ce alokovat dostatečné zdroje jak finanční, 
tak lidské. Firmy musejí určit konkrét-
ní lidi, kteří se budou o eshop starat. 
Nemůže na to být na čtvrt úvazku aloko-
vaná asistentka, protože „zná všechny ty 
fejsbůky“. Už jsem zmínil, že ecommerce 
je náročným oborem. Určitě bych firmám 
doporučil najmout si externího konzultanta 
nebo svou digitální transformaci svěřit 

firmě, která má s ecommerce mnohaleté 
zkušenosti.

A v neposlední řadě to jsou technologie. 
Ty jsou alfou a omegou dnešního ecommerce. 
Řada firem má pocit, že je nemusí řešit, 
nebo jen nechtějí, protože jim to přijde 
složité a zbytečně technické téma. V dlou-
hodobém horizontu jsou však technologie 
klíčovým faktorem úspěchu.

 Jaké e-commerce řešení má zvolit firma 
teprve vstupující do onlinu?
Pro menší nebo střední firmy s jednodu-
chým produktem a nekomplikovanými 
procesy bohatě postačí si eshopové řešení 
pronajmout. Takový krabicový eshop stojí 
stokoruny nebo tisícikoruny měsíčně, dá 
se spustit v řádu dní a obsahuje základní 
funkce. 

Pokud chce do ecommerce vstoupit větší 
firma, která má už typicky vlastní skladový, 
účetní a informační systém, bude vhodněj-
ším řešením eshop na míru, který lze plně 
individualizovat a napojit na všechny sys-
témy (to u pronajímaných řešení zpravidla 
nejde nebo to jde velmi omezeně). Kvalitní 
ecommerce řešení na míru ale už stojí vyšší 
statisíce nebo jednotky milionů.

 Co bývá největším kamenem úrazu při 
provozu e-shopu?
Je to těžká otázka, ale asi celková komplex-
nost. Oblastí, které je potřeba řešit, je straš-
ná spousta – online marketing na několika 
platformách, správná cenotvorba, řízení 
vratek a reklamací, zákaznická podpora, 
finanční řízení. I když z pohledu zákazníka 
vypadá nákup na eshopu jednoduše, pozadí 
toho všeho skýtá řadu úskalí.

 Zmiňoval jste technologie jako 
klíčový faktor pro dlouhodobý úspěch 
v e-commerce. Jak vše správně uchopit?
Nejdůležitější je nic nepodcenit. Techno-
logie v očích tradičních podnikatelů někdy 

nezní sexy a na jejich první pohled nepři-
náší peníze. Jsou však skutečně kritické, 
celý eshop s nimi stojí a padá. Firmy by 
se měly snažit volit dodavatele s moder-
ní ecommerce platformou, která zajistí 
dlouholetý provoz a bude růst společně 
s firmou.  JAM

Téma

Firmy lapené na síti
Jaká jsou hlavní úskalí při zakládání 
a provozování e-shopů? 
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„Už dávno neplatí, 
že stačí spustit e-shop 
a ono to nějak pojede.“ 



Česká obchodní inspekce (ČOI) uvádí 
na webových stránkách www.coi.cz/
rizikove informace o internetových 

stránkách, které považuje za rizikové pře-
devším z důvodu nedodržování některých 
zákonných povinností a obtížné vymahatel-
nosti spotřebitelských práv.

Zařazení internetových stránek na 
seznam rizikových e-shopů je pouze do-
poručením spotřebitelům, aby nákup na 
internetových stránkách důkladně zvážili. 
Seznam je pravidelně aktualizován, v žád-
ném případě se však nejedná o úplný výčet 
rizikových e-shopů. 

Před nákupem na internetu berte v úvahu 
i to, že internetový obchod lze zřídit téměř 
odkudkoli na světě během několika okamži-
ků, často i zcela anonymně. 

Zde je několik základních rad pro výběr 
důvěryhodného internetového obchodu:

jedná se o známý  
internetový oBChod?
Vždy je vhodné ověřit si před uskutečněním 
nákupu zkušenosti ostatních uživatelů. Uči-

nit tak můžete třeba i jen prostým zadáním 
názvu obchodu do internetového vyhledá-
vače. Pravděpodobně naleznete nezávislé 
webové služby, které umožňují uživatelům 
jejich nákup ohodnotit. Pokud žádné uživa-
telské recenze nenaleznete, případně jsou-li 
negativní, je třeba zpozornět.

Internetový obchod může mít i známku 
důvěry. Může se jednat například o certifi-
kát spotřebitelské nebo profesní asociace. 
V České republice je to například certifikát 
Asociace pro elektronickou komerci. Pravost 
a platnost certifikátu si ověřte na interneto-
vých stránkách organizace, která jej vydala.

jaká je historie oBChodu  
na dané doméně?
Specializované internetové stránky umož-
ňují ověřit si vybrané údaje o doménovém 
jménu internetového obchodu. Webové 
stránky registrované na doméně.cz lze ověřit 
na internetové stránce www.nic.cz/whois/, 
ostatní například na adrese http://whois.
domaintools.com/. Berte nicméně v úvahu, 
že údaje o vlastníkovi domény v registru 

nemusejí být pravdivé. Pokud zjistíte, že do-
ména byla registrována teprve před krátkou 
dobou, měli byste zpozornět.

kdo je Provozovatelem  
internetového oBChodu?
Na internetové stránce důvěryhodného ob-
chodu by vždy měly být snadno dohledatelné 
informace o jeho provozovateli. V případě 
českých podnikatelů půjde zejména o ná- 
zev společnosti nebo jméno podnikatele,  
IČO a adresu sídla nebo místa podnikání. 
Registraci českého podnikatelského subjektu 
si lze ověřit v obchodním rejstříku na adrese 
www.justice.cz nebo živnostenském rejstříku 
na adrese www.rzp.cz. V případě zahranič-
ních internetových obchodů je vhodné si 
údaje o registraci podnikatele ověřit v obdobě 
obchodního rejstříku daného státu. Ne ve 
všech státech jsou však tyto údaje volně k dis-
pozici. Informace o obchodních rejstřících 
členských států Evropské unie lze nalézt na 
adrese https://e-justice.europa.eu.

Pamatujte, že umístění internetové strán-
ky na doméně .cz nebo stránky v českém FO
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Pasti e-shopů
Inspektoři varují: Pozor na rizikové obchody
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Požaduje internetový obchod 
Platbu Předem?
Platbu předem provádějte jen tehdy, pokud 
jste si jisti, že jednáte s důvěryhodným 
dodavatelem. Při platbě systémem Paypal či 
platební kartou existují nástroje, kterými se 
lze domoci vrácení peněz, pokud obchod-
ník zboží nedodá. Nevyplatí se však na ně 
stoprocentně spoléhat. Především údaje 
o platební kartě je třeba chránit. Zvlášť 
podezřelý je požadavek na platbu systémem 
Western Union. U bankovních převodů 

nikdy nezasílejte peníze na účty soukromých 
osob, pokud se nejedná o účet prodávající 
firmy/společnosti.

jaké jsou další znaky  
internetových Podvodů?
Mezi obvyklé znaky podvodu patří 
například špatná jazyková úprava nebo 
další požadavky na platby pod smyšlenou 
záminkou (clo, pojištění, přibalení většího 
počtu kusů výrobku). Nereagujte na ne
vyžádanou poštu (SPAM). Při zacházení 
s platební kartou a přístupovými údaji 
k internetovému bankovnictví se důsled-
ně řiďte bezpečnostními doporučeními 
své banky.

jak se mohu bránit v PříPadě, 
že jsem již na Podvodném  
e-shoPu nakouPil?
Pokud nakoupíte u subjektu, jehož skuteč-
nou totožnost nelze zjistit nebo se nachází 
ve státě s nízkou vymahatelností práva, je 
šance na získání peněz zpět bohužel nízká. 
Pokud byla platba provedena platební kar-
tou, lze se obrátit na banku, která plateb 
ní kartu vydala, s žádostí o provedení  
tzv. chargebacku transakce. Tato možnost 
existuje, pokud zboží nebo služba nebyly 
dodány vůbec nebo výrazně neodpovídají 
popisu, například když jde o zjevný padělek. 
Chargeback může být proveden na základě 
pravidel karetních asociací. Spotřebitel 
nicméně na jeho provedení vůči své bance 
nemá právní nárok a záleží na vstřícnosti 
dané banky. Obdobné možnosti poskytuje 
i platební systém PayPal.  RED

jazyce automaticky neznamenají, že se jedná 
o obchod provozovaný českým subjektem. 
Takové internetové stránky mohou být 
stejně dobře provozovány odkudkoli ze 
zahraničí.

zamyslete se nad tím, jak se 
obchodník Prezentuje.
Je vzhled webu, na kterém se chystáte 
nakoupit, profesionální? Důvěryhodný 
dojem rozhodně nebudí emailové adresy 
na bezplatných a anonymních serverech 
typu yahoo.com, hotmail.com, gmail.
com, live.com, seznam.cz apod. Stejně 
tak, jeli web umístěn na bezplatném 
hostingovém serveru, není to znak profe-
sionality.

jsou ceny náPadně nízké?
Pokud jsou ceny v daném internetovém 
obchodě nápadně nižší než u konkurence, 
je třeba si položit otázku, proč tomu tak 
je. Může tomu tak být i proto, že se jedná 
o podvodný eshop, který zboží nedodá, 
nebo je zboží padělkem.

Publikuje internetový  
obchod řádné obchodní  
Podmínky?
Obchodní podmínky by měly být snadno 
dostupné. Ve vlastním zájmu se s nimi 
seznamte. Ověřte si, zda obchodník řádně 
informuje například o právu na odstoupení 
od smlouvy nebo o odpovědnosti za vady 
zboží.
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Sedm varovných signálů

1.  Z webových stránek není zřejmé, kdo 
je provozovatelem e-shopu, tedy s kým 
spotřebitel uzavírá smlouvu a vůči komu 
může uplatňovat svá práva.

2.  E-shop nezveřejňuje obchodní podmínky, 
případně obsah obchodních podmínek 
hrubě odporuje právním předpisům.

3.  Česká obchodní inspekce registruje vyso-
ký počet stížností, které se internetového 
obchodu týkají.

4.  Provozovatel internetového obchodu 
s Českou obchodní inspekcí opakovaně 
nespolupracuje v rámci mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů (ADR).

5.  Provozovatel internetového obchodu 
byl Českou obchodní inspekcí opa-

kovaně sankcionován pro porušení 
právních předpisů na úseku ochrany 
spotřebitele.

6.  Internetový obchod je provozován 
subjektem se sídlem mimo členské 
státy Evropské unie, ačkoli internetový 
obchod může u spotřebitelů vzbuzovat 
dojem, že je provozován subjektem se 
sídlem v České republice nebo Evropské 
unii, např. e-shop v českém jazyce je 
provozován subjektem se sídlem v Číně. 
Spotřebitelé nemohou uplatňovat svá 
práva nebo je tato možnost významně 
ztížena.

7.  S provozovatelem internetového ob-
chodu je vedeno insolvenční nebo jiné 
obdobné řízení, provozovatel se nachází 
v likvidaci. 

Rizikové e-shopy
ČOI uvádí na webových stránkách www.coi.cz/rizikove informace o desítkách internetových 
stránek, které považuje za rizikové. V posledních dnech se tam objevily například tyto: 

eu.insidemarketdataevents.xyz 
Varování před těmito stránkami obdržela Česká obchodní inspekce od společnosti Seznam.cz,  
kdy se zobrazila reklama s automatickým přesměrováním na stránku, která se tváří jako 
poskytovatel uživatelova internetového připojení. Jde o podvodnou stránku, před kterou ČOI 
i Seznam.cz varují. 
lifemymall.com 
Internetový obchod je provozován subjektem se sídlem mimo členské státy Evropské unie, 
ačkoli internetový obchod může u spotřebitelů vzbuzovat dojem, že je provozován subjektem 
se sídlem v České republice nebo Evropské unii, např. e-shop v českém jazyce je provozován 
subjektem se sídlem v Číně. Spotřebitelé nemohou uplatňovat svá práva nebo je tato možnost 
významně ztížena. Před nákupem na těchto stránkách Česká obchodní inspekce varuje. 
koronavirus.in 
Stránky jsou některé dny zcela nedostupné. V okamžiku, kdy dostupné jsou, jako provozovatel 
webu není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní a spotřebitel neví, s kým uzavírá 
kupní smlouvu a vůči komu může nárokovat svá práva. Před nákupem na těchto stránkách 
Česká obchodní inspekce varuje. 



Kvůli pandemii nemoci covid-19 zača-
ly v Česku stovky tisíc lidí pracovat 
ze dne na den z domova. Firmy 

i jejich zaměstnanci tak musejí zvládnout 
mnoho překážek a výzev, nejen v oblasti 
organizace práce, řízení, ale i zabezpečení 
citlivých firemních dat. 

Bezpečnou práci s firemními daty by 
měl řešit zaměstnavatel, ale zejména menší 
firmy tuto oblast často podceňují. Než 
zaměstnanci s prací na dálku začnou, měli 
by si podle odborníků zkontrolovat, zda mají 
spolehlivé internetové připojení a vyřešené 
zálohování. Pokud využívají domácí počítač, 
měli by prověřit, že jeho zabezpečení je 
aktuální. 

„Je-li to jen trochu možné, nestahujte 
na tento počítač nic z podezřelých zdrojů, 
neinstalujte sem volně dostupné programy, 
zejména hry. Používejte prověřené komuni-
kační kanály – ne každý nástroj pro online 
komunikaci je bezpečný. Uvědomte si, že 
budete vstupovat do firemních systémů 
a snažte se nebýt tím, kdo je ohrožuje,“ radí 
Jan Dvořák z Počítačové školy Gopas.

ze dne na den
Navíc odborníci varují, že v době pandemie 
muselo s masovým využitím technologií 
pro vzdálený přístup začít mnoho firem, 
které je dosud nevyužívaly nebo je provozo-
valy v omezeném měřítku. Kvůli tomu jsou 
mnohá aktuální řešení šitá horkou jehlou 
a s bezpečnostními riziky.

Problémem je zejména to, že lidé pro práci 
využívají nezřídka svá vlastní zařízení, která 
nejsou prověřená firemním IT oddělením, 
nejsou vybavená antivirovými programy ani 
zajištěná proti malware, běží na nich nepro-
věřené programy. Často jde třeba o soukro-
mý tablet nebo počítač, ke kterému mají pří-
stup i další členové domácnosti. „Vzhledem 
k citlivosti některých informací není radno 

tuto otázku podcenit. Ke krádeži dat dochází 
prakticky denně, a to i v době pandemie,“ 
říká Pavel Juřička, advokát kanceláře Taylor 
Wessing Česká republika.

To může do velké míry ohrožovat citlivá 
firemní data, protože ať už kvůli nezdo-
kumentovaným funkcím nainstalovaných 
programů, nebo samotných zařízení může 
komunikace směřovat i jinam než k adresá-
tům. Roste i riziko toho, že se uživatelé, kteří 
nejsou dostatečně poučení o rizicích, mohou 
stát obětí phishingových útoků.

Pozor na videohovory
Vedle zařízení, která nejsou dobře za-
bezpečena, jsou druhou velkou kapito-
lou programy a platformy, na kterých 
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Koronavirus nahrává zlodějům dat
Kvůli strachu z nákazy jsou lidé 
ve firmách mnohem méně obezřetní
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„Vzhledem k citlivosti některých informací není 
radno tuto otázku podcenit. Ke krádeži dat 
dochází prakticky denně, a to i v době pandemie.“ 

PAvel JUřIčKA, Taylor Wessing Česká republika



schémata, přičemž využívají zejména obec-
ného strachu.“

Podvodné e-maily mohou mít různou 
podobu: populární jsou nabídky domá- 
cích testů na nemoc covid-19 nebo falešné  
e-maily slibující rychlejší získání příspěvků 
od státu. Po otevření e-mailu nebo kliknutí 
na přiložený odkaz či přílohu útočníci získají 
citlivá data oběti, například číslo kreditní 
karty. Mohou také do počítače nainstalovat 

virus nebo „špehující“ software. Mimo  
e-mailů jsou využívány i zavirované aplika-
ce, které si uživatelé nainstalují do telefonu. 
Tato taktika není ničím novým, ale momen-
tální atmosféra strachu a nejistoty zvyšuje 
její účinnost.

Dalším typem útoku, který je kyberzlo-
činci během pandemie hojně využíván, je 
takzvaný  ransomware. Útočníci napadnou 
informační systém vybraného podniku 
nebo instituce a zašifrují jeho obsah. 
Aby systém začal opět fungovat, musí 
firma nebo instituce útočníkům zaplatit 
výkupné. Příkladem využití ransomware 
je nedávný útok na brněnskou nemocnici. 
„Cílení na nemocnice a klíčové úřady není 
náhoda,“ říká Damir Špoljarič a dodává: 
„Útočníci dobře vědí, že tyto instituce jsou 
teď pod velkým časovým tlakem a výkup-
né spíše zaplatí, aby mohly pokračovat 
v práci.“ 

méně je někdy víCe
Podle odborníků se navíc ukazuje, že 
i v ochraně dat platí, že méně někdy zname-
ná více. Výzkum společnosti Dell Techno-
logies totiž zjistil, že podniky a organizace, 
které užívají k ochraně dat řešení více než 
jednoho dodavatele, jsou přibližně dvakrát 
zranitelnější. 

„Tato zjištění dokazují, že ochrana dat 
musí být nedílnou součástí podnikové stra-
tegie. Podniky a organizace disponují stále 
rozsáhlejší a složitější strukturou dat. Potře-
bují proto flexibilní a dlouhodobě udržitelné 
strategie ochrany dat,“ říká Beth Phalenová, 
prezidentka Dell Technologies pro řešení na 
ochranu dat. 

Výzkum ukázal, že v podnicích, které 
používají bezpečnostní řešení od více než 
dvou dodavatelů, došlo loni k ohrožení 
dat ve 39 procentech případů, zatímco 
u podniků s jedním dodavatelem zabez-
pečení jen ve 20 procentech případů. 
Zároveň ale paradoxně stoupá počet pod-
niků a organizací, které užívají řešení od 
dvou nebo více dodavatelů. V současné 
době jich je 80 procent, o 20 procent více 
než v roce 2016. 

DAlIBOR DOsTÁl (dostal@mf.cz)

komunikace na dálku probíhá. Na mnoha 
z nich, které nejsou určeny pro firemní 
použití a práci s citlivými informacemi, 
probíhá nezabezpečená komunikace a fi-
remní data jsou tak vystavena obrovské-
mu nebezpečí.

„Jedním z příkladů za všechny je 
videokomunikace probíhající mezi 
zaměstnanci na tradičních zařízeních, 
avšak bez použití profesionálních k tomu 
určených videokonferencí. IT specialisti 
mnoha firem tak pod tlakem okolností 
dělají i další unáhlená rozhodnutí, volí 
nejsnazší a na internetu rychle nalezená 
řešení bez toho, aby zohlednili jejich 
bezpečnostní rizika,“ říká Michal Černý 
ze společnosti Audiopro.

Experti také zaznamenali velký počet 
podvodných aplikací, které se snaží 
přilákat oběti podobností názvů jako 
oblíbené videokonferenční aplikace 
Zoom, Webex nebo Slack. Analýza anti-
virové společnosti Kaspersky odhalila 
okolo 1300 souborů, které měly velmi 
podobné názvy a mohou šířit škodlivý 
software.  

„V těchto dnech velká část z nás pracuje 
z domova, a tak podobné nástroje používá-
me daleko častěji. Pro ochranu dat a soukro-
mí je důležité, abychom aplikace stahovali 
z oficiálních zdrojů, správně je nastavili 
a pravidelně aktualizovali,“ upozorňuje 
Denis Parinov, bezpečnostní odborník ze 
společnosti Kaspersky.

i PodvodníCi inovují
Hackeři a kyberzločinci se navíc naučili 
současnou situaci velmi rychle zneužívat. 
Útočníci podvodnými e-maily využívají 
strachu ve společnosti k šíření virů či 
získání citlivých informací. Cílí také na 
klíčové úřady a podniky, které pod časo-
vým tlakem útočníkům pravděpodobněji 
zaplatí výkupné. V posledních letech se 
z kyberzločinu vyvinulo samostatné odvět-
ví, které neustále roste a profesionálním 
útočníkům systematicky generuje zisky  
v řádech miliard eur ročně. V samotné  
České republice bylo například v roce 2011 
spácháno celkem 1502 trestných činů  
v kyberprostoru. Minulý rok se jednalo 
o 8417 trestných činů.

„Útočníci současnou situaci vnímají jako 
příležitost a snaží se pomocí podvodných 
e-mailů z vystrašené populace dostat citlivé 
údaje, které poté mohou zpeněžit − napří-
klad čísla kreditních karet,“ uvádí Damir 
Špoljarič, šéf společnosti vshosting~, a po-
kračuje: „Kyberzločinci zareagovali velmi 
pružně a rychle si upravili známá podvodná 
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Trojan Ginp útočí

Nechvalně známý virus zvaný trojan Ginp, 
který „krade“ lidem peníze z účtů, se 
v době pandemie koronaviru inovoval. 
Poté co se stáhne do mobilního telefonu 
oběti, dostane příkaz otevřít internetovou 
stránku s názvem Vyhledávač koronaviru  
(Coronavirus Finder). Na displeji se ná- 
sledně zobrazí upozornění, že se v okolí 
uživatele pohybují lidé nakažení tímto  
virem. Aby se uživatel dozvěděl, kde  
přesně se nacházejí, musí zaplatit  
75 centů. Pokud uživatel souhlasí, strán- 
ka ho přesměruje na platební bránu, 
kde zadá své platební údaje. Poté se ale 
nestane už nic – peníze nejsou z účtu 
strženy a uživatel se ani nedozví o pohybu 
údajně nakažených lidí. Místo toho ale 
údaje o kreditní nebo platební kartě putují 
přímo do rukou hackerů.

„Kyberzločinci zareagovali velmi pružně a rychle 
si upravili známá podvodná schémata, přičemž 
využívají zejména obecného strachu.“

DAMIR šPOlJARIč, vshosting~



Nevyužívaný Lom u Hříběcích Bud 
ve Strážném se před několika dny 
stal dějištěm neobvyklé záchranné 

operace. Hasiči z nedalekého Horního Láno-
va do něj napustili celou cisternu vody.   

„Podnikli jsme tento pokus ve snaze za-
bránit vyschnutí a uhynutí vajíček vzácných 
obojživelníků. Letošní nízká aktivita oboj-
živelníků v Krkonoších je jedním z jasných 
a silných signálů sucha. Jde o zákrok spíše 
symbolický, protože takový zásah si nemů-
žeme dovolit na mnoha dalších žádoucích 
místech,“ říká ředitel Správy Krkonošského 
národního parku Robin Böhnisch.

Na dně lomu za normálních okolností 
vzniká při jarním tání sněhu tůňka, která 
je ideálním místem pro rozmnožování 
obojživelníků. Letos ale kvůli suchu téměř 
vyschla. V horách, které by teď na jaře měly 
vodou překypovat. V národním parku, kde 
je ochrana přírody, včetně vody, na prvním 
místě. Nic neilustruje dosah letošního kata-
strofálního sucha lépe. 

I bez velké dávky představivosti si na 
základě toho každý dokáže představit, jaká 
musí být situace na nekonečných, vyprah-
lých lánech Polabí nebo na jižní Moravě.    

kritiCká situaCe
Nejen tam je sucho v půdě i v povrchových 
tocích a podzemních vrtech v prvním čtvrt-

letí letošního roku kritické. Oproti normálu 
nadále padá na území České republiky méně 
srážek a průměrná teplota je přitom o jeden 
stupeň Celsia vyšší. To způsobuje vyšší 
výpar vody z krajiny, další úbytek srážek 
a stále větší a prohlubující se sucho. 

„V některých krajích nám kumulativně 
za posledních šest let chybí už více než 
roční úhrn srážek. Celorepublikově nám 
pak v průměru chybí 60 procent ročního 
úhrnu srážek. Je to nejenom snižujícím 
se množstvím srážek, ale také kvůli 
vyšší průměrné teplotě, a tedy i vyššímu 
výparu a delší vegetační sezoně,“ vysvět-
luje ministr životního prostředí Richard 
Brabec. 

„V současné chvíli je 80 procent podzem-
ních vrtů ve stavu mírného až mimořádného 
sucha, důvodem je především kumulace 
deficitu v posledních šesti letech i mimořád-
ně málo sněhu v uplynulé zimě. Se suchem 
bojuje už i Německo, Rakousko, Maďarsko 
nebo Polsko. Česko se na sucho adaptuje 
díky ministerstvu životního prostředí už 
šest let a za tu dobu se nám podařilo zreali-
zovat více než 15 tisíc projektů. Čekají nás 
ale tisíce dalších, nemůžeme se spoléhat na 
to, že se situace sama od sebe nějakým zá-
zrakem zásadně zlepší,“ vysvětluje Richard 
Brabec.  

zastavte vodu
Rozhodující podle jeho slov bude, jak se 
Česko dokáže adaptovat na sucho. „Vodu ne-
smíme nechat rychle odtéct pryč z republiky, 
ale všechno, co naprší, musíme zachytit, a to 
za každou cenu. Každé město, obec, zemědě-
lec, podnikatel i občan by měl v rámci svých 
možností zachytávat srážkovou vodu, se 
kterou pak bude moci hospodařit, popřípadě 
ji zasakovat do podzemí. Nabídka našich 
dotačních programů je nesmírně široká 
a pokrývá celou problematiku, od technic-
kých řešení po přirozené zadržování vody 
v krajině,“ pokračuje ministr. 

V loňském roce resort zafinancoval 
výstavbu 359 kilometrů nových vodovodů FO
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Nejhorší za 500 let
Krajina v Česku zažívá šestý 
extrémně suchý rok v řadě
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„Dobře 
obhospodařovaná 
půda by mohla zadržet 
až o 40 procent vody 
více než nyní. Tedy 
až 8,4 miliardy metrů 
krychlových.“ 

ANNA KÁRNíKOvÁ, Hnutí Duha



z nejsušších oblastí Česka, chybí za pět let 
až 1700 litrů na metr čtvereční do vyrovna-
né bilance a 600 litrů do obvyklého stavu. 
Podobně špatně jsou na tom také severozá-
padní Čechy a zbytek jižní Moravy.

viník: Beton v řekáCh
Odborníci upozorňují, že se Česko zatím 
nepustilo do boje se suchem tím správným 
způsobem. Stavba dalších přehrad totiž 
nezadrží vodu tam, kde je jí nejvíce potřeba. 
Tedy v půdě. K tomu je třeba zahájit rozsáhlý 
program revitalizace vodních toků, které byly 
v éře socialismu často výrazně zkráceny a pro-
měněny v betonová koryta. Po deštích jimi 
voda rychle proteče a nevsákne se do půdy. 

Dalším opatřením v boji se suchem by 
mělo být rozšíření ekologického zeměděl-
ství. Menší používání průmyslových hnojiv 
a chemických postřiků totiž udržuje v půdě 
větší podíl organické hmoty a tím jí umož-
ňuje mnohem lépe zadržovat vodu. 

Dalším receptem je omezování rozlohy 
lánů a vracení zeleně do zemědělské krajiny. 
„Investice do zelených prvků v krajině není 
vysoká, zemědělci je potřebují, tyto krajinné 
prvky jsou velice důležité a mají hodnotu, 
která se celé společnosti vrátí. Myslíme si 
také, že teď je správný čas spouštět nové 
věci a zaměřit se na řešení dlouhodobých 
problémů místo toho, abychom je odkláda-
li,“ říká manažerka Svazu Pro-Bio Kateřina 
Urbánková.  

zelené Prvky
Právě proto ekologičtí farmáři navrhují 
ministerstvu zemědělství zřídit dotační 
program zaměřený na zelené prvky v kra-
jině. Ten by měl být podle jejich představy 
propojený s programem Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR na podporu 
zaměstnanosti. „Zemědělci většinou nemají 
personální kapacity zelenou infrastrukturu 
budovat, pokud by jim však na tyto prvky, 
které v krajině chybějí, někdo dal finance 

a pomohl zaplatit zaměstnance, kteří by se 
na výsadbě podíleli, jistě by to řadu z nich 
vybudilo k akci, protože jsou si vědomi 
neudržitelnosti současného stavu. Součástí 
dotace by měla být zejména investice do 
výsadby a úhrada za personální náklady, což 
by mohlo podpořit lokální zaměstnanost,“ 
doplnila Kateřina Urbánková. 

Zdravá půda je klíčem k boji se suchem 
také podle ekologů. Právě na tuto oblast 
by se podle nich měla vláda zaměřit. „Do 

klíčového opatření pro boj se suchem 
se jí ale nechce. Tím je přesměrování 
zemědělských dotací směrem k těm, kteří 
jsou schopni zabránit erozi a půdu udržet 
biologicky aktivní. Jedině taková půda je 
schopná tlumit riziko povodní i nadměr-
ného sucha. Výzkumný ústav melio-
rací a ochrany půd spočítal, že dobře 
obhospodařovaná půda by mohla zadržet 
až o 40 procent vody více než nyní. Tedy 
až 8,4 miliardy metrů krychlových,“ 
upozornila Anna Kárníková, ředitelka 
Hnutí Duha. 

Čím déle bude podle odborníků vláda 
se zavedením skutečně účinných opatření 
otálet, tím horší dopady bude sucho na 
dlouhodobý život v zemi mít. 

DAlIBOR DOsTÁl (dostal@mf.cz)

a posílil zdroje pitné vody nebo nově na-
pojil na pitnou vodu 281 tisíc lidí. Vzniklo 
3164 metrů čtverečních zelených střech. 
V krajině díky nám přibylo 100 nových 
tůní, rybníků nebo mokřadů, bylo vysazeno 
54 tisíc nových stromů a zrealizováno bylo 
dalších 814 projektů pro obnovu přirozené 
funkce krajiny.

Letos chce resort tempo ještě zvýšit. „Klí- 
čová je totiž rychlost, jakou naše projekty 
pomáhají lidem i krajině. Už nyní máme 
otevřené výzvy celkem za 2,5 miliardy korun, 
které dokážou zafinancovat na tři tisíce pro-
jektů,“ zmiňuje Richard Brabec.  

Ministerstvo přidalo například 100 mi- 
lionů korun na pořízení nádrží na dešťo-
vou a šedou vodu v domácnostech v rámci 
program Dešťovka. O dalších 100 milionů 
zvýšilo výdaje na výsadbu stromů. Zvý-
ší také podporu zelených střech v rámci 
programu Nová zelená úsporám. S minis-
terstvem financí resort v současnosti jedná 
o navýšení prostředků na boj se suchem až 
o 3,5 miliardy korun.

V řekách je nejméně vody na tocích v po-
vodí Moravy a Dyje. Na některých místech 
protéká jen deset procent běžného množ-
ství vody jako například v Želetavce nebo 
v Jevišovce. 

horší než v 90. leteCh
Podle vědců je současné několikaleté trvání 
sucha v Česku nejhorší za posledních 500 let.  
„Ještě v roce 2018 jsme si mohli říkat, že  
na tom se suchem nejsme tak špatně jako 
v 90. letech, kdy se dovážela voda do řady 
obcí v cisternách. Nyní už je sucho horší než 
tehdy, jen se zatím neprojevuje tak extrém-
ně, protože od té doby klesla denní spotřeba 
na osobu ze zhruba 140 na 90 litrů,“ vysvět-
luje Michal Trnka z projektu InterSucho. 

Průměrný deficit srážek se za posledních 
pět let, tedy od roku 2015 do konce dubna 
2020, pohybuje v celé České republice na 
úrovni zhruba 400 milimetrů. Aby byla 
vodní bilance stejná jako v období 1961 až 
2000, bylo by jich přitom potřeba dvojnáso-
bek. V nejjižnější části jižní Moravy, jedné 
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„Vodu nesmíme nechat 
rychle odtéct pryč 
z republiky, ale všechno, 
co naprší, musíme 
zachytit.“

RICHARD BRABeC, ministr životního prostředí

„Investice do zelených 
prvků v krajině není 
vysoká, zemědělci je 
potřebují, tyto krajinné 
prvky jsou velice 
důležité.“

KATeřINA URBÁNKOvÁ, Svaz Pro-Bio

stav sucha v česku (Situace k 26. dubnu 2020)

 Bez rizika sucha
  Snížená úroveň  
půdní vláhy

 Počínající sucho
 Mírné sucho
 Výrazné sucho
 Výjimečné sucho
 Extrémní sucho

Zdroj: Intersucho.cZ 



V ládě bývá vyčítáno, že si jen dělá PR 
a její kroky nejsou srozumitelné. 
Nedávný průzkum Asociace komu-

nikačních agentur ukázal, že je to pravda jen 
částečně,“ říká poradce Zdeněk Juřička.

Ve zmíněném průzkumu totiž označilo 
70 procent dotázaných vládní opatření na 
podporu ekonomiky v době nouzového 
stavu za srozumitelné. Problém je ovšem 
jinde. 

„Podnikatelé ani zaměstnanci nevěří, že 
jim vláda a další státní orgány reálně pomů-
žou vymanit se z potíží, které jim vznikly 
nebo teprve vzniknou,“ uvádí na svém webu 
Hospodářská komora.

jak Přesvědčit veřejnost?
„Vláda bude muset přesvědčit veřejnost, že 
své mediální proklamace myslí vážně. Ne-
zapomínejme, že veřejný prostor už je dnes 
plný příběhů, které ukazují, že dosáhnout 
na proklamovanou podporu se žadatelům 
nedaří,“ komentuje výsledek výzkumu ředi-
tel Asociace komunikačních agentur Marek 
Hlavica.

Více než tři pětiny dotázaných se obávají, 
že je vláda a další státní orgány v případě 
jejich ekonomických potíží spíše nebo vůbec 
nepodpoří.

To, že je rozpor mezi tím, co vláda slibuje 
a jak reálně pomáhá, ukazuje i šetření 
Hospodářské komory mezi 800 živnostní-
ky a zástupci podniků. 

Podnikatelé byli dotazováni na zkuše-
nosti s programy Antivirus, Covid I a II 
a s „Pětadvacítkou“– tedy kompenzač-
ním bonusem, kdy je OSVČ postiženým 
restrikcemi kvůli koronaviru vyplácen 
příspěvek 500 korun denně. 

Program „Pětadvacítka“ označily za  
pozitivní tři čtvrtiny dotázaných 
podnikatelů, přičemž ocenili hlavně 
jednoduchý formulář a rychlost vyřízení 
jejich žádosti. Výplata peněz většinou 
proběhla do dvou až tří dní od podání 
žádosti.

Covid na Pranýři
Poměrně slušně je hodnocen i program An-
tivirus, nejkritizovanějšími se staly naopak 
úvěry Covid. Podnikatelé nejčastěji vyčítají 
vládě a Českomoravské záruční a rozvojové 
bance (ČMZRB). administrativní složitost, 
nejednoznačnost zadání, chyby v pokynech 
nebo nulovou zpětnou vazbu ze strany 
úředníků.

„Je důležité, že vláda takto pomáhá, nic-
méně úvěry jsou velmi složité. Například 
ve Švýcarsku podnikatel vyplnil za pár 
minut formulář a druhý den měl peníze 
na účtu. Kontrolován byl až dodatečně. 
U nás vyplňoval více složitých formulářů, 
trvalo to den dva a následně dostal e-mail 
s pořadovým číslem. Bylo by třeba to 
zjednodušit,“ upozorňuje ekonom CERGE 
Filip Matějka.

V programu Covid I bylo navíc kladně 
vyřízeno jen deset procent podaných žádostí 
a ČMZRB nápor nestíhala… Žádný z ko-
mentářů podnikatelů týkající se zmíněných 
programů nebyl čistě pozitivní. A to dokonce 
ani od těch, kteří na prostředky dosáhli. 

Podle respondentů byl největší problém 
v tom, že na vyplněnou žádost nedostali žád-
nou odpověď (46 procent žadatelů o Covid 
I či II). Podnikatelé to považují za urážlivé 
i proto, že vyplnění žádosti a administrativa 
pro ně byly náročné.

A druhá nejčastější potíž?  Žadatelům 
nebyl oznámen ani důvod zamítnutí jejich 
žádosti, odpovědi byly vygenerovány auto-
matem. Ani poté, co se opakovaně obrátili 
na ČMZRB, jim důvod zamítnutí žádosti 
v naprosté většině případů nesdělili. 

Na programu ministerstva práce Anti-
virus, který zahrnuje takzvaný kurzarbeit, 
kdy jsou podnikům vypláceny ze státní 
kasy náhrady na mzdy zaměstnanců, 
zaměstnavatelé opět kritizují administra-
tivní náročnost, ale také nejednoznačnost 
zadání (74 procent firem). Žadatelé ale 
ocenili vstřícnost pracovníků Úřadu práce, 
kteří je aktivně obvolávali, aby žádosti 
opravili. 

JAKUB PROCHÁZKA (prochazka@mf.cz)

FOKUs

Děravý záchranný kruh
Živnostníci oceňují „Pětadvacítku“, 
stěžují si na programy Covid
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výběr reakcí z ankety 

• Po měsíci přišla automatická odpověď 
z Covid I: zamítnuto pro formální chybu. 
Stejné to bylo po 14 dnech v případě 
Covid II. Nikdo nás nekontaktoval s dopl-
něním nebo možnou opravou. 

(Malá firma; Zlínský kraj; Restaurační služby)

• ČMRZB jsem požádala o úvěr 19. března. 
Dostali jsme pořadové číslo žádosti s tím, 
že máme čekat, až nás bude kontaktovat 
bankovní poradce. V polovině dubna mi 
čekání přišlo příliš dlouhé, tak jsem přes 
jejich webové stránky odeslala dotaz, jak 
to bude dál. Odpověď mi přišla ten samý 
den: „Prostředky byly vyčerpány, a proto 
musíme Vaši žádost vyřadit z dalšího 
hodnotícího procesu.“ 

(Malá firma; Praha; Maloobchod)

• prezentace vlády, že to budou prostřed-
ky pro ty potřebné (restaurace a hotely) 
jsou plané, žádná banka těmto subjektům 
nechce půjčovat. 

(Malá firma; Ústecký kraj; OSVČ;  
Služby pro podniky)



Zatímco dříve se tuzemští architekti 
a designéři pokoušeli vytvořit jen 
jednotlivé soběstačné domy a před-

stavili několik velmi zajímavých řešení, nyní 
postoupili dále. Postupně vzniká vize první 
městské čtvrti. Ta by měl být schopna sama 
„vyrobit“ více než polovinu potřebné elektři-
ny, šetřit s pitnou i dešťovou vodou a k tomu 
ještě přispět ke zmírnění oteplování krajiny. 

Za ideou s pracovním názvem Green Dis-
trict stojí Český soběstačný dům, architekto-
nický projekt zaměřený na výzkum a stavbu 
budov v různé míře soběstačnosti, a develo-
perská společnost V Invest. 

využitelné náPady
Návrh čtvrti je součástí studentské archi-
tektonicko-technické soutěže, která bude 
probíhat na školách v Česku a na Slovensku. 
Jejím cílem je vytvoření alternativního 
urbanistického řešení části projektu Nová 
Valcha v Plzni na rozloze 4,4 hektaru. 
Součástí zástavby mají být bytové i rodin-
né domy, centrální park a další vegetace. 
Autoři přitom budou muset zohlednit také 
ekonomickou proveditelnost svých vizí. 
Cílem soutěže je vygenerovat do budoucna 
využitelné nápady. 

„Cílem není vytvořit neproveditelné vize, 
vznášedla a zelené mrakodrapy, ale rozum-
né koncepty, které vycházejí ze současného 
stavu poznání,“ říká Pavel Podruh, výkonný 
ředitel projektu Český soběstačný dům, 
který se snaží již pátým rokem urychlovat 
využívání šetrnějších technologií při stavbě 
či rekonstrukcích domů a bytů. 

Studentská soutěž Český soběstačný dům 
se koná pravidelně od roku 2016, letos však 

poprvé řeší takto velký celek zástavby. Po-
rota soutěže bude při hodnocení klást velký 
důraz i na klíčové technické detaily. Napří-
klad na propracovanou integraci fotovol-
taických panelů do obvodových konstrukcí 
domů. Studenti dostanou i přesné informace 
o ideální orientaci panelů vůči slunci a data 
k výpočtu potřebného množství akumulace 
vyrobené energie. 

Součástí urbanistických návrhů by měly 
být také ostrůvky divoké zeleně s vysokým 
porostem, které mohou být využity k při-
vedení a vsakování dešťové vody. Zároveň 
tuto vodu využijí ke „klimatizování“ okolí 
a zmírní tak jev často zvaný jako „městský 
tepelný ostrov“. Cílem je zachycení a využití 
maxima srážkové vody, k čemuž mohou po-
moci například i drobné vodní plochy. Snížit 
vliv městského tepelného ostrova mohou 
také zelené střechy nebo fasády. 

hruBá stavBa za dva dny
V Česku vznikají i další stavební projekty 
zaměřené na soběstačnost budov. Třeba so-
chař Michal Trpák chce vytvořit první český 
dům vytištěný ve 3D robotickým ramenem. 
Celoročně obyvatelný dům ze speciální 
směsi betonu vyroste za 48 hodin. 

Dům Prvok bude nabitý technologiemi, 
částečně soběstačný, vhodný do přírody, 
města či na vodu. Odborníci předpokládají, 
že s masovou výstavbou v Česku stavaři 
začnou v horizontu tří až pěti let. Tištěné 
domky se ve srovnání s klasickými stavba-
mi mohou dostat až na polovinu nákladů 
a vznikají i sedmkrát rychleji.

První tištěný dům s obytnou plochou  
43 metrů čtvrtečních vyroste v Česku letos 
v létě. Hrubá stavba nezabere déle než dva 
dny a celkové dokončení maximálně dva 
měsíce. 

Prvok bude mít tři místnosti – koupel-
nu se záchodem, obývák s kuchyní a ložni-
ci. Stavba pro dvojčlennou rodinu bude 
ukotvená na pontonu. Bude mít zelenou 
střechu, využije recyklovaného dřeva 
a nosné stěny vzniknou ze speciálního be-
tonového recyklátu, který vyvinula česká 
společnost ER-TECH. 

Podle optimistických odhadů expertů 
budou stavby se zapojením 3D tisku masově 
dostupné v Česku do tří až pěti let.  

DAlIBOR DOsTÁl (dostal@mf.cz)
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Sázka na nezávislost
Už nejen soběstačný dům. Rovnou čtvrť
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DŮM Z TIsKÁRNY. Už koncem srpna by se měl 
na pontonu na pražské náplavce pohupovat první 
český dům vytištěný z betonu. Jeho tvůrce sochař 
Michal Trpák o něm hovoří jako o obytné soše.

sÁZKA NA DřevO. Andrea Abelová, jejíž 
projekt se loni umístil v soutěži Český soběstačný 
dům na čtvrté příčce, využila přírodních materiálů, 
a to jak na nosné konstrukce, tak i na fasádu. Dřevo 
dominuje i interiéru.



V  době koronavirové krize měl být 
vládní zmocněnec pro informační 
technologie a digitalizaci Vladi-

mír Dzurilla druhou nejviditelnější tváří 
hned po náměstku ministra zdravotnictví 
Romanovi Prymulovi. Ještě nikdy v minu-
losti totiž v Česku nebyla taková poptávka 
po digitalizaci a zjednodušování složitých 
byrokratických procesů jako nyní. Jenže 
stát, tak jako tolikrát v minulosti, tuto šanci 
naprosto promeškal. 

Zatímco školy, soukromé firmy i lékaři 
přešli během několika dní na digitální tech-
nologie, stát stále trvá i v těch nejabsurdněj-
ších situacích na papíru a osobní návštěvě 
úřadu nebo alespoň pošty.

jak za krále klaCka
Lidi stát nutí zbytečně obstarávat osobně 
nejenom různé výpisy a potvrzení, ale 
nedokázal se zbavit ani tak obludného 
úřednického přežitku, jako jsou papírové 
kolky. Ty slouží od dob Rakouska-Uherska 

jako forma úhrady některých úředních 
úkonů. Zatímco některé země se papíro-
vých kolků dávno zbavily, Česko na nich 
stále trvá. 

„Daňový řád umožňuje platit bezhotovost-
ně i platební kartou, ale pouze za podmí-
nek, kdy to daný úřad s ohledem na svoji 
technickou vybavenost umožní. Problém 
tedy není v úpravě daňového řádu, ale 
spíše ve faktické schopnosti orgánů veřejné 
moci vybudovat infrastrukturu pro placení 
platebními kartami,“ říká Tomáš Weiss 
z odboru vnějších vztahů a komunikace 
ministerstva financí. 

Vladimír Dzurilla, který by měl digitali-
zaci napříč všemi resorty koordinovat, na 
dotazy k urychlení procesů, které by mohly 
přispět k větší ochraně životů a zdraví pod-
nikatelů, neodpověděl vůbec.  

Podnikatelé přitom považují kolky za ab-
surdní přežitek. „Kolkové známky považuji 
za překonaný nástroj. Diskutuje se o tom již 
několik let. Jsem přesvědčen, že minister-

stvo financí i pod vlivem aktuálních událostí 
v nejbližší době připraví příslušnou právní 
úpravu,“ říká Ladislav Minčič, ředitel Odbo-
ru legislativy, práva a analýz Hospodářské 
komory ČR. 

arogantní PřístuP
Papírové kolky přitom nejsou jedinou 
oblastí, kde elektronizace a odbourávání by-
rokracie v Česku selhává. Zatímco celou spo-
lečnost epidemie koronaviru semkla, úřady 
se vůči malým firmám a podnikatelům 
chovají často stejně arogantně a nepřátelsky 
jako dříve. Přestože politici vyhlašují, že se 
ekonomika potýká s největší krizí od druhé 
světové války, úředníci dál zatěžují oslabené 
a existenčně ohrožené firmy a živnostníky 
zbytečnou byrokracií. 

To, že český systém neumí fungovat lépe 
ani v krizi, ukázalo například poskytování 
pomoci podnikatelům. Zatímco v Německu 
nebo Švýcarsku firmy dostávají podporu 
na účet často ještě v den, kdy o ni požáda- FO
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Digitální trapas
Byrokracii v Česku nezabil ani koronavirus
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pokuty a sankce snížily o 85 procent. České 
úřady však zatím postupují vůči firmám 
s maximální tvrdostí. 

Podle Ladislava Minčiče, ředitele Odbo-
ru legislativy, práva a analýz Hospodářské 
komory, by přitom omezení sankcí bylo po-
třebné i v Česku. „Zákonem daná výše sankcí, 
které lze, nebo se někdy dokonce musí uložit, 
bývá často neproporcionální. I s ohledem na 
správní praxi by nebylo od věci snížit alespoň 
v době současných mimořádných opatření 
mezní výši peněžitých sankcí řekněme na 
polovinu,“ říká Ladislav Minčič. 

Pro výrazné omezení pokut a sankcí se 
vyslovily i další podnikatelské organizace. 
„V každé krizové situaci je nutné, aby se 
změnilo rigidní chování úřadů a aby v někte-
rých oblastech byl stát mírnější či bene-
volentnější. Přesně to by potřebovali malí 
podnikatelé nyní, kdy nemají ani na provoz 
a jakékoli sankce z minulosti, byť i oprávně-
né, pro ně můžou být fatální. Podnikatelské 
odbory proto navrhují, aby vláda vyhlásila 
stejná opatření, která už vydaly jiné vlády, 
tedy jakýsi generální pardon na sankce 
z administrativních pochybení,“ zdůrazňuje 
předseda Asociace manažerů a podnikatelů 
Radomil Bábek.

zBytečná Potvrzení
Podnikatele, kteří v době krize bojují o pře-
žití svých firem, zatěžuje také obstarávání 
různých potvrzení pro úřady. Například 
takzvané potvrzení o bezdlužnosti. To poža-
dují různé instituce před vydáním některých 
povolení nebo zahájením dalších úředních 
úkonů. Pro podnikatele přitom tento poža-
davek představuje značnou zátěž. Musí totiž 
obesílat finanční úřady, Správu sociálního 
zabezpečení a navíc všechny existující zdra-
votní pojišťovny, přestože s většinou z nich 
nikdy neměl žádný vztah. Na všech těchto 
institucích jim musejí úředníci vystavit 
potvrzení o tom, že nedluží. 

Jen Finanční správa ČR přitom vydala 
v roce 2018 celkem 167 421 potvrzení o bez-
dlužnosti, loni pak 148 926 těchto potvrzení 
a 159 400 potvrzení o neexistenci nedo-
platku, loni pak 141 199 těchto potvrzení. 
Alespoň v tomto případě se podnikatelé 
v dohledné době dočkají zlepšení. „Nove-
la daňového řádu, která se v současnosti 
projednává na půdě Parlamentu České 
republiky, umožní, minimálně částečné 
odstranění této pro podnikatelské subjekty 
rozvleklé procedury,“ zmiňuje Klára Křehlo-
vá z tiskového odboru Generálního finanč-
ního ředitelství. 

DAlIBOR DOsTÁl (dostal@mf.cz)

jí, v Česku je čeká vysilující byrokratický 
maraton. 

„Papírování a studium spleti předpisů 
vedoucí k finanční podpoře v době útlumu 
podnikání. I to jsou časté činnosti českých 
podnikatelů. Zjištění, co vše je potřeba dolo-
žit v době, kdy řada státních úřadů nefun-
guje. Zjištění, že peníze jen tak nedostanou. 
A na druhé straně povinnost vyplatit mzdy 
a jiné náklady za situace, kdy v posledních 
týdnech na podnikatelské účty nepřišla ani 
koruna,“ uvedl tajemník Asociace českých 
nábytkářů Tomáš Lukeš.

nejasné formuláře?
Asi nejvíce se neschopnost úřadů připravo-
vat pro firmy jednoduchá a uživatelsky pří-
stupná řešení projevila u žádostí o takzvaný 
kurzarbeit, které připravilo ministerstvo 
práce a sociálních věcí. Úřady práce musely 
stornovat zhruba 70 procent žádostí, které 
v prvních hodinách po spuštění programu 
Antivirus dostaly. 

Podle odborníků je to jednoznačný signál, 
že formulář nebyl dobře připravený. Minis-
terstvo se hájí, že nic nepodcenilo. „Formu-
lář byl nastavený tak, aby byl uživatelsky 
přívětivý. Ještě před jeho spuštěním byl na 
webu MPSV i Úřadu práce ČR zveřejněn 
manuál pro zaměstnavatele i návodné video. 
K dispozici je i přímo na webu formuláře,“ 
uvedla mluvčí ministerstva práce a sociál-
ních věcí Kristýna Křupková.

Naopak výrazně lépe od počátku fungoval 
inteligentní formulář pro živnostníky pro 
přijímání žádostí o „ošetřovné“ na strán-
kách ministerstva průmyslu a obchodu, na 
jehož vzniku se podílela společnost Unicorn 
Systems. I tady si však podnikatelé stěžují 
na obrovskou byrokratickou absurditu. 

Přestože uzavření škol nařídil stát, musí 
živnostníci k žádosti dokládat potvrzení 
z konkrétní školy, že je uzavřená (!!). Mnohým 
z nich to trvalo i několik týdnů, protože v uza-
vřených školách byl problém kohokoli sehnat.  

dotaCe jako PoliBek smrti
Úřady se snaží i v dalších oblastech pod-
nikatele dostávat do problémů. Na rozdíl 
od některých zemí v zahraničí, kde získali 
podnikatelé v době pandemie výrazné úlevy 
v oblasti pokut a sankcí, posílají úřady 
v Česku firmy ke dnu statisícovými nebo mi-
lionovými pokutami. Často jen za formální 
prohřešky. 

Přitom sankce, které by byly i za stavu 
fungující ekonomiky velmi nepříjemné a vel-
mi citelně by zasáhly chod podniku, jsou 
ve stavu nouze pro firmy likvidační. Proto 
například v Panamě přistoupili k tomu, že 
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Přijde digitální účtenka?

Zatímco kontakt s penězi mohou podni-
katelé omezit používáním bezhotovost-
ních plateb, účtenky zůstávají rizikem 
i při úhradách kartou.  Pro živnostníky, 
prodavače i zákazníky. V digitální době 
proto podnikatelé požadují zavedení nějaké 
formy „elektronických účtenek“, které by 
nevyžadovaly kontakt s dokladem vytiště-
ným na papíru. 

Nabízejí se přitom tři řešení. První je, že 
by firmy nebo jejich účetní získali přístup 
ke „svým“ účtenkám v digitální podobě 
archivované v rámci Elektronické evidence 
tržeb (EET). Další formou by mohlo být 
zasílání účtenek v elektronické podobě 
e-mailem. E-mailová adresa by musela být 
„spárována“ s konkrétní platební kartou 
tak, aby nebylo nutné ji při každé platbě 
zadávat. Třetí variantou, která se zdá být 
nejreálnější, by bylo, pokud by se více 
informací z platby objevilo na bankovním 
výpisu, kde je nyní uvedena jen výše a da-
tum platby. Snaha podnikatelů se setkala 
s odezvou odborníků z oblasti digitalizace. 

„Přijde mi to jako super nápad. Je 
několik bank, které se právě zaměřují 
na drobné podnikatele a vymýšlejí, jak 
by jim mohly v současné době pomoci. 
A pro ně by tato myšlenka mohla být 
zajímavá,“ říká Petr Bednařík, zakladatel 
společnosti DataSentics, která se podílí 
i na vzniku chytré karantény v rámci 
projektu COVID19CZ.  (dal)



Co je pro české firmy a OSVČ nejdů-
ležitější faktor při správě vozového 
parku? Žebříček požadavků vede in-

teraktivní GPS sledovací systém pro přehled 
nad jednotlivými automobily. Při pořizování 
firemních vozů naopak oceňují funkčnost ve 
spojitosti s nízkou spotřebou paliva. 

Vyplývá to z průzkumu, který si u agen-
tury Ipsos nechala vypracovat Asociace 
malých a středních podniků a živnostníků 
ČR (AMSP ČR) v partnerství s Volkswagen 
Financial Services. Zúčastnilo se ho 70 firem 
a 30 osob samostatně výdělečně činných 
z České republiky.

Hlavním cílem průzkumu bylo zjistit, jak 
podnikatelské subjekty nahlížejí na důleži-
tost inovací a digitalizace v kontextu jejich 
podnikání. 

jasná Představa
„Z průzkumu vyplývá, že čeští podnikatelé 
mají jasnou představu, co od služeb spoje-
ných se správou vozových parků očekávají. 
Výsledky tak potvrdily naše dlouholeté 
zkušenosti. Prim hraje především přehled 
nad polohou, spotřebou paliva a najetými 
kilometry automobilů. Proto jsme změnili 
poskytovatele GPS technologií, aby měli naši 
zákazníci k dispozici interaktivnější a intui-
tivnější nástroj, který jim usnadní tvorbu 
reportů a sledování jízd,“ vysvětluje Jan 

Pařízek, vedoucí fleetového prodeje a remar-
ketingu ve Volkswagen Financial Services.

Mezi dalšími požadavky na funkcionalitu 
mobilních aplikací pro správu vozových par-
ků najdeme například integrované palivové 
karty, knihu jízd či přístup ke sjednaným 
pojišťovacím a asistenčním službám. Podob-
ně důležité jsou pak automatické notifikace 
upozorňující na pravidelnou návštěvu servi-
su, kalkulačka spotřeby paliva či monitoring 
plateb. 

„Jednoduchá správa nejenže dokáže 
podnikateli ušetřit čas, ale vkládá mu do 
ruky objektivní nástroj ohledně efektivního 

využití vozového parku,“ uvádí k výsledkům 
průzkumu generální ředitelka AMSP ČR 
Eva Svobodová.

komfort nežádají
Při volbě firemních automobilů u českých 
podnikatelů převažuje požadavek na kvalitní 
vůz za dobrou cenu. Celých 34 procent sub-
jektů uvedlo praktičnost, účelovost a funkč-
nost jako prioritu při pořizování konkrétního 
vozu. V závěsu se drží míra spotřeby paliva 
a celková cena provozu (22 procent respon-
dentů). Následuje cena vozu (20 procent), 
jeho spolehlivost (16 procent) a poměr cena/
výkon (sedm procent). 

Naopak bezpečnost, jízdní komfort či 
designové provedení vozu jsou důležité pouze 
pro každý dvacátý podnikatelský subjekt. 
Zajímavým zjištěním je pak fakt, že čím větší 
firma, tím důležitější je pro ni výše nákladů.

Součástí průzkumu byla i otázka, co čeští 
podnikatelé na současném trhu mobility 
postrádají. Jako nejpalčivější nedostatek 
se ukázala neuspokojivá kvalita dopravní 
infrastruktury, která neodpovídá cenám 
dálničních známek a výši silniční daně. 
Pořízení elektromobilů zase například brání 
nedostatečná síť dobíjecích stanic ve spojení 
s chybějící podporou státu. Častou výtkou 
byl i nízký počet parkovacích míst trápící 
především hlavní město.  Red

FOKUs

Auta pod lupou
Podnikatelé upřednostňují 
u vozů praktičnost
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Nový trend?

České firmy začaly odkládat koupi nových 
vozů, podobně jako při předchozí krizi 
v roce 2009. Vypadá to, že zajímavou 
alternativou k dlouhodobějšímu pořízení 
vozu například na operativní leasing by 
mohl být carsharing. „Před několika dny 
jsme spustili produkt Anytime Business 
cílící na malé a střední firmy. Odezva 
předčila naše očekávání, první desítky 
zájemců se ozvaly hned v prvních dnech 
po zveřejnění nabídky,“ říká Milan Beutl, 
ředitel Anytime v ČR.



FOKUs

Stavaři si zoufají
Z číšníka zedníka neuděláš
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Zájem Čechů o náročnou manuální 
práci na stavbách rok od roku klesá. 
Starší zkušená generace postupně od-

chází do důchodu a mladé řemeslo neláká. 
Bez zahraničních pracovníků se dnes ani 
v budoucnu stavební firmy neobejdou. 

„Jen na našich stavbách pochází přibližně 
polovina dělníků a pomocníků ze zahraničí,“ 
vypočítává Ondřej Wachal, ekonomicko-
-provozní ředitel rodinné stavební firmy VW 

Wachal. Na zahraniční pracovníky se spolé-
hají také ostatní stavební firmy v Česku. 

čekání na godota? 
S nedostatkem stavebních dělníků se budou 
muset vyrovnat firmy i v letošním roce. 
Stavby mohou nabrat zpoždění zejména 
kvůli výpadku zahraničních pracovníků, 
kteří po zavedení opatření proti šíření no-
vého typu koronaviru odcestovali ze země. 

V dubnovém průzkumu společnosti CEEC 
Research téměř tři čtvrtiny stavebních 
společností potvrdily, že jejich zahraniční 
pracovníci odcestovali z České republiky. 

Někteří se už v březnu rozhodli odjet za 
rodinou a datum jejich návratu je zatím 
nejisté. Omezení na hranicích nyní dopadají 
nejen na pracovníky z Ukrajiny, Rumunska, 
Polska či Maďarska, ale také na Slováky. 
Nyní se proto musejí firmy spolehnout 
především na české zaměstnance. Teprve 
následující měsíce ale ukážou, jak se české 
stavební firmy vyrovnají s úbytkem zahra-
ničních pracovníků. 

Nebude to jednoduché, protože zkušené ře-
meslníky už není v Česku kde brát. A situaci 
nezlepší ani volné pracovní síly z jiných obo-
rů. Ondřej Wachal k tomu dodává: „O využití 
českých pracovníků z jiných než stavebních 
oborů neuvažujeme. Z číšníka zedníka za 
měsíc jednoduše neuděláte, je to dlouhodobý 
proces. Práce na stavbách je navíc fyzicky 
náročná, a ne každý ji zvládne.“  Red
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Nebezpečná závislost

Podle průzkumu společnosti CEEC Research 
téměř dvě třetiny stavebních firem využí-
vají zahraniční pracovníky.



Trend home office v posledních deseti 
letech nabíral na popularitě, řadil se 
mezi zajímavé motivační bonusy pro 

zaměstnance. V době koronavirové krize se 
však stal doslova nutností. Mnoho firem se 
muselo rychle přizpůsobit novým podmín-
kám, zareagovat, urychlit digitalizaci. 

Na druhé straně pro některé obory už 
dávno nebyl žádná novinka. Nejvíce flexibil-
ní je v tomto ohledu zejména odvětví IT, kde 
„práce na dálku“ byla běžnou dávno před 
pandemií. 

moderní teChnologie v akCi
Práce z domu přináší mnoho výhod pro 
zaměstnance i zaměstnavatele – a to jak 
z psychologického, tak i ekonomického 
hlediska. Podle odborníků se nyní očekává, 
že po odeznění krize se trend práce z domu 

u IT profesí ještě zvýrazní a další obory jej 
budou následovat. 

Při zavedení home office se vyzdvihují 
zejména přínosy ve zvýšení produktivity 
zaměstnance a jeho loajality vůči zaměst-
navateli. Zároveň má však práce z domu 
i zdravotní benefity, kdy u jedinců zmírňuje 
stres a v neposlední řadě dochází ke snížení 

uhlíkové stopy, což je zajímavý enviromen-
tální aspekt. 

Stávající krize paralyzovala všechny 
segmenty byznysu. Intenzivně to vnímáme 
a řešíme i my jako vzdělávací instituce. 
Na druhé straně zde ale vznikla zajímavá 
příležitost pro firmy vyzkoušet se svými 
zaměstnanci práci na dálku prostřednictvím 
moderních technologií.  

Z posledních průzkumů vyplývá, že až 
70 procent zaměstnanců se cítí při práci 
z domu „produktivnější a soustředěnější“ 
než v kanceláři, což může být pro zaměstna-
vatele rozhodně zajímavý ukazatel, který by 
měli ve vztahu k home office zohlednit. 

zvyšuje se loajalita, 
snižuje stres
Home office se řadí mezi pracovní benefity, 
které jsou u zaměstnanců nejvíce ceněné, 
a to zejména u mladších generací. Mileniá-
lové a takzvaná generace Z tvoří 38 procent 
pracovní síly, ale v roce 2028 to bude už 
58 procent zaměstnanců. Očekává se tedy, 
že podíl lidí pracujících na dálku i s ohledem 
na generační obměnu poroste a že se tento 
trend projeví až u 70 procent firem.

Tento trend potvrzuje i nejnovější report 
společnosti Owl Labs, který ukazuje, že 
u tří čtvrtin zaměstnanců občasná možnost 
pracovat z domu zaručuje, že od svého za-
městnavatele v blízké době neodejdou, tedy 
potvrzuje vyšší loajalitu vůči firmě. 

Firmy by tedy s těmito měřítky měly umět 
pracovat, navíc do budoucna se nehledě na 
nynější situaci budou potýkat s pracovními 
požadavky mladé generace.

Zaměstnanci si také při práci na dálku 
chválí významné snížení míry stresu. Ten 

je v dnešní době považován za největšího 
z tichých zabijáků, jelikož zcela zásadně 
ovlivňuje imunitu organismu i potenciální 
rizika onemocnění. Při práci z domu ale 
značná část stresových situací odpadá. 

Člověk pracuje v prostředí, které je 
mu příjemné, není rušen okolními vlivy 
a pracovní dobu si může přizpůsobit podle 
svých potřeb. Výhodou je zároveň úspora 
času v rámci přesunu do zaměstnání, což 
může být pro některé lidi také stresovým 
faktorem. 

Je tedy pravděpodobné, že díky koronavi-
rové krizi se zase o krok posuneme k novým 
pracovním modelům a započatá digitalizace 
se bude postupně prohlubovat ve všech 
odvětvích. 

Pozitivní 
enviromentální efekt
Každý den se v souvislosti s výkonem práce 
přepravuje značné množství lidí, což před-
stavuje nejen velkou zátěž pro dopravu, ale 
také pro klima. Pokud však firmy umožní 
svým zaměstnancům pracovat na dálku ale-
spoň část týdne, dojíždění poklesne a s ním 
i uhlíková stopa, objem skleníkových plynů 
a také spotřeba pohonných hmot. 

Toto jednoduché opatření by se tedy 
následně pozitivně promítlo i v souvislosti 
s bojem proti klimatickým změnám. Práce 
z domu by se měla stát součástí CSR strate-
gií firem, tedy jejich společenské odpověd-
nosti. 

BARBORA WACHTlOvÁ, provozní ředitelka 

pražské Green Fox Academy

Oč IMA 
PODNIK ATelK Y

Z domova do světa
Práce z domu – dnes nutnost, 
zítra budoucnost
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„Home office se řadí 
mezi pracovní benefity, 
které jsou u mladších 
zaměstnanců nejvíce 
ceněné.“ 
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Máme za sebou více než měsíc 
nouzového stavu vyvolaného 
koronavirovou epidemií. To s sebou 

pochopitelně přineslo i negativní dopady na 
pražský trh s bydlením – v březnu prodeje 
bytů v hlavním městě klesly téměř o polovinu. 
V čase, kdy vláda postupně rozvolňuje zavede-
ná opatření, je nasnadě položit si otázku, jak se 
bude bydlení v metropoli vyvíjet dál – a to jak 
v krátkodobém, tak i v delším horizontu. 

Naše klientské průzkumy ukazují, že v dů-
sledku zmíněných restrikcí (mimo jiné záka-
zu volného pohybu osob) i všeobecného stra-
chu z nákazy se řada zájemců o koupi nové 
nemovitosti rozhodla svůj nákup odložit. 
To však bude mít pouze krátkodobé trvání. 
Kvalitní bydlení je v rozvinutých evropských 
zemích, Česko nevyjímaje, základní životní 
potřebou – a tu nelze odkládat. 

Mezi lidmi je stále dost likvidity z doby 
předkrizové. A to i přesto, že březen 2020 
byl prvním měsícem nastupující ekonomic-
ké recese, jejíž vliv na kupní sílu značné části 
obyvatel bude patrně dlouhodobý. 

Kdo jsou vítězové  
z doby nouzového stavu? 
Inovativní a technicky vyspělí developeři, kte-
ří se vypořádali se zákazem volného pohybu 
osob tak, že svým klientům umožnili přesun 
celého procesu prodeje nového bytu do online 
prostředí – od schůzek až po podpis smlouvy. 

Velkou výhodu měli také ti developeři, 
kteří v internetovém prostoru realizují 
velkou část svých reklamních a marketin-
gových aktivit. Jak známo, kvalitní online 
prezentace projektu zabírá totiž u zájemců 
o nové bydlení mnohem více než propagace 
jinými způsoby – zvlášť v období, kdy znač-
ná část Čechů měla při nuceném domácím 
pobytu na online aktivity více času než dřív. 

Přitom je zajímavé, že v době nouzového 
stavu ubylo tzv. realitních turistů; zvýšil se 
totiž poměr mezi poptávkou a podepsanou 
smlouvou. Nabídku nového bydlení tak vy-
hledávali ti, kdo si opravdu chtěli byt koupit. 
Zatímco v minulosti kupoval zhruba každý 
desátý zájemce, nyní je to každý sedmý. 

Ti, kdo si byt opravdu koupili, jsou 
dalšími vítězi z doby nouzového stavu. 
Neprohloupili – ceny bytů totiž v dlouhodo-
bém horizontu (pokud nepřijde opravdová 
apokalypsa) určitě neklesnou. Navíc při 
všeobecné nejistotě, která nás čeká, budou 
nemovitosti jedním z nejbezpečnějších 
způsobů uložení peněz.

a Kdo jsou naopaK již předem 
známí poražení pro (snad) 
pomalu se blížící dobu 
postKrizovou? 
Do vážných problémů se dostanou develope-
ři, kteří riskantně založili svou existenci na 
tom, že kupní síla obyvatel a prodejní ceny 

bytů budou neustále strmě růst. Ač se to 
zdá neuvěřitelné, na území Prahy aktuálně 
působí více než 150 aktivních develope-
rů. I když zhruba tři čtvrtiny z nich jsou 
spíše volná sdružení investorů do jednoho 
konkrétního developerského projektu, nic to 
nemění na faktu, že v tomto odvětví panuje 
obrovská konkurence. 

Důsledkem toho byl poslední dobou ast-
ronomický nárůst cen stavebních pozemků. 
O každý stavební pozemek v Praze pro smy-
sluplnou bytovou výstavbu totiž bylo mnoho 
vzájemně si konkurujících zájemců, z nichž 
uspěl pouze ten, který zaplatil nejvyšší cenu. 
V některých případech byla tato částka sku-
tečně absurdní a vítězný developer spoléhal 
na to, že v budoucnu bude na tomto pozem-
ku stavět a prodávat byty za mnohem vyšší 
ceny, než odpovídalo tehdejší tržní situaci. 

Tento předpoklad je ale vzhledem k na-
stupující recesi vážně ohrožen – a příslušní 
developeři jsou nyní postaveni před volbu, 
zda budou prodávat byty levněji, než před-
pokládali (tzn. se ztrátou), nebo zda připraví 
ceníky svých projektů podle původních 
(tzn. nereálných) předpokladů. Ve druhém 
případě se ale budou muset smířit s velmi 
nízkou poptávkou a pomalým tempem pro-
deje. To ale bude možné pouze v případě, že 
příslušný developer má dostatek hotovosti 
a případné výpadky v prodejích ho nepošlou 
do platební neschopnosti. 

Otázkou je, zda se takový oportunistický 
developer rozhodne hrát vabank, je totiž 
možné i to, že příslušný pozemek pro jistotu 
nyní prodá (pod cenou), a to by mohlo 
umožnit narovnání cen pozemků, jež by 
se promítlo do příznivější ceny bytů v tom 
kterém projektu. 

PAVEL KRUMPÁR,.obchodní ředitel JRD

OČ IMA  
PODNIK ATELE

O vítězích a poražených
Bydlení v Praze při koronaviru a po něm
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„Krize dopadne na oportunistické developery, 
kteří riskantně dávali v sázku svou budoucnost. 
Těch ostatních se dotkne minimálně.“ 
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Portugalsko nabízí opravdu hodně, 
je v podstatě jedno, kam vyrazíte. 
Zda na sever do Porta s věhlasným 

vinařstvím Ramos Pinto či Bragy pyšnící 
se církevním komplexem Bom Jesus, nebo 
na jih s krásnými plážemi v oblasti Algarve 
u města Faro, popřípadě do lisabonského 
paláce Fronteira. 

Zajímavým tipem na výlet je půvabné měs-
tečko Óbidos. Leží na malém návrší necelých 
osmdesát kilometrů severně od Lisabonu, 
deset kilometrů od Atlantského oceánu. 
A působí, jako kdyby se v něm zastavil čas. 

dar královnám
Jeho jméno pochází z latinského Oppidum. 
Už před Římany se na vršku nad mořem 
(sahalo tehdy až k dnešnímu Óbidosu) usa-
dili zřejmě Keltové. V roce 1148 padlo město 
během reconquisty do křesťanských rukou 
Afonsa I., prvního portugalského krále. 

V roce 1210 jeho následovník Afonso II. 
daroval město své manželce Urrace Kas-

tilské. V roce 1282 ho napodobil Dinis I., 
jehož manželka Isabela Aragonská dostala 
Óbidos jako součást věna. Zvyk se pak udr-
žel až do roku 1834. Óbidos tak lze označit 
bez nadsázky za město královen. Vždy 
s nimi byl spjat, zažil i královskou svatbu. 

dva kilometry kamenů
Jako jedno z mála měst v zemi je Óbidos 
obehnán neporušenými hradbami, po nichž 
se můžete projít. Jen je třeba dávat si pozor, 
nejsou opatřeny zábradlím, na vnitřní stra-
ně hrozí pád do propasti. Jsou dva kilometry 
dlouhé a v dokonalém stavu. Podobně jako 
další dominanta města, mohutný kamenný 
hrad. Hradby i hrad byly z velké části znovu 
postaveny či důkladně zrekonstruovány, 
podobně jako další objekty, po zemětřesení 
z roku 1755.   

V labyrintu uliček se sněhobílými domky 
s barevnou květinovou výzdobou se snadno 
ztratíte. Jsou úzké, lomí se, často zčistajasna 
končí. O to větší překvapení nastane, když se 

pak najednou ocitnete na malém náměstíč-
ku, kde stojí kostel Igreja de Santa Maria. Na 
stěnách hrobek jsou v něm umístěny krásné 
dlaždice z 16. století. 

Městečko je turistický magnet. Náš tip 
proto zní, že nejlepší čas pro návštěvu je 
vpodvečer nebo večer. Užijete si ho mnohem 
více. A hlavně skoro sami. 

ginja osvěží
V okolí Óbidosu je množství vinohradů, 
díky zvláštnímu mikroklimatu se tu  
také výjimečně daří třešním a višním.  
Prý nejlépe na celém starém kontinentu. 
Ne náhodou proto odsud pochází nápoj 
zvaný ginja (či ginjinha), v překladu višeň. 
Jeho historie sahá do 17. století. Tmavě 
červený likér má intenzivní višňovou  
vůni a poměrně nízký obsah alkoholu  
(23 procent).

Ale zdejší mikroklima nepřeje jen vínu 
a ovoci. Na své si přijdou i golfisté. Od líně se 
převalujícího moře tady povívá větřík, nad 

Vzhůru na hradby!   
Královny městečko Óbidos milovaly

C e s TOvÁNí
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GOlFOvý DRAHOKAM. V roce 2005 bylo 
osmnáctijamkové hřiště Praia del Rey zařazeno do 
seznamu stovky nejlepších světových hřišť.

DOMINANTA ÓBIDOsU. Hrad, který byl  
po zemětřesení v roce 1755 zrekonstruován.  
Nyní je v něm luxusní hotel. 

hRa baRev. Středověké město je plné  
malebných uliček s domky nabělenými  
vápnem se žlutou či modrou podrovnávkou.

NeKONečNé PlÁŽe. Jen několik kilometrů od Óbidosu je po pobřeží Atlantského oceánu rozeseto 
nespočet turistických resortů, třeba ve Foz de Arelho, u Balealu, v Praia de Areia Branca.

lIKéR GINJA. U turistů boduje místní tmavě 
červený nápoj s intenzivní višňovou vůní. A samo-
zřejmě i „obligátní“ portské.

Jak se tam dostat

Letecky do Lisabonu (3,30 hodin), potom 
autobusem (1 hodina) nebo vlakem (2,30 hodin); 
autem z Prahy trvá cesta 25 hodin (2655 km).

05/2020 l 49

hlavami se klene blankytná obloha. Ideální 
podmínky pro hru. 

Největším lákadlem je v oblasti Oeste 
bezesporu resort Praia del Rey. Při hře 
vás tady obklopují na některých jamkách 
borovicové háje, u moře pak zvlněné písečné 
duny. Pohledy na Atlantik a nedaleké ostro-
vy Berlengas jsou úchvatné. Méně radostné 
je, že několik přímořských jamek obklopují 
nízké a husté trsy keřů plných bodláků. 
Pokud sem zahrajete, zapomeňte, že se ještě 
někdy se svým míčkem shledáte. 

Dalším golfovým rájem je mistrovské hři-
ště Golden Eagle, kde se již odehrálo několik 
klání předních světových hráčů. A třetím 
v řadě pak Campo Real s kopcovitým 
reliéfem, který bere dech. Tady bez vozíku 
zvláště v létě nemáte šanci slušně zahrát. 

A pokud vás hra i památky omrzí, je tu 
pořád ještě Atlantik a nekonečné písečné 
pláže... 

JAROslAv MATĚJKA.(matejka@mf.cz) 



Robustní Volkswagen Caddy Maxi byl 
postavený na základech užitkového 
vozu. A na jeho projevu to bylo znát. 

Na nic si nehrál, spolehlivě a hlavně nená-
padně sloužil. Takový byl základní dojem 
z týdenního testu vozu, který dominuje 
evropským prodejům. 

Pro Praktiky
V německém koncernu očividně přemýšlejí. 
Vědí, že pokud bude chtít někdo pohodlnější 
MPV, sáhne po jejich sedmimístném Toura-
nu. Proto zákazníky osobní verze modelu 
Caddy zrovna nerozmazlovali. Ale zase jim 
toho moc neupřeli, je třeba hned dodat. Stej-
né kvalitní materiály jako u dalších modelů 
značky, vydařená přístrojová deska toho 
byly důkazem.

Když se rozhlédnete po interiéru vozu, je 
na první pohled patrné, že ve Volkswagenu 
vsadili na praktičnost. Připravili model pro 
zákazníky upřednostňující užitečnost před 
líbivostí a komfortem. Postavili auto pro lidi, 
kteří vědí, proč si koupit MPV vycházející ze 
základů dodávky. 

Trumfem je „nekonečně“ dlouhá rovná 
podlaha a ohromný zavazadlový prostor. 

mohli otevřít. V přírodě jako přístřešek před 
krupobitím ovšem posloužily báječně. 

A pověstná třešnička na dortu? Kam se 
uvnitř podíváte, narazíte na odkládací plo-
chy, držáky na nápoje a úchyty. K tomu ještě 
připočtěte střešní lyžiny, které unesou až sto 
kilogramů vážící náklad. 

i Pro vozíčkáře
Verze Maxi se prodává se sedmi sedadly. 
Cestující mají hodně místa nad hlavami, 
stejně tak si mohou směle natáhnout nohy 
ve druhé řadě. V třetí řadě by ale dlouháni 
po nějaké době trpěli. 

Pokud by chtěl někdo ve voze stěhovat třeba 
dvoumetrovou ledničku, stačí vyjmout sedadla 
v druhé a třetí řadě, a je to. Rázem máte k dis-
pozici nákladový prostor o délce 2250 mm (za 
třetí řadou 1566 mm). Ale pozor, proměna v do-
dávku vyžaduje určitou zručnost a sílu. 

Prima je, že výška nákladové hrany je  
581 mm, takže by se lednice do vozu překlopi-
la snadno. A navíc by mohla být fakt objemná, 
od podlahy ke stropu je k dispozici 1240 mili-
metrů a na šířku minimálně 1168 milimetrů.  

My jsme vůz k testu převzali v úpravě 
pro převoz tělesně postižené osoby na 

Boduje dvojice širokých bočních posuvných 
dveří (701 × 1084 mm) umožňující nerušený 
přístup k zadním sedadlům. Prima vychytáv-
ka pro přeplněná parkoviště. Dojem v tomto 
ohledu naopak kazí „mega velké“ zadní 
výklopné dveře (1183 × 1134 mm). Musíte 
hodně přemýšlet, kde zaparkovat, abyste je 

50 l Profit

VW služebník
Neodporuje, je téměř neviditelný. Ideální

Te s T

volkswagen Caddy  
Maxi 1,4 TsI (7DsG DR)

Motor: zážehový čtyřválec, 1395 cm³ 
Nejvyšší výkon: 96 kW (130 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 5000 ot/min
Nejvyšší rychlost: 191 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 10,3 s
Převodovka: automatická, 7 stupňů 
Pohon: předních kol
Kombinovaná spotřeba: 6,2 l
Provozní hmotnost: 1556 kg
Maximální přípustná hmotnost: 2280 kg
Rozměry (délka × šířka × výška):  
4878 × 1793 × 1831 mm
Zavazadlový prostor: 1650/4130 l
Základní cena: 665 279 Kč 
Cena testovaného vozu: 966 190 Kč
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invalidním vozíku − s dvěma řadami 
sedadel. Přestavbu uskutečnila zkušená 
jihočeská firma Api, která slaví úspěch 
nejen po Evropě, ale už se prosadila i ve 
Spojených státech a rychle proniká do 
arabského světa. 

Bezbariérový vůz po úpravách převeze pět 
osob a vozíčkáře současně. K jeho hlavním 
charakteristikám patří snížená podlaha, 
v zadní části vozidla je proměnná výška mezi  
stropem a podlahou v rozmezí 143−144 cm,  
nájezdový úhel 12 °, nájezdová rampa 

z hliníkového plechu, protiskluzová a lehce 
omyvatelná krytina podlahy, samonavíjecí 
pásy (pro upoutání invalidního vozíku) plus 
přední samonavíjecí pásy (ty umožňují upou-
tání vozíku mimo vozidlo).  

méně Poddajný
Caddy byl navržený tak, aby se řídil jako 
osobák. Což se povedlo, řízení bylo lehké, 
příjemné. Přesto jsme se ale při jízdě s pro-
dlouženou verzí Maxi ani po několika dnech 
nezbavili zvláštního pocitu v zatáčkách – 

auto bylo velké, vysoké, chvílemi působící až 
zastrašujícím dojmem. 

Tento dojem umocňovala tuhá zadní 
náprava odpružená listovými pery. Auto 
jen s řidičem při rychlejší jízdě působilo 
„nervně“; pozor na dálnici za silného větru. 
Výrazně se však zklidnilo při plném zatížení, 
hlavně zadní část.     

Testovaný vůz poháněl silnější ze dvou 
nabízených benzinových motorů. Čtyřválec 
1.4 TSI o výkonu 131 k si rozuměl s automa-
tickou sedmistupňovou převodovkou. Tedy 
až na jednu výjimku. Při rozjezdu do většího 
kopce převodovka váhala, ne a ne přeřadit 
na vyšší stupeň. 

V nabídce jsou ještě slabší litrový ben-
ziňák (102 k) a úspornější naftové 1,4 TGI 
(110 k) a 2,0 TGI (102 k, 122 k a 150 k). 
Prostřední a nejsilnější verzi vznětového 
motoru lze najít i v modelu s volitelným 
pohonem všech kol 4MOTION. 

JAROslAv MATĚJKA.(matejka@mf.cz)FO
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CHAMeleON. Trojmístný sedák ve druhé řadě 
(dělený v poměru 60 : 40) lze sklopit, překlopit 
a vyjmout. Stejně tak lze vyjmout i sedadla ze 
třetí řady. Přes den tak máte k dispozici dodávku, 
o víkendech rodinné auto.

sÁZKA NA BeZPečNOsT. Už v základu je 
vůz vybavený mnoha bezpečnostními systémy: 
například multikolizní brzdou, elektronickým 
stabilizačním programem, protiblokovacím 
systémem (ABS), protiprokluzovým systémem 
(ASR), airbagy pro řidiče i spolujezdce. 

BeZ BARIéR. FlexiRampa firmy API CZ 
umožňuje snadnou a pohodlnou přepravu tělesně 
postižené osoby na vozíku. Plusy a minusy 

Boduje prostorností, snadným přístupem, 
kvalitním zpracováním, hodnocení sráží 
vyšší cena.

soupeři 
Ford Grand Tourneo Connect,  
Peugeot Partner Tepee, Volkswagen Touran

čtyřicátník Caddy 
První generaci představil Volkswagen 
v roce 1978. Nejprve se vyráběla a pro-
dávala v USA pod jménem Rabbit Pick-
-up, o čtyři roky později se rozeběhla 
výroba i v Sarajevu, už pod evropským 
jménem Caddy (na snímku vlevo). Druhá 
generace byla představena v roce 1995, 
třetí v roce 2003. Výroba byla pře-
stěhována do Poznaně, kde se Caddy 
vyrábí do dnešních dnů. V roce 2007 se 
objevil v nabídce Caddy Maxi s delším 
rozvorem a zadním převisem. Nynější 
generace je v prodeji od roku 2015. 
Od února letošního roku je již známa 
podoba „pátého“ Caddyho stojícího na 
platformě MQB.
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skvělý náPad?
Snaha podnikatelů se setkala s odezvou od-
borníků z oblasti digitalizace. „Přijde mi to 
jako super nápad. Pro banky, které se právě 
zaměřují na drobné podnikatele a vymýšlejí, 
jak by jim mohli v současné době pomoci, 
by tato myšlenka mohla být zajímavá,“ 
říká Petr Bednařík, zakladatel společnosti 
DataSentics, jež se podílí i na vzniku chytré 
karantény.

K provedení by podle něj stačilo několik 
technologických změn. „Detail z účten-
ky existuje pouze na straně obchodníka. 
Banka, platební společnost ani nikdo jiný 
v procesu tento detail nemá. Bude proto nut-
né zapojení obchodníků samotných, a tedy 
pravděpodobně nějaké napojení na jejich 
pokladní systémy. Možná se dá využít EET,“ 
přemýšlí Petr Bednařík.

„Banka by mohla zajistit zabezpečený ka-
nál pro komunikaci se svým klientem. Inter-
netové či mobilní bankovnictví by mohlo být 
tím zabezpečeným místem, kde se účtenky 
pro podnikatele objevují,“ dodává.

Při technickém řešení systému digitálních 
účtenek by se mohli Češi inspirovat v zahra-
ničí. „Například MHD v Londýně. V metru 
můžete ‚pípnout‘ platební kartou. A když 
potřebujete účtenku, tak jdete na jejich web, 
zadáte kartu a účtenky se vygenerují. Tech-
nicky to řešitelné je,“ zmiňuje.

Kamenné banky jsou ale k novince spíše 
skeptické. „Nemyslím, že je to možné. Když 
si představím, že můžu třeba v nějakém 
supermarketu udělat nákup, který bude 
obsahovat i několik desítek položek, tak jde 
o tolik údajů, že na ně prostě není žádný 

karetní ani bankovní systém připraven. Při-
tom ty údaje potřebuji, abych mohl provést 
reklamaci,“ říká Tomáš Hládek, poradce 
České bankovní asociace pro platební styk 
a kyberbezpečnost.

Celosvětově jsou podle něj karetní a ban- 
kovní systémy postaveny tak, aby byly 
schopny zajistit zúčtování celkové částky. 
„Ale není v nich prostor na mnoho údajů, 
kterých by bylo potřeba při přenášení infor-
mací o jednotlivých kusech zboží. Takže je 
to myšlenka líbivá, ale prakticky nereálná,“ 
domnívá se Hládek.

riziko rakoviny
Digitální účtenky by nebyly jen krátkodo-
bým řešením pro současnou koronavirovou 
situaci. Další epidemie se budou objevovat 
v budoucnu.

Také pro účetní by byly digitální účtenky 
pozitivní změnou. Shromažďování, archi-
vování, vylepování a pak obvykle ještě 
skenování účtenek a přepisování údajů 
z nich patří k administrativně a časově 
náročným stránkám vedení účetnictví. 
Navíc právě při přepisech vzniká největší 
množství chyb.  

A účtenky jsou pro zdraví podnikatelů 
a jejich účetních nebezpečné i z dalšího dů-
vodu. Čeští vědci zjistili, že látka bisfenol S, 
kterou obsahují, ohrožuje plodnost. Kromě 
toho obsahují také rakovinotvorný bisfenol 
A. Polští odboráři proto již v loňském roce 
požadovali zavedení ochranných roušek pro 
pokladní v polských obchodech. 

DAlIBOR DOsTÁl (dostal.mf.cz)

Povinnost archivovat účtenky pro 
daňové účely zvyšuje riziko přenosu 
koronaviru, ale také rakoviny, poruch 

hormonálního systému nebo plodnosti. 
Při termotisku se totiž používají rizikové 
bisfenoly. 

ideální Pro Přenášení viru
Epidemie nemoci covid-19 vystavuje podni-
katele v obchodu a službách výrazně větším 
zdravotním rizikům než ostatní obyvatel-
stvo. Nejen že jsou ve svých provozovnách 
vystaveni intenzivnějším kontaktům se 
zákazníky, ale přicházejí také do styku se 
dvěma rizikovými nositeli nebezpečného 
viru – penězi a účtenkami.

Zatímco kontakt s bankovkami omezíte 
používáním bezhotovostních plateb, účtenky 
zůstávají rizikem i při úhradách kartou.  Pod-
nikatelé si je totiž archivují kvůli účetnictví. 
Při nákupech v malém objemu, kdy neberou 
zboží na fakturu, si schovávají účtenku. 

čekání na digitál
V digitální době proto podnikatelé požadují 
zavedení elektronických účtenek. Nabízejí se 
přitom tři řešení. První je, že by firmy nebo 
jejich účetní získali přístup ke „svým“ účten-
kám (archivovaným v rámci elektronické 
evidence tržeb) v digitální podobě.

Další formou by mohlo být zasílání  
účtenek v elektronické podobě e-mailem.  
E-mailová adresa by musela být „spárována“ 
s konkrétní platební kartou tak, aby nebylo 
nutné ji při každé platbě zadávat. Rizikem 
tohoto postupu by však mohlo být nedoru-
čování e-mailů kvůli různým SPAM filtrům 
a podobně.

Třetí a zřejmě nejreálnější variantou je, že 
se více informací z platby objeví na bankov-
ním výpisu, kde je nyní uvedena jen výše 
a datum platby. Pokud by tam byl uveden 
zároveň konkrétní obchod a položky, jež byly 
předmětem nákupu, nemuseli by podnikate-
lé archivovat účtenky.

BUsINe s sINFO.C Z

Nebezpečné účtenky 
Podnikatele ohrožuje koronavirus 
i u plateb kartou  
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Podle zákona máte zmíněnou daň 
zaplatit do 1. června. „Vzhledem 
k současným mimořádným okolnos-

tem ale upozorňujeme, že daň nebo splátku 
daně, která nepřevýší částku 5000 korun, 
postačí uhradit bez sankce do 31. července 
2020. U nižších částek i o něco později,“ 
informuje Finanční správa ČR na svých 
webových stránkách. 

Ti, kteří platí více než pět tisíc korun a do-
stali se kvůli opatřením vlády do finančních 
potíží, mohou využít žádosti o „posečkání 
daně“ podle § 156 Daňového řádu. „Do 
31. července 2020 lze podat bez správního 
poplatku individuální žádost o prominutí 
případného úroku nebo úroku z posečkané 
částky,“ doplňuje FS ČR na webu.

Platí všichni
Byť koronavirová krize odložila placení 
daně (bez sankcí) o dva měsíce, povinnosti 
se nevyhne nikdo. Zatímco přiznání musejí 
podávat na finanční úřad jen ti, kteří si 
pořídili nemovitost v loňském roce, daň 
musejí zaplatit všichni majitelé bytů, domů 
či pozemků bez výjimky. 

Finanční správa začala rozesílat 3,3 milio-
nu obálek se složenkami koncem dubna. 

„Aby se na poštách a u pokladen netvo-
řily fronty, složenky rozesíláme poplatní-
kům postupně tak, aby je v jedné lokalitě 
neobdrželi všichni současně. Poslední z nich 
přijdou do 25. května,“ informuje generální 
ředitelka FS ČR Tatjana Richterová.

Někteří podnikatelé poukázky ve schrán-
kách nenašli – týká se to těch, kteří mají 
aktivní datové schránky. Složenku nedo-
stali ani ti, kteří si nechávají údaje posílat 
e-mailem.

Do pěti tisíc platíte najeDnou
Pokud je daň nižší než pět tisíc korun, mu-
síte ji zaplatit najednou. V opačném případě 
ji mohou plátci uhradit ve dvou stejných 
splátkách, a to do 1. června a 30. listopadu. 

Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kte-
ří mají termín posunutý na konec srpna.

Finanční správa upozorňuje ty, kteří 
budou platit daň jinak než složenkou, aby 
si zkontrolovali částku, již na finanční úřad 
poslali, s vyměřenou daní (uvedenou na 
poukázce). „Poplatník použije složenku 
minimálně pro kontrolu již uhrazené částky 
daně a k doplacení případného rozdílu,“ 
informuje web Finanční správy ČR.

informace i v e-mailu
Majitelům, kteří měli každoročně z povin-
ností spojených s daní z nemovitých věcí 
těžkou hlavu, chtěla finanční správa usnad-
nit život. Už tři roky proto dostávají všechny 
potřebné údaje na svou e-mailovou adresu.

„Jestliže se poplatník přihlásil k zasílání 
údajů pro placení daně e-mailem, dosta-
ne místo složenky zprávu na jím určenou 
e-mailovou adresu a v příloze obdrží kom-
pletní informaci s údaji pro placení daně 
ve formátu PDF. Tato informace obsahuje 
stejné údaje, které jsou uvedeny na alonži 
složenky,“ upozorňuje mluvčí FS ČR Kateři-
na Vaidišová.

Na alonži (horní oddělitelná část poukáz-
ky) jsou uvedeny celková výše daně z ne-

movitých věcí, termíny splatnosti splátek, 
přeplatek nebo nedoplatek na dani a adresa 
finančního úřadu, kam odevzdáváte přizná-
ní a kde platíte daně.

nízký úrok oDpustí
Sankcím se tedy letos opozdilci vyhnou až 
do konce července, pak už je ale berňák za 
nezaplacenou daň potrestá.

„Prvních pět pracovních dní po uplynutí 
lhůty správce daně ještě žádné sankce nevy-
měřuje. Poté už ale následuje trest v podo-
bě úroků z prodlení,“ upozorňuje daňová 
poradkyně společnosti Tax Vision Blanka 
Štarmanová. 

„Nicméně pokud úrok z prodlení nepře-
sáhne hodnotu dvou set korun, finanční 
úřad jej odpustí,“ doplňuje daňová poradky-
ně Jana Melicharová ze společnosti Kodap.

jak Daň zaplatit?
Bankovním převodem na účet krajského 
finančního úřadu s předčíslím 7755, které 
je určeno pro daň z nemovitosti. Dalšími 
variantami jsou platba složenkou na poště 
nebo přímo v pokladně krajského finanční-
ho úřadu.

Jako variabilní symbol použijete rodné 
číslo poplatníka nebo IČ, pokud se jedná 
o právnickou osobu. Konstantní symbol 
bude:
• Při bezhotovostní platbě – 1148
•  Při platbě v hotovosti běžnou poštovní 

složenkou – 1149
•  Při platbě v hotovosti daňovou složen- 

kou – 0001. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

BUsine s sinfO.C Z

FO
TO

: 
S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Shovívavý berňák
Daň z nemovitých věcí můžete 
bez sankcí zaplatit později
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Kolik zaplatíte?
Novou výši daně oznamuje berňák 
nejčastěji na takzvaném hromadném 
předpisném seznamu. Tento seznam je 
pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na 
všech územních pracovištích příslušného 
finančního úřadu.
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Utajené miliardy
Úřady stále nevědí, 
kolik mají Češi 
v zahraničí peněz

Evropa na Měsíci
Je Green Deal luxus, 
nebo správná cesta 
z koronavirové krize?

Až se vlci začnou střílet
Česko už ví, jak se bude 
chovat k divokým šelmám

54 l Profit

Zhruba minutový záběr z letošního 30. ledna 
udivuje i po několikátém přehrání. Ochrán-
cům přírody se jednou fotopastí ve vsetín-
ských Beskydech podařilo zachytit noční 
scénu v zasněženém lese, kdy rysa u jeho 
kořisti vyplaší vlk a chycené zvíře si odnese 
pryč. Rys se poté na místo svého úlovku 
vrací, ale po kořisti ani památky. Vlk prostě 
chycené žrádlo ukradl, mezi odborníky se 
takovému chování říká kleptoparazitismus. 

Video je zajímavé nejen tím, že jde o první 
záznam setkání vlka s rysem. Jde o další dů-
kaz toho, že dříve vyhubené šelmy – poslední 
vlk byl podle kronik skolen v Beskydech 5. břez -
na 1914 – se postupně vracejí do míst, kde je 
člověk v minulosti vystřílel.

Zásadní zádrhel ovšem vězí v tom, že Česko 
v uplynulých desetiletích přítomnosti vlka 
odvyklo, a když se teď zvíře vrací, nutně se 
potkává s hospodářskými a rekreačními zá-
jmy. Třeba tam, kde se ještě před půlstoletím 
rozkládaly prázdné louky nebo hájky, jsou 
dnes pastviny s ovcemi a skotem a z dříve 
opuštěných samot vznikla vyhledávaná místa 
pro rodinnou dovolenou. A hospodářská zví-
řata se tak stávají snadnou kořistí pro vlka.

„Pro udržování naší krajiny je nezbytné 
uchování pastvy. Jde zejména o podhorské 
oblasti, kde je každý chov hospodářských 
zvířat třeba maximálně podporovat. Na dru-
hé straně vlci pomáhají snižovat nadměrné 
stavy spárkaté zvěře působící miliardové 
škody na lesních porostech a zemědělských 
plodinách,“ popisuje František Pelc, šéf 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Proto od loňska ministerstvo životního 
prostředí připravovalo návod, jak se k vlkům 
v české krajině chovat. A před nedávnem 
návrh takzvaného Programu péče o vlka 
představilo. Podle Vladimíra Dolejského, 
náměstka ministra, dokument vymezuje 
základní kroky, jež jsou potřebné v rámci 
prevence a řešení konfliktů způsobených roz-
šiřováním populací šelmy po Česku.  sTR

Viděla to NASA, viděl to celý svět. Během 
výbuchu koronakrize v čínském Wu-chanu 
prakticky zmizelo znečištění nad celou více 
než desetimilionovou aglomerací. Vyčiště-
ní vzduchu z pohledu vesmírných sateli-
tů zaznamenala během pandemického 
šíření nemoci covid-19 i Evropská vesmír-
ná agentura (ESA). Evropská agentura pro 
životní prostředí (EEA) vykázala pokles 
emisí ve velkých evropských městech až 
o 50 procent, přičemž klesaly i koncentrace 
velmi škodlivého oxidu dusičitého, za který 
je podle německého ministerstva životního 
prostředí ze 60 procent zodpovědný auto-
mobilový provoz, zejména naftové motory. 
Pokles dusičitých částic potvrdila Evropská 
aliance pro evropské zdraví (EPHA), která 
shromažďovala data po celém Německu, 
nejvíce pak v Bavorsku, jež vzhledem k vý-
voji šíření nemoci mělo nejpřísnější uzavření 
a omezení pohybu ze všech spolkových zemí. 

Proti těmto zjištěním se okamžitě ozvali 
výrobci naftových motorů. Na studii ze 
Stuttgartu dokládali, že NO2 omezením pro-
vozu nejen nepoklesl, ale oproti loňskému 
březnu paradoxně vzrostl. Ukázalo se však, 
že hlavním důvodem byly rozdílné rozpty-
lové podmínky, takže průkaznost informací 
byla spíše nízká. Zdánlivě jasná a názorná, 
tedy na první pohled viditelná změna, o kte-
ré není třeba diskutovat, se opět rozmělnila 
v lobbistických debatách mezi výrobci aut 
a ekologickými stranami a organizacemi. 
Emise někdy rostou, někdy ne, čímž se 
mediálně relativizuje i škodlivost naftových 
aut, která se navíc vzdor všem možným 
„dieselgatům“ neustále zdokonalují. Důvody 
k výraznější změně najednou nejsou.

Tato zdánlivě okrajová debata o emisích 
a oxidu dusíku v ulicích měst v době korona-
krize je v mnohém typická pro celou diskusi 
o klimatické změně a o nutnosti radikální 
ekologicko-ekonomické změny směřování 
světa, včetně Evropské unie.  FIs

Systém označovaný jako common reporting 
standard (CRS), tedy povinnost oznamovat 
příjmy a stavy na zahraničních účtech do 
zemí, kde má klient místo bydliště, přitom 
platí už od roku 2017 a česká finanční sprá-
va dostává informace o účtech vlastněných 
českými daňovými rezidenty v zahraničí 
několik let. Generální finanční ředitelství 
(GFŘ) však tvrdí, že zatím nemá k dispozici 
všechna potřebná data, aby přesnou sumu 
určilo či je mohlo zveřejnit.

„Z dat CRS zatím není možné stanovit 
výši úložek českých daňových rezidentů 
v zahraniční. Toto je způsobeno striktnějším 
uplatňováním pravidel mlčenlivosti, než to 
bylo v případě směrnice Savings. Jednotlivé 
státy musejí dát výslovný souhlas s použitím 
údajů poskytovaných v rámci CRS pro jiné 
než daňové účely, což se týká i agregovaných 
dat,“ vysvětlil pro týdeník Euro Lukáš Heřtus 
z GFŘ. „Data jsou stále i s ohledem na mož-
nou chybovost ještě předmětem prověřování, 
není proto možné je publikovat,“ dodal.

Že stále není snadné sumu „odkloněných“ 
peněz přesněji určit, potvrdil týdeníku Euro 
také expert na bankovní compliance z po-
radenské společnosti PwC Česká republika 
Vincent Santamaria: „Finanční správa sice 
aktuálně dovede spárovat informace takto 
obdržené s daňovými přiznáními a v přípa-
dě nesrovnalostí vyžaduje úpravy ze strany 
daňových poplatníků, v praxi však dochází 
k tomu, že velký objem obdržených informa-
cí velmi zatěžuje a zpomaluje jejich zpraco-
vávání.“  JaR
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Kybernetické útoky se objevují 
stále častěji v časech mimořádných 
situací. Je tomu tak i nyní, v době 

pandemie. Nabízíme proto pět tipů pro 
kybernetickou bezpečnost. Tato základní 
preventivní opatření by měla v těchto dnech 
dodržovat každá společnost.

1. sPrávně a důsledně 
zálohujte! 
a)  Zkontrolujte, zda dochází k bezchybnému 

zálohování kritických systémů.
b)  Otestujte obnovu ze záloh. 
c)  Oddělte zálohovací server se zálohami od 

zbytku infrastruktury.
d)  Omezte a striktně kontrolujte proble-

matické protokoly (především Samba 
protokol).

e)  Prověřte a omezte oprávnění pro záloho-
vací servisní účet, proaktivně změňte jeho 
heslo. 

f)  V případě aktivního Ransomware 
útoku – okamžitě odpojte zálohovací 
server od sítě.

Díky tomu získáte jistotu, že zálohy jsou 
obnovitelné. Zálohování budete mít pod 
kontrolou a práva k zálohám bude mít pouze 
konkrétní servisní účet s opravdu silným 
heslem. Současně budete mít připravený 
plán okamžité reakce při případném napa-
dení Ransomwarem. 

2. nalezněte a uzavřete 
rizikové Porty a služBy 
vystavené do veřejného 
internetu 
a)  Co nejdříve oskenujte své veřejné IP 

rozsahy/služby a vyhodnoťte zranitelnosti 
veřejně vystavených služeb.

b)  V žádném případě veřejně nevystavuj-
te služby typu vzdálená plocha (RDP), 
TeamViewer, databázový server atd. 

Takto jednoduše uzavřete dveře nejčas-
tějším banálním útokům zvenku, stanete se 
odolnější proti útokům na dostupnost vašich 
služeb a snížíte pravděpodobnost úniku dat. 

3. Chraňte účty a hesla 
uživatelů a sPrávCů! 
a)  Co nejdříve zkontrolujte a vyhodnoťte ob-

sah výchozích skupin AD (Active Directo-
ry) – zejména privilegované skupiny typu 
Domain & Enterprise Administrators. 

b)  Nastavte nová a silná hesla u privilego-
vaných účtů (nezapomeňte na servisní 
účty!).

c)  Striktně oddělte používání uživatelských 
a administrátorských účtů.

d)  Zakažte využívání administrátorských 
účtů k běžným operacím na koncových 
stanicích. 

e)  Zakažte ukládání hesel uživatelských účtů 
na koncových stanicích. 

f)  Vyžadujte silná hesla i u uživatelů. 
g)  Nastavte vícefaktorovou autentizaci.

Získáte tak jistotu, že účty s vysokými 
oprávněními mají nové a silné heslo a že 

jsou použity jen tam, kde je to skutečně 
potřeba. Jistotu, že účtem běžného uživatele 
neovlivníte infrastrukturu. Snížíte pak také 
pravděpodobnost zneužití identity běžného 
uživatele, či dokonce správce. 

4. zaBezPečte internetový 
Provoz a e-mailovou 
komunikaCi 
a)  Zkontrolujte nastavení filtrace webového 

provozu a zcela zakažte nebezpečné ka-
tegorie, jako jsou např. Phishing, Botnet, 
Malware, Hacking atd. 

b)  Jednoduše přesměrujte zejména e-mailo-
vou komunikaci přes cloudové technolo-
gie zamezující útokům nultého dne (Zero 
Day Attack).

c)  Zcela zakažte přímý přístup k internetu 
ze serverů, které jej nepotřebují (ideálně 
žádný vnitřní server).

d)  Zaktualizujte ihned antivirové a antispa-
mové filtry.

e)  Zapněte kontrolu šifrovaného provozu 
(SSL). 

Tím snížíte riziko zavlečení škodlivého 
kódu prostřednictvím běžného uživatele 
a zabráníte přímé komunikaci serverů do 
internetu. 

5. aktualizujte oPerační 
systémy a aPlikaCe, aPlikujte 
BezPečnostní záPlaty 
a)  Co nejdříve oskenujte své vnitřní 

síťové prostředí a vyhodnoťte zrani-
telnost na zařízeních, síťových prvcích 
a službách. 

b)  Připravte a otestujte plán pro nouzovou 
aplikaci kritických bezpečnostních záplat. 

c)  Izolujte nebo vyřaďte nepodporovaný HW 
a SW. 

Co získáte? Zásadně snížíte riziko zneužití 
bezpečnostních děr a šíření nákazy ve vnitř-
ní síti vedoucí nejčastěji k zašifrování stanic, 
serverů, databází a záloh. 

sPeCIAlIsTé sPOlečNOsTI ANeCT

PoR adna

Bojím se, že by chod mé firmy mohl ohrozit hacker.  
Je středně velká. Jak se bránit? 
 
FRANTIšeK N., Olomouc

56 l Profit
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19. KvĚTNA 
JsTe vIDĚT NA FACeBOOKU?
Reklama na sociálních sítích je dnes jedním 
z nejefektivnějších způsobů propagace. Musíte 
ale vědět, jak na to. Odpověď na otázky spojené 
s prezentací firem a jejich výrobků na sociálních 
sítích nabízí zájemcům seminář, který proběhne 
v úterý 19. května v pražském sídle Hospodářské 
komory (Na Florenci 15). Dozvíte se, jak zvolit 
vhodný obsah pro reklamu, jak si rozvrhnout 
strategii reklamní kampaně či jak nejlépe oslovit 
vaši cílovou skupinu. Odhalíte tipy, triky a mož-
nosti pokročilého cílení a optimalizace vašich re-
klam na Facebooku a Instagramu. Více informací 
na kurzy@komora.cz. 

21. KvĚTNA
CIRKUlÁRNí eKONOMIKA.  
CO PřINÁší?
Seminář pro zástupce firem, které mají za cíl 
snížit stopu, kterou zanechává výroba jejich pro-
duktů na životním prostředí, proběhne ve čtvrtek 
21. května v administrativním centru Vinice 
v Pardubicích. Diskutovat se bude i o materiálo-
vých a technologických inovacích, které mohou 
přeměnit odpady na hodnotné zdroje, a takzva-
ném udržitelném designu, a to se zástupci Insti-
tutu cirkulární ekonomiky či agentury CzechTrade. 
Bližší informace o akci vám poskytne Tereza 
Všetečková z CzechTrade (tereza.vseteckova@
czechtrade.cz).  

27. KvĚTNA
WeBINÁř O NĚMeCKU
Online semináře jsou v době koronavirové krize 
účinnou náhradou za klasické konference či 
semináře. Jeden z nich proběhne ve středu 
27. května. Zástupci podniků se na něm budou 
moci poradit s ředitelem regionálního centra 
CzechTrade v Düsseldorfu Adamem Jarešem 
o možnostech exportu do Německa. Dozvědí se 
rovněž o novinkách spojených se současnou kri-
zí či o dalších možnostech expanze na tamní trh. 
Zástupce společnosti CzechTrade také poradí, 
jak nejlépe oslovit německého zákazníka. Jakým 
způsobem postupovat, pokud se chcete připojit? 
Odpověď na https://www.businessinfo.cz/akce/
online-seminar-aktualni-moznosti-exportu-do-
-nemecka-3/.

1. čeRvNA 
ve ZNAMeNí INCOTeRMs
Co by mělo patřit do výbavy každého obchod-
níka, vývozce i dovozce? Odpověď nabízí se- 
minář, který se uskuteční v pondělí 1. června 
v sídle Mezinárodní obchodní komory (ICC ČR)  
v pražském Florentinu. Akce je zaměřená na 
vysvětlení pravidel Incoterms 2020. Doložky 
Incoterms se promítají také do práce ban-
kovních specialistů, dopravců, poskytovatelů 
pojišťovacích služeb či do jednání se zástupci 
státní správy (celní a finanční dohled). 
Podrobnosti vám sdělí zástupkyně ICC ČR 
filipkova@icc-cr.cz.

CHYBY NA WeBeCH A JAK NA NĚ?
Dne 16. června 2020 od 10:00 do 16:30 pro-
běhne v pražském Florentinu workshop, kde 
se naučíte pracovat s jedním z nejúčinnějších 
nástrojů pro sledování funkčnosti webu. Zís-
kejte znalosti, jak pracovat s nástrojem Google 
Analytics (GA), který vám pomůže vyřešit 
problémy s tím, co může na vašich stránkách 
odrazovat vaše klienty. Workshop je za popla-
tek, členové HK ČR mají slevu. Více informací 
na krepelka@komora.cz.

20. KvĚTNA
DAŇ Z PříJMŮ
•  měsíční odvod úhrnu sražených 

záloh na daň z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti

25. KvĚTNA
DAŇ Z PřIDANé  
hodnoTy
•  daňové přiznání a splatnost 

daně za duben 2020
•  souhrnné hlášení  

za duben 2020
•  kontrolní hlášení za duben 2020 
eNeRGeTICKé DANĚ
•  daňové přiznání a splatnost 

daně z plynu, pevných paliv 
a elektřiny za duben 2020 

sPOTřeBNí DAŇ
•  daňové přiznání za duben 2020
•  splatnost daně za březen 2020 

(pouze spotřební daň z lihu)
•  daňové přiznání k uplatnění 

nároku na vrácení spotřební 
daně například z topných olejů, 
ostatních (technických) benzinů 
za duben 2020 (pokud vznikl 
nárok)

1. čeRvNA 
DAŇ Z PříJMŮ
•  odvod daně vybírané srážkou 

podle zvláštní sazby daně  
za duben 2020

DAŇ Z NeMOvITýCH vĚCí
•  splatnost celé daně (poplatníci 

s výší daně do 5000 Kč včetně) –  
bez sankcí možnost odkladu 
do 31. 7.

•  splatnost 1. splátky daně 
(poplatníci s daní vyšší než 
5000 Kč s výjimkou poplatníků 
provozujících zemědělskou 
výrobu a chov ryb)

9. čeRvNA
sPOTřeBNí DAŇ
•  splatnost daně za duben 2020 

(mimo spotřební daň z lihu)
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Ani milion nazmar!
Akční miliardáři se s tím nemažou

Opravdu nelehké chvíle prožívají nej-
bohatší lidé planety. Fakt jim není 
co závidět. To dilema. Mají v čase 

pandemie nadále platit své zaměstnance, 
i když se byznys kvůli poklesu tržeb výrazně 
zadrhl, nebo mají využít nabídku státu? Na 
čas svoje lidi propustit, přihlásit do progra-
mu sociálního zabezpečení a čerpat z něj? 

Ani milion nazmar! Ať platí stát!
Tak rozhodl třeba sir Philip Green. Odha-

duje se, že jeho jmění dosahuje astronomické 
výše 1,8 miliardy liber (55,8 miliardy korun). 
Dočasně propustil 14 500 zaměstnanců 
z obchodního impéria Arcadia a po státu 
(potažmo britských daňových poplatnících) 
chce, aby jejich platy v čase pandemie hradil. 

Ti se prohnou. Green jim vystavil velký 
účet. A to nadzvedlo i jinak tolerantní Brity. 
„Ať prodá jednu ze svých jachet!“ křičeli 
rozzuřeně na stránkách Daily Mailu. Green 
vlastní luxusní, ultra drahá plavidla Lion- 
heart (122 milionů liber), Lioness V (63 mi- 
lionů liber) a Lionchase (9,3 milionu liber). 
„Ať vrátí rytířský řád, který mu propůjčila 
královna!“ 

Žádnými skrupulemi netrpěla ani Victoria 
Beckhamová (rodinné jmění 350 milionů 
liber). Ve stejném týdnu, kdy dočasně pro-
pustila třicet zaměstnanců své prodělečné 

módní značky a požádala pro ně o podporu, 
kterou poskytuje britská vláda firmám 
postiženým pandemií (80 procent mzdy, 
nejvýš však 2500 liber měsíčně), uveřejnila 
inzerát. Stálo v něm, že hledá manažerku 
na vedení globální mediální strategie její 
značky.   

Na rozhodnutí Victorie Beckhamové 
zarea goval jeden z nejznámějších britských 
televizních moderátorů Piers Morgan 
v přímém přenosu stanice ITV. „Sorry, 
ale program sociálního zabezpečení nebyl 
určený pro milionářskou primadonu, jako 
jsi ty!“ 

A do třetice nepromarnila prima šanci 
další módní návrhářka Stella McCart-
neyová (jmění 60 milionů liber). Ta je na 
rozdíl od Victorie Beckhamové v módním 
byznysu velmi úspěšná. Přesto polovinu ze 
svých 1400 zaměstnanců a zaměstnankyň 
v 51 obchodech po celém světě poslala na 
„krátký odpočinek“ sponzorovaný státem. 
A zbytku doporučila, aby přijali během 
koronavirové krize krácený plat. 

Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere, 
zní jedno hezké, výstižné české přísloví. 
Vypadá to, že ho znají i britští miliardáři… 

JAROslAv MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

58 l Profit



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

profit-slanina-210x260-tisk.pdf   1   21.03.2019   13:22:47



Pro milovníky piva a vína jsme připravili speciální 
nápoj, který spojuje svěží ovocnou chuť vína  
s lahodnými jemně nahořklými tóny chmele 

 a medovou dochutí sladu Pale Ale.

Alkohol 6 % obj.

www.nachmelene.cz
Výrobce: VINIUM a.s., Hlavní 666, 691 06 Velké Pavlovice


