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říká manažer Lázní Kostelec u Zlína Jiří Fadler

„Pandemie strachu 
se na nás podepsala,“ 
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Pandemie koronaviru a následná opatření vlády 
podnikatele zatlačila ke zdi. A dlužno přiznat ne 
každý krizové chvíle zvládal. Po letech hojnosti na-
jednou brutální náraz do zdi. Prudké reakce na sebe 
nenechaly dlouho čekat.

Odbory podnikatelů tloukly na poplach: Jsme 
ožebračováni. Majitel divadla Hrušínský se rozčiloval: 
Tohle vláda udělala, aby nás zlikvidovala. Jiní zase 
oponovali: Když nemáte hotovost na několik měsíců, 
abyste přežili, tak nepodnikejte. To to rovnou zabalte.

Příval žádostí o podporu byl ohromný. A stát pla-
til. Tohle je kapitalismus? Není to spíše socialismus? 
vyvstaly otázky. Co s tím? Jak k tomu přistupovat? 
Zajímavá doba. 

Z první vlny jsme se (zdravotně) otřepali a teď ře-
šíme peníze. Ekonomičtí experti na čele s mudrlan-
ty Š. a P. straší ostošest, padneme na hubu, z toho se 
jen tak nedostaneme. Jiní si z nich utahují, už brzy 
se vrátí „dobré časy“. 

A do toho se proměňuje celé bitevní pole. 
K rychlému zániku spějí mnozí podnikatelé, 
kteří vsadili na osvědčené herky. Jiní, kte-
ří přijíždějí na skateboardech, naopak slaví 
neuvěřitelné úspěchy. Vlna za vlnou se přelévá, 
jak o tom píšeme v hlavním článku čísla. Vše je 
v pohybu… 

JAROslAv MAtěJKA.(matejka@mf.cz)

Souboj o přežití
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Warren Buffett, 
americký investor 

„Trh, stejně jako Bůh, pomůže 
těm, kdo se snaží si pomoci 
sami. Ale na rozdíl od Boha 
trh nepromíjí těm, kteří 
nevědí, co dělají.“
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Kontaktujte nás: obchod@mf.cz

ONLINE KONFERENCE

Sledujte nás na www.kola-ekonomiky.cz

JAK ZNOVU ROZTOČIT 
KOLA ČESKÉ EKONOMIKY
Moderuje: Michala Hergetová

18. 6. 2020

Pandemie jako hrozba  
pro tuzemský a celosvětový  
cestovní ruch
• Budoucnost cestování 
•  Cestovní ruch je na bodu mrazu – kdo a jak 

pomůže ho rozjet
• Incoming turismus, jak bude vypadat
• Kongresová turistika

30. 7. 2020

Kybernetická bezpečnost  
jako nepochybně jedna  
z klíčových výzev současné doby
•  Jaké jsou hlavní hrozby pro bezpečnost 

firemních informací a sociální sítě
•  Kyber útoky na zdravotnické zařízení 
•  Související legislativa – Zákon o kybernetické 

bezpečnosti

13. 8. 2020

Retail v digitální době
•  Online vs. kamenné prodejny – covid-19 ukázal, 

že ve výjimečné době se z obchodů stávají 
pouhé výdejny. Nemůže to akcelerovat přechod 
retailu do online světa?

•  Sdílení nákladů za karanténu – přispěje stát 
maloobchodníkům na nájmy zavřených 
obchodů?

•  Inflace v době koronaviru – co (a proč) zdražilo, 
co už zůstane drahé

27. 8. 2020

Automotive – motor  
české ekonomiky 
•  Jak dlouho bude český automotive nabíhat zpět 

do plných obrátek
•  Urychlí krize přechod na elektromobilitu?  
•  Může stát podpořit lokální výrobce aut tím, že 

bude prioritně odebírat auta vyrobená v Česku



Přenosová rychlost se zvýší až na 
20 Gbit za sekundu, odezva bude 
v řádech milisekund, což znamená 

superrychlý internet v mobilních telefonech. 
Technologie je ale využitelná i v průmyslu 
a robotice. Význam bude mít i pro internet 
věcí, autonomní vozidla, virtuální realitu či 
holografické telefonáty a projekce,“ vypočí-
tává výhody převratné technologie 
počítačový expert Petr Kruliš.

Jenže má to háček, tedy ales-
poň z pohledu českých firem.

Zástupci vedení tuzemských 
podniků se sice domnívají, že 
bude 5G znamenat výrazný 
skok do budoucnosti, přetrvá-
vají u nich ale obavy o bezpeč-
nost technologie. Ukázala to studie 
společnosti Accenture. 

Čtyři z pěti respondentů věří, že 5G bude 
mít významný dopad na jejich firmu.  
A 57 procent je dokonce přesvědčeno, že 
tento vliv bude revoluční. 

To však nemírní obavy o bezpečnost 5G, 
které za poslední rok mírně vzrostly. Obavy 
z bezpečnosti 5G sítě vyjádřilo 35 procent 
respondentů oproti 32 procentům v loňském 
průzkumu. 

Strach z kyberútoků
Více než šest z deseti podnikatelů v posled-
ním průzkumu vyjádřilo obavy z toho, že 5G 
je učiní zranitelnějšími ze strany kyberne-
tických útoků. Domnívají se, že se většina 
rizik projeví na uživatelské úrovni, ať už jde 
o zařízení, nebo lidi.

„Obavy z rozšíření kybernetických útoků 
mohou být v této souvislosti opod-

statněné,“ upozorňuje Petr Kruliš.
„5G je samozřejmě třeba 

vnímat komplexně, včetně obav 
z bezpečnostních rizik,“ říká 
George Nazi, ředitel divize Ko-
munikace a média společnosti 

Accenture. 
„Podle naší studie se vedoucí 

pracovníci domnívají, že 5G jim po-
může v jejich podnikání. Síťová architektura 

5G pro ně ale také představuje výzvy – zejmé-
na jde o ochranu soukromí uživatelů, počet 
připojených zařízení a sítí, přístup ke službám 
a integritu dodavatelského řetězce,“ dodává.

Průzkum naznačuje, že firmy už nyní 
přemýšlejí o tom, jak se s těmito výzvami 
vypořádat, přičemž tři čtvrtiny respondentů 
očekávají, že budou muset nově definovat 
pravidla a postupy týkající se bezpečnosti.

5G náklady a výhled
Vedoucí pracovníci se také zabývají otáz-
kou, jaké náklady jim nástup 5G přinese. 
Tématem jsou zejména peníze na provoz – 
čtyři z pěti respondentů se v té souvislosti 
domnívají, že se náklady na správu IT in-
frastruktury a aplikací zvýší. Téměř třetina 
(31 procent) si navíc myslí, že počáteční 
náklady na implementaci 5G budou příliš 
vysoké.

V případě 5G budou navíc firmy potře-
bovat externí podporu, ukázala studie. Tři 
čtvrtiny respondentů dokonce uvedly, že 
potřebují pomoc, aby si představili budoucí 
možnosti řešení propojených s 5G. Podíl 
firem, které předpokládají vlastní vývoj 5G 
aplikací, klesl na 14 procent.

Navzdory obavám uznávají firmy  
obrovský potenciál této technologie  
a její využití vidí jasně. Výhod je mno- 
ho a povědomí o nich roste. Například  
85 procent respondentů uvedlo, že 
v příštích čtyřech letech očekávají, že vy-
užijí 5G na podporu mobilních zaměst-
nanců v terénu (v loňském průzkumu to 
bylo 68 procent). 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

č e s KO

Chyceni v nové síti 
Podnikatelé se revoluční 5G mobilní sítě bojí 

eU s českem  
proti pandemiím
Evropská unie vytvoří zásoby 
zdravotnických pomůcek a léků 
pro případ pandemií. Pomohou 
jí i české firmy. Evropská komise 
a členské státy Evropské unie se 
rozhodly vytvořit pohotovostní 
zásoby lékařského vybavení 
a osobních ochranných pomů-
cek proti pandemiím. Zúčastnit 
se mohou i čeští dodavatelé. 

Největší poptávka je dnes po 
respirátorech, plicních ventiláto-
rech či vakcínách. Více informací 
na BusinessInfo.cz. 

Berňáky budou  
dostupnější
S postupným uvolňováním opatření 
souvisejících s ukončením nouzové-
ho stavu obnovuje Finanční správa 
provoz na finančních úřadech. Děje 
se tak ovšem za zpřísněných hygie-

nických opatření. K normální- 
mu stavu by se měly berňáky  
vrátit zhruba do měsíce. Od  
18. května jsou podatelny finanč-
ních úřadů otevřeny v úřední dny 
(pondělí, středa) od 8 do 17 hodin. 
Na finančních úřadech jsou také 
vyhrazené speciální prostory, kde 
probíhají jednání s plátci daní. 
V každém kraji ale bude (až do 
odvolání) otevřena pouze jedna 
daňová pokladna. FO

TO
: 

Č
TK

, 
S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

14 %
firem chce  

vyvíjet vlastní  
5G aplikace.
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V  normálních letech tržby hostinských 
na jaře s teplým počasím rostou. 
Letos se propadly o desítky procent 

i ve srovnání s lednem a únorem. Virus začal 
řádit v nejméně vhodnou dobu,“ domnívá se 
analytik Michal Dvořáček. 

Restrikce během nouzového stavu sebraly 
českým hostinským stovky milionů na 
tržbách, nepomohlo ani otevření výdejních 
okének. Podle dat České spořitelny utratili 
lidé v restauracích od poloviny března do 
konce dubna až o 50 procent méně než loni 
na jaře. V týdnu po otevření zahrádek (od 
11. 5.) činil meziroční propad už jen 19 pro- 
cent.

Před pandemií utráceli lidé za stravová-
ní v nálevnách, restauracích či jídelnách 
průměrně 15 850 korun na hlavu ročně. Do 
nouzového stavu představovaly tyto útraty 
6,5 procenta celkových spotřebních výdajů 
Čechů.

„Ve výdajích za stravování v restaura-
cích a ubytování jsme se drželi těsně nad 
průměrem EU. Podobně utráceli například 
Maďaři či Nizozemci. Naopak výrazně méně 
vydávali sousední Slováci i Němci,“ uvádí 
Adéla Denková z analytického projektu 
Evropa v datech.

Jídlo online s dovozem
Pokud chtěli hostinští zmírnit 
dopady restrikcí na svůj byznys, 
nestačilo otevřít výdejní okén-
ka. Museli začít s online nabíd-
kou jídel a rozvážkou. I takové 
podniky ale až na výjimky 
přišly o značnou část tržeb.

„V dobách před karanténou 
jsme v restauracích vesele utráceli 
o třetinu více než před rokem. To od-
ráželo vysokou spotřebitelskou důvěru, růst 
mezd a nízkou míru nezaměstnanosti. Nic-
méně během karantény došlo k prudkému 
poklesu. V posledních týdnech se propady 
zmírnily a držely se mezi 30 a 40 procenty,“ 
říká hlavní ekonom České spořitelny David 
Navrátil.

Očekávané zlepšení situace přinesla 
možnost provozovat venkovní zahrádky. „Ve 
srovnání s minulými týdny zaznamenaly 
platby kartou v restauracích v týdnu od  
11. května zlepšení. Pokles se zmírnil na 
minus 19 procent meziročně. Za tím sa-
mozřejmě stojí otevření zahrádek,“ dodává 
Navrátil.

„Uvolnění opatření přineslo v druhém 
květnovém týdnu hospodám a restauracím 

nárůst objemu plateb kartou  
o 20 procent. Stále je to ale 

výrazně méně než před 
začátkem krize,“ prozrazuje 
tiskový mluvčí UniCredit 
Bank Czech Republic and 
Slovakia Petr Plocek.

Čtvrtina už neotevře
Z průzkumu mezi majiteli hospod 

vyplynulo, že čtvrtina podniků po dvou-
měsíční pauze již pravděpodobně znovu ne-
otevře. Kvůli obavám z nákazy navíc restaura-
téři očekávají, že budou lidé opatrní. Davy na 
zahrádkách, typické pro konec jara a počátek 
léta v uplynulých letech, se zřejmě neobjeví. 
A souvisí to i se stále zavřenými hranicemi.

„I zkušenost z Číny ukazuje, že jsou spo-
třebitelé po znovuotevření provozoven ve 
službách opatrní. Aktuální vývoj naznačuje 
návrat k předkrizovému chování až někdy 
na přelomu léta a podzimu. V Praze a dal-
ších centrech, které stojí na zájmu zahranič-
ních turistů, bude nižší poptávka přetrvávat 
i kvůli omezení cestování,“ potvrzuje David 
Navrátil.  

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

č e s KO

Karanténa sebrala tržby
Útraty v restauracích klesly o polovinu

export za hubičku
Servis v hodnotě více než  
12,5 milionu korun poskytla 
agentura CzechTrade tuzem-
ským firmám během pandemie 
koronaviru. Bezplatných zhruba 
750 individuálních exportních 
služeb využilo na 350 malých 
a středních podniků. CzechTrade 
zavedl dočasný servis zdarma po 
konzultaci s ministerstvem prů-
myslu a obchodu (MPO) krátce 

po vyhlášení nouzového stavu 
kvůli tomu, aby pomohl krizí 
ohroženým vývozcům. 

Krizi nezasypeme  
uhlím
Nastupující ekonomická recese 
nabízí příležitost pro rozvoj Prahy 
na principu cirkulární ekonomiky, 
kdy jsou odpady vnímány jako 
zdroj pro další využití. Město 
chce zadat vypracování Strategie 

pro přechod Prahy na cirku-
lární ekonomiku. Metropole by 
měla snižovat produkci odpadů 
a uhlíkovou stopu, ale i vytvářet 
nová pracovní místa a obchodní 
příležitosti. „Tuto krizi nelze zno-
vu zasypat uhlím. Je potřeba se 
dívat po nových zdrojích a nových 
technologiích, které nám umožní 
dlouhodobě udržitelný růst a roz-
voj,“ uvádí náměstek primátora 
Petr Hlubuček. FO
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Zaměstnavatelé mají jedinou prioritu – 
vyplácet mzdy svým zaměstnancům, 
povinnosti vůči dodavatelům neplní 

a tiše doufají v jejich shovívavost. To je ale 
krátkozraké,“ varuje právník Jiří Koukal.

Platební morálka firem se od počátku 
krize zhoršuje. Než podniky zaplatí svým 
dodavatelům, trvá nekonečně dlouho. Doda-
vatelé naopak chtějí mít peníze na účtu dříve 
než za běžných okolností. Vyplývá to z nové 
analýzy Hospodářské komory.

Celý český dodavatelsko-odběratelský ře-
tězec se tak dostává do začarovaného kruhu 
a vztahy mezi firmami se přiostřují. 

„Opakovaně jsme apelovali na stát, banky, 
pojišťovny, obce i soukromé pronajímatele, 
aby byli vůči zpožděným platbám shovívaví 
a společně s firmami hledali způsoby, které 
by podnikatelům umožnily udržitelné cash 
flow,“ říká prezident Hospodářské komory 
Vladimír Dlouhý.

Banky podle Dlouhého pochopily, jaké 
problémy mohou nastat, a proto začaly ještě 
před moratoriem odkládat splatnosti úvěrů. 
Stát a drtivá většina obcí prý ale firmám 
s udržením jejich likvidity nepomáhají.

obce poplatky nepromíJeJí
To potvrzuje i zmíněná analýza HK ČR. Na 
pomoc státu dosáhl jen zlomek podniků, 
ačkoli byl nouzovým stavem postižen celý 
soukromý sektor. 

I ti úspěšní se musejí vypořádat s nedo-
statkem peněz – v programu Antivirus na 
kompenzaci náhrady mezd dosáhlo 
jen málo zaměstnavatelů, kteří 
musejí nejdříve zaplatit mzdy 
a odvody – a teprve poté 
mohou žádat o jejich částeč-
nou kompenzaci. Na státní 
úvěry Covid, které byly 
vyčerpány během několika 
minut, dosáhlo jen několik 
set žadatelů.

Neuspokojivý je podle šéfa 
komory přístup obcí k promíjení 
místních poplatků. Přestože některé radnice 
přistupují k nějaké formě pomoci, většina 
z nich žádný vstřícný krok neučinila.

věřitelé Čekat nechtějí 
Z analýzy Hospodářské komory také vyply-
nulo, že tři pětiny podniků nezaznamenaly 

v dubnu od svých věřitelů vůbec žádný 
vstřícný krok, který by jim pomohl udržet 
likviditu a rozumné cash flow. 

Naopak řada dodavatelů zkrátila termíny 
a snížila toleranci k placení případných 
faktur po splatnosti. Na válce, která zuří 
mezi českými podniky, ale nemůže vydělat 

nikdo.
Firmy se častěji setkávají 
se vstřícností u bank, a to 

především ohledně posunu 
splátkového kalendáře – 
týká se to celkem 16 procent 
firem. Častější než v březnu 
jsou rovněž odklady placení 
nájemného či prominutí 

sankcí za zpožděné splácení, 
se kterými má zkušenost již osm 

procent společností. 
Hospodářská komora analýzu zpracova-

la ze dvou šetření mezi jejími členy, které 
se uskutečnily na konci března a na konci 
dubna letošního roku na reprezentativním 
vzorku 405 firem. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

č e s KO

Agónie dlužníků i věřitelů 
Firmy neplatí včas, věřitelé odmítají ústupky 

Útěk z daňových rájů
Počet českých firem, které mají vlast- 
níka v daňovém ráji, poprvé od roku  
2010 poklesl pod 12 tisíc. Podle ana- 
lýzy poradenské společnosti Bisnode  
je z destinací považovaných za da- 
ňový ráj kontrolováno 11 879 spo- 
lečností – o zhruba dvě stovky méně  
než na konci loňského roku. „Kompli- 
kovaná situace v ekonomice způso- 
bená koronavirovou pandemií neza- 
stavila ani nezbrzdila další odliv čes- 

kých firem z daňových rájů. Daňový 
ráj v prvním kvartálu opustilo  
223 podniků, o 37 až 65 procent 
více než v posledních dvou kvartá-
lech uplynulého roku,“ říká analytič-
ka Bisnode Petra Štěpánová. 

Přívětivější daně?
Pořadatelé sportovních a kulturních 
akcí a také podnikatelé v ubytova-
cích službách by mohli ušetřit pět 
procent na dani z přidané hodnoty 

(DPH). Automobiloví dopravci 
by mohli uspořit na silniční dani 
dokonce čtvrtinu. Počítá s tím 
návrh zákona, který koncem května 
schválila vláda. Návrh mimořádného 
zákona má pomoci odvětvím, která 
patří mezi nejpostiženější v sou-
časné krizi. Novela zemědělcům 
zkracuje lhůtu pro vrácení přeplatku 
spotřební daně z takzvané zelené 
nafty a zavádí zpětné uplatnění 
daňové ztráty u daní z příjmů. FO
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16 %
firem se setkalo  

se vstřícností bank  
(k odkladu splátek).



S lovensko sice nebylo tak výrazně za-
saženo epidemií covidu-19, ale situace 
v pohostinství je tam podobná jako 

v Česku, kde se z klinické smrti neprobere až 
čtvrtina restaurací a hospod. Opatření vlády 
tam byznys zastavila stejně,“ shrnuje Michal 
Hanzlík, který v Bratislavě donedávna žil 
a působil jako podnikatel.

Na Slovensku jsou nyní na prodej stovky 
restaurací. Nového majitele hledají podniky 
po celé zemi, píše server sme.sk.

Jdete-li cestou ze Starého mostu v Brati-
slavě na Tyršovo nábřeží, nemůžete minout 
restauraci Mýtný domek. Stylový podnik 
lákal hosty od roku 2006. Dnes láká zájemce 
také, jen poněkud solventnější. 

Majiteli zlomily vaz vládní restrikce zave-
dené kvůli pandemii, a tak se rozhodl podnik 
postoupit novému vlastníkovi. „Restauraci 
postupujeme kompletně zařízenou, s vyba-
vením obou barů, kuchyně, včetně všech 
povolení a kompletní dokumentace,“ píše se 
v inzerátu na realitním webu.

Podobné inzeráty dnes najdete na Sloven-
sku všude. V nabídce realitek jsou stovky 
pubů, restaurací, vináren či kaváren. Napří-

klad portál Nemovitosti.sk (Nehnuteľnosti.sk) 
jich eviduje více než 250.

Menší část hledá majitele dlouhodobě, 
většina ale doplatila na pandemii a jejich 
provozovatelé podnikání jednoduše zabalili. 
Náročný gastro byznys je odvětvím, které 
na krizi doplatilo nejdříve a nejvýrazněji, 
doplňuje sme.sk.

okénko náS nezachrání
Restaurace a bary zavřeli Slováci přesně 
v polovině března. Už týden předtím ale za-
znamenaly podniky pokles tržeb o více než 
70 procent. Kvůli viru měnili provozovatelé 
otevírací hodiny a zkracovali směny. 

Prodeje přes okénko ani rozvážkové služ-
by podniky nespasily. Slovenští podnikatelé 
potvrzují slova ředitele Lokálu.cz Michala 
Svobody: „Na takovém provozu se nedá vy-
dělat, restaurace jsou stavěné na úplně jiná 
čísla a jiné tržby. Podnik se 100 místy si přes 
okno nevydělá ani na základní výdaje.“

Podobně jako u nás byly na Slovensku v květ-
nu nejprve otevřeny zahrádky, vnitřní prostory 
mohou hostinští zpřístupnit od 20. května, 
jenže za přísných hygienických podmínek.

PříSná vláda
Hospodští museli na základě vládního opat-
ření zajistit, aby měl každý host k dispozici 
výhradně pro sebe 15 metrů čtverečních. 
Asociace hotelů a restaurací to označila za 
neopodstatněné a kontraproduktivní. 

Podle asociace vláda a hlavní hygienik 
původně deklarovali, že se budou vnitřních 
prostor týkat stejná pravidla jako venkov-
ních zahrádek a teras. Restauraci, kde je  
15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka, 
prý ani nemá cenu otvírat. 

 „Pravidlo nemá logiku. A zejména ne 
v kombinaci s určenými minimálními roze-
stupy stolů a zákazníků, které považujeme 
za dostatečné na eliminaci případného pře-
nosu onemocnění,“ cituje server generálního 
manažera asociace Marka Harbuľáka.

Otevírání provozů jinak podle asociace 
nedává smysl. „Naopak. Pro mnohé podniky 
může být toto opatření poslední kapkou 
v rozhodování o propouštění zaměstnanců 
a ukončení jejich činnosti,“ dodává Harbu-
ľák pro server sme.sk. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Virus čistí gastro trh
Na prodej jsou stovky restaurací a barů

ekonomický  
sešup
Propad slovenského hospodářství 
by se měl ve druhém čtvrtletí 
2020 prohloubit na 11 procent. 
Předpovídá to prognóza Rady pro 
rozpočtovou zodpovědnost. Už 
v prvním čtvrtletí kleslo sloven-
ské HDP o čtyři procenta. Za celý 
rok má slovenská ekonomika 
zaznamenat až osmiprocentní 
propad. Oslabení hospodářství se 

přenáší i na trh práce. Do konce 
roku by měla nezaměstnanost 
narůst o čtyři procentní body. 
„Bod obratu na trhu práce potvrdil 
i prudký nárůst nezaměstnaných 
v dubnu o 33 tisíc osob,“ dodává 
rozpočtová rada. 

Miliardy od eU
Slovenská republika dostane 
od Evropské unie na období do 
roku 2024 zhruba osm miliard 

eur, což představuje přibližně 
osm procent slovenského HDP. 
Evropská komise ve středu 
představila záchranný balík 
pro ekonomiky postižené krizí 
způsobenou koronavirem. Balík 
obsahuje přibližně 750 miliard 
eur. Podstatná část ze slíbených 
prostředků bude zemím poskyt-
nuta ve formě grantů. Většina 
zemí přijala návrh EK pozitivně, 
stěžují si například Češi. FO
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Sophos, celosvětový lídr v řešeních 
kybernetického zabezpečení nové 
generace, zveřejnil závěry svého 

průzkumu The State of Ransomware 2020. 
Hlavní sdělení zní: zaplatit kyberzločin-
cům za obnovu dat zašifrovaných během 
ransomwarového útoku není zrovna nejlepší 
cestou k nápravě. Není to snadné ani levné. 
Ve skutečnosti se náklady organizace na 
obnovu dat při zaplacení výkupného téměř 
zdvojnásobí. 

V rámci průzkumu bylo dotazováno pět 
tisíc IT manažerů organizací z 26 zemí 
světa na šesti kontinentech včetně Evropy, 
Severní i Jižní Ameriky, Asijsko-pacifického 
regionu, Střední Asie, Středního východu 
a Afriky. 

Pod Palbou
Více než polovina (51 procent) organizací 
má za poslední rok zkušenost se zásadním 
ransomwarovým útokem. Při téměř třech 
čtvrtinách (73 procent) úspěšných útoků na 
organizace byla zašifrována data. Průměrné 
náklady na řešení dopadů takového útoku 
včetně odstávek, ztracených objednávek, 
provozních nákladů atd., ale bez výkupného 
byly více než 730 tisíc dolarů. 

Avšak u organizací, které se rozhodly 
zaplatit výkupné, se průměrné náklady 
téměř zdvojnásobily na 1,4 milionu dolarů. 
Více než čtvrtina (27 procent) organizací 
zasažených ransomwarem (vyděračským 
programem) odmítla výkupné zaplatit.

„Organizace se mohou cítit pod velkým 
tlakem, aby zaplatily výkupné a vyhnuly se 
tak odstávce, která poškodí jejich podni-
kání. Na první pohled se zdá, že zaplacení 
výkupného je účinným způsobem, jak obno-
vit data. Ale to je omyl. Zjištění společnosti 
Sophos ukazují, že zaplacení výkupného 
nijak výrazně nezmírní potíže s nápravou, 
pokud jde o čas a náklady. Důvodem je, že 
k obnově pravděpodobně nestačí pouze jedi-
ný kouzelný dešifrovací klíč. Útočníci často 
sdílejí několik klíčů a jejich použití k obnově 
dat může být složitou a časově náročnou 
záležitostí,“ říká Chester Wisniewski, před-
stavitel společnosti Sophos. 

zálohujte, zálohujte…
Více než polovina (56 procent) z dotazova-
ných IT manažerů byla schopna obnovit data 
ze záloh i bez zaplacení výkupného. Jen ve 
velmi malém počtu případů (jedno procento) 
nevedlo zaplacení výkupného k obnově dat. 

V organizacích z veřejného sektoru ale 
tento podíl roste na pět procent. Ve výsledku 
se pak 13 procentům organizací z veřejného 
sektoru už nikdy nepodařilo šifrovaná data 
obnovit, zatímco celkově je podíl takových 
organizací jen šest procent. Na rozdíl od 
všeobecného přesvědčení však byl veřej-
ný sektor ransomwarem zasažen méně. 
Výrazný útok loni zaznamenalo 45 procent 
z dotazovaných organizací. 

V globálním měřítku jsou ransomwarem 
nejvíce postiženy soukromé podniky z oblasti 
médií, volného času a zábavního průmyslu. 
Ransomwarový útok potvrdilo 60 procent 
dotazovaných společností.  RED

s vě t

S kyberzločinci nevyjednávat!
Zaplacení výkupného 
zdvojnásobí náklady na zotavení 

Bicykly došly
Uprostřed pandemie se zrodil ve 
Spojených státech nový fenomén, 
kdo mohl, sedl na kolo. Dosvěd-
čují to statistiky prodejů. Podle 
skupiny NPD se v dubnu odbyt 
běžných bicyklů pro dospělé 
téměř ztrojnásobil. Američané 
očividně dospěli k závěru, že je 
a jejich děti projížďky na kolech 
neohrozí  a ještě si užijí pobyt 
venku. Mnozí na nich začali 
jezdit i do zaměstnání. Prodejům 
prospělo i to, že byly uzavřeny 

tělocvičny. Bevin Carroll z prodej-
ny Bicycle Sport řekl CBS News: 
„Doslova k nám do prodejny 
vtrhli a během pár dnů nejprve 
vykoupili všechna levnější kola 
v ceně do 400 dolarů.“  

starostka vs. hoteliéři
Starostka Amsterodamu Femke 
Halsemaová varovala podle listu 
The Guardian před překotným 
návratem zahraničních turistů. 
Argumentovala nedostatkem 
místa pro 800 tisíc obyvatel 

plus devět milionů každoročních 
návštěvníků. „V našem hustě 
zalidněném městě je těžké udržet 
mezi lidmi vzdálenost 1,5 metru,“ 
řekla. To nadzvedlo hoteliéry, 
kteří přišli o 90 procent byznysu. 
Například Erik-Jan Ginjaar, ředitel 
Postillion Hotels, označil její slova 
za „nebezpečná“. „Pokud by si 
měli teď turisté vybrat mezi námi 
a Berlínem vysílajícím neustále 
signály, že je připravený přivítat 
každého, tak je jisté, že volba 
padne na Berlín.“  FO
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A dodal, že nakonec se mu podařilo 
provoz v oblíbeném podniku The Local 
Table jen s obtížemi obnovit. Přemístil tam 
některé pracovníky ze svých tří dalších 
prozatím zavřených restaurací. Všechny se 
nacházejí v okolí Los Angeles. Nyní se však 

obává, že se mu nepovede otevřít 
zbylé podniky.

Reportérovi CBS řekl, že 
jeho personál si přijde za 
směnu na 150 až 200 dolarů, 
včetně spropitného. Ovšem 
nezaměstnaní v Kalifornii 
dostávají týdenní podporu 

ve výši 450 dolarů od státu. 
A k tomu nyní dalších 600 dolarů 

jako součást federálního programu na 
podporu pracovníků postižených pandemií 
koronaviru. 

Lidem se tak dočasně nevyplatí pokoušet 
se o hledání nové práce. Přitom ale po-
dle kalifornských úřadů platí, že dočasně 
nezaměstnaní nemohou odmítnout návrat 

do práce a pokračovat v přijímání dávek jen 
proto, že se bojí viru. 

trumP je Proti
Týdenní výplaty ve výši 600 dolarů jsou pro-
zatím naplánovány na 90 dní, přestanou být 
vypláceny 31. července. The Washington Post 
nedávno naznačil, že prezident Donald Trump 
vyjádřil v soukromí nelibost nad návrhy ně-
kterých politiků, že by se doba vyplácení extra 
„koronadávek“ měla v jednotlivých státech 
prodloužit. Obává se, že by to oslabilo u mno-
hých „chuť vrátit se“ do práce. Nemotivuje je to 
k tomu, aby si hledali novou práci.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom 
oznámil, že o týdenní extra podporu ve výši 
600 dolarů se přihlásilo rekordní množství 
lidí. Během čtyř týdnů (do 9. dubna) Kali-
fornie vyřídila kolem 2,3 milionu žádostí 
o podporu v nezaměstnanosti. „To bylo více 
než za celý rok 2019,“ řekl guvernér. 

JAROslAv MAtěJKA.(matejka@mf.cz)

G iorgio Pierangeli, majitel kaliforn-
ské restaurace The Local Table, 
si stěžuje, že téměř polovina jeho 

zaměstnanců se zdráhá vrátit do práce. 
Někteří podle něho argumentují, že jako 
nezaměstnaní pobírající „koronadávky“ si 
přijdou na lepší peníze, než kdyby znovu 
začali pracovat. 

Restauratér je oslovil s tím, že restaurace 
už může obnovit provoz. Ale pouze polovina 
z padesáti zaměstnanců souhlasila s ná-
vratem. „A to i přes moje ujištění, 
že budou dodržována všechna 
přísná hygienická pravidla, 
udržován sociální odstup a re-
staurant nebude využívaný 
v plné kapacitě. Provoz bude 
probíhat jen v omezeném 
rozsahu,“ řekl televizní stanici 
CBS Los Angeles. 

bonuSových 600 dolarů
Někteří odmítají nastoupit do práce, protože 
mají strach o své starší rodiče, bojí se, že by je 
mohli případně nakazit koronavirem. „Další 
mi otevřeně řekli, že v současnosti dostávají 
jako nezaměstnaní více peněz, než kolik si 
dříve dokázali vydělat,“ řekl Pierangeli.

600
dolarů týdně  

dostávají navíc  
nezaměstnaní  

v USA.

s vě t

Restauratér v koncích
Zaměstnanci nechtějí zpět, peněz mají dost 

nákup aut v bačkorách
Ve Francii byl spuštěn pilotní 
provoz portálu Peugeot Store. 
Podle automobilky Peugeot se 
jedná o první 100procetní online 
e-shop. Zákazníkům umožňuje 
koupit si přes telefon, tablet nebo 
počítač nový vůz, nechat staré 
auto na protiúčet, zajistit si fi-
nancování a nechat si vůz zdarma 
doručit až domů. První výsledky 
online prodeje zaznamenané o ví-
kendu 2. a 3. května byly velmi 
slibné; více než 14 tisíc návštěv; 

více než dva tisíce vybraných 
vozidel; dokončeno bylo více než 
70 prodejů, z toho jedna třetina 
včetně financování. Francouzská 
automobilka plánuje rychlé rozší-
ření provozu portálu do ostatních 
evropských zemí.   

černé perličky z Polska
„Produkujeme černý kaviár, cho-
váme i jesetery, od nichž pochází,“ 
řekla webu Poland Today Agata 
Łakomiak Winnicka, představitelka 
společnosti Antonius Caviar. Svě-

tový trh s kaviárem představuje 
každoročně zhruba 400 tun. Dříve 
pocházel téměř všechen pravý 
kaviár z jeseterovitých ryb žijících 
v Kaspickém moři a trh kontrolo-
valo Rusko a Írán. Nyní se černý 
kaviár získává na rybích farmách. 
Antonius Caviar letos plánuje 
vyprodukovat 25 tun kaviáru, 
což Polsko zařadí na třetí místo 
v Evropě (Francie 41 tun; Itálie 
40 tun). Největšími producenty 
jsou Čína (100 tun), Rusko (60 tun) 
a USA (45 tun).  FO
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Obavy zákazníků (spíše než vládní 
restrikce) stojí za ekonomickými 
problémy mnoha firem nabízejících 

služby. Lidé se kvůli strachu z nákazy viru 
třeba vyhýbali taxíkům, pokles poptávky při-
nesly rovněž zavřené hospody, bary a kluby…

taxi: zbytný luxuS?
„Zájem o naše služby se propadl o desítky 
procent. Taxislužba je lidmi vnímána jako 
zbytný luxus. Krize nás zasáhla fatálně. Podle 
informací z Prahy i českých regionů došlo u ta-
xislužeb k úbytku zakázek až o osmdesát pro-
cent. Navíc nepočítáme s tím, že by se situace 
jako mávnutím kouzelného proutku zlepšila 
a vše se vrátilo k normálu,“ obává se Martin 
Běhounek ze Sdružení českých taxikářů.

Česko de facto během pandemie zakázalo 
fungování alternativních taxislužeb jako 
Uber či Bolt (a to až do uvolnění restrikcí  
25. května). Ze zákazu byli vyjmuti jen 
řidiči, kteří mají taxikářskou licenci. Na-
řízení ale taxikáři často porušovali. Vláda 
nedokázala během krize pohlídat, aby řidiči 
alternativní konkurence nejezdili načerno, 
stěžují si zástupci klasických taxislužeb. 

Ani v červnu není vše jako dřív. Taxi-
kář musí pro zákazníky zajistit dezinfekci 
rukou, nadále platí povinnost nosit roušky. 
Doporučené jsou dezinfekce povrchů v autě 
(pravidelné) a instalace ochranné clony mezi 
zákazníkem a řidičem. 

„Zkoušejí se různé metody, problém je, že 
plexiskla na přepážky nebývají homologova-
ná. V případě, že dojde k nehodě a zákazník 
se o plexisklo pořeže nebo poraní, řidič mu 
musí nahradit újmu. Částečně to může do 
budoucna fungovat, spíš by ale bylo potřeba 
dbát, aby se po každém zákazníkovi řidič 
vrátil na základnu, kde by se auto důkladně 
vydezinfikovalo,“ doplňuje Běhounek.

Na pokles poptávky mohla mít vliv kauza 
pražského taxikáře, který se stal nejznáměj-
ším pacientem s covidem-19. Média denně 
přinášela zprávy o jeho zdravotním stavu 
a masivní virové náloži, jíž musel čelit. 

To si Běhounek nemyslí: „Myslím, že tady 
spíš zafungoval rozum a klasický pud sebe-
záchovy. Auto je úzký prostor, v momentě, 
kdy je jeden z těch lidí nakažený, přenos je 
téměř jistý. Lidé se snažili neriskovat.“

Klasické taxislužby se letos dočkají 
výrazných propadů tržeb a situace je může 
existenčně ohrozit. Ne všichni provozovatelé 
ale na krizi prodělali. 

Společnost Bolt obešla na jaře 2020 
potenciální investory, aby si řekla o peníze… 
A uspěla. Od fondu Naya Capital Manage-
ment získala estonská firma 100 milionů 
eur, což zvýšilo hodnotu společnosti na  

1,7 miliardy eur. Alternativním taxislužbám 
se dnes prostě věří – virus nevirus.

kadeřnictví Pod tlakem
Vládní opatření, jež mají zpomalit šíření 
koronaviru, se přímo dotkla zhruba třetiny 
všech drobných podnikatelů. Černé scénáře 
hovořily o tom, že znovu neotevře až třetina 
restaurací nebo že se ke své živnosti nevrátí 
čtvrtina kadeřníků.

Živnostníci s nůžkami v rukou sice 
počítají ztráty, ve většině případů pro ně 
ale zřejmě nebude dopad vládních restrikcí 
fatální. Na rozdíl od subjektů v cestovním 
ruchu či taxíků nedošlo u holičů a kadeřníků 
k výraznému propadu poptávky. Představy, 
že budou mít po rozvolnění zákazníci obavy 
a do salonů se nevrátí, se ukazují jako liché. 

„Od 11. května, kdy jsme po dvou měsících 
znovu otevřeli, se u nás dveře netrhnou. Diář 
mám neustále plný. Myslím, že to s propadem 
tržeb za celý rok nebude nijak fatální,“ říká 
Šárka Hlaváčková z pražského salonu HaIR.

Přesto zástupci barber shopů napsali už 
v dubnu otevřený dopis premiérovi Andreji 
Babišovi, ve kterém žádají o daleko výraz-
nější pomoc, než jim vláda poskytla (ta byla 
prý jen odkládáním nutné smrti). Celý obor 
byl podle nich v dubnu před krachem. 

Dopis nepodepsal například majitel holič-
ství v Praze Tomáš Kožíšek: „To, že barber sho-
py hromadně zkrachují, mi přišlo přehnané. 
Já jsem to nepodepsal, ten dopis přišel strašně 
brzy – už po čtrnácti dnech, co jsme byli za-
vření. Já o osud holičství obavy nemám.“ 

„Vláda je samozřejmě vnímána jako viník, 
protože to zavřela. Ale bez restrikcí by bylo 
mnohem víc nemocných a ekonomika by na 
to doplatila. Nemocní by nepracovali, my 
bychom stejně byli bez tržeb a stát by nám 
nic nedal,“ doplňuje Kožíšek.

Ten dokonce vyslovuje kacířskou myšlenku: 
Živnostník, který nemá rezervu minimálně na 
tři měsíce, by vůbec neměl podnikat. „Pro mě 
znamená podnikání svobodu, ale i zodpověd-
nost. Dva roky se mluví o tom, že přijde nějaká 
ekonomická krize, tak jsem se na to připra-
voval. I když jsme přerušili činnost ze dne na 
den úplně, což nemohl nikdo předpokládat, tři 
měsíce bychom vydrželi,“ dodává.

kdo Si mne ruce?
Za pomyslné vítěze krize se dají označit zá-
stupci e-commerce, IT a podnikových služeb. 
Pandemie jim přinášela i nové obchodní 
příležitosti. Ekonomové označují za vítěze 
banky, během nouzového stavu vydělávaly 
placené televize, online prodejci her a ope-
rátoři. Z obchodníků mohli usínat bez obav 
zejména ti, kteří prodávají potraviny.
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Nejvíce firem dosud propouštělo v sek-
torech automotive (35 procent) a obchod 
a služby (30 procent), nejméně naopak v sek-
toru rychloobrátkového zboží (15 procent). 
Uzavření kamenných obchodů se už na 
konci března projevilo výrazně rychlejším 
nárůstem počtu e-shopů oproti běžnému 
stavu. A tento trend bude zřejmě trvalejší.

„Od dubna do května jsme na platfor-
mě Shoptet evidovali zhruba dvojnásobné 
tempo spouštění nových e-shopů. Zatímco 
předtím byl průměrný týdenní přírůstek 
okolo 130 internetových obchodů, od března 
činil týdenní průměr 270. Trend pokračuje 
dále, už nyní je celkový počet českých e-sho-
pů o čtyři procenta vyšší než před rokem. 
Aktuálně je v Česku přibližně 41 a půl tisíce 
internetových obchodů,“ shrnuje Miroslav 
Uďan, CEO společnosti Shoptet.

Zájem spotřebitelů o nákupy přes internet 
raketově roste. Výrazný přesun nákupů do 
online prostředí během karantény přinesl 
firmám samozřejmě i zcela nové zákazníky. 

„Podíl neregistrovaných uživatelů ukazu-
je, že mnozí z nich se rozhodli jednorázově 
objednávat i zboží běžné denní spotřeby, 
které byli zvyklí nakupovat v kamenných 
obchodech, například drogerii. A řada 
z nich u tohoto jednoduchého a pohodlného 
způsobu nakupování již zůstane,“ doplňuje 
Miroslav Uďan.

Většina výrobních a retailových firem 
si navíc uvědomila, že jsou pro ně e-shopy 
nezbytným prodejním kanálem, kterého už 
se nevzdají. 

„Během krize jsme zaznamenali 
výrazný přírůstek nových e-shopů mezi 
výrobci, kteří ještě donedávna využívali 
klasický model distribuce. Tedy takový, 
kdy zboží putuje do velkoobchodů a poté 

období loňského roku,“ popisuje zástupce 
firmy IT Patron Martin Haller.

Kyberzločinci se svými aktivitami v době 
konoronaviru nepřestali. Ba naopak, situace 
využili a šířili poměrně úspěšné tematické 
phishingové útoky, kterým spousta firem 
podlehla.

„Úspěšně prolomené podniky a pozor-
nost médií vedly k tomu, že firmy začínají 
přehodnocovat hrozbu kyberútoků a aktivně 
se zajímají o to, jak na tom jsou s obranou,“ 
doplňuje Martin Haller.

erotika Jinak
„Pandemie sexuální byznys patrně zcela 
nezadusila, ale hodně přiškrtila,“ glosuje 
ředitelka neziskové organizace Rozkoš bez 
Rizika Hana Malinová.

Erotické kluby během nouzového stavu 
vyhlásily nucenou přestávku, zájem zákaz-
níků o sexuální služby ale trvá. Patrik Duda 
svůj netradiční privát Naughty Harbour 
znovu otevřel už na přelomu dubna a květ-
na, ovšem za zcela nových podmínek.

Zákazník si vybere takzvanou bezkontakt-
ní rezervaci, jež mu garantuje, že se během 
návštěvy vyhne rizikovému kontaktu s obslu-
hou či jiným klientem, chlubí se Duda. Platba 
za služby probíhá většinou dopředu a online.

Češi běžně utratí za služby prostitutek asi 
šest miliard ročně, letos to zřejmě bude o de-
sítky procent méně. Obavy z nákazy mají 
totiž provozovatelky nejstaršího řemesla i je-
jich klienti. Právě proto se do popředí zájmu 
o placené sexuální služby dostala virtuální 
realita či nejmodernější erotické pomůcky. 

Po 25. květnu se postupně otevírají i tra-
diční erotické kluby, návrat k normálu bude 
ale trvat mnoho měsíců. Jaký bude letos 
i v dalších letech reálný dopad na ekonomi-
ku těchto subjektů, dnes nikdo neodhadne.

„Nemám křišťálovou kouli, mohu jen 
tipovat, že se lidé budou bát, a to jak provo-
zovatelky a provozovatelé, tak i zákazníci. 
Bránit se kapénkové infekci při sexu je 
složitější a covid-19 je mnohem virulentnější 
než pohlavně přenosné infekce. Lidé budou 
celkově opatrnější (alespoň doufám) a zvýší 
se poptávka po takzvaných privátních show, 
internetovém přenosu a podobně,“ domnívá 
si Hana Malinová.

Ačkoli se v Česku už desítky let mluví 
o regulaci prostituce (neprošlo několik 
navrhovaných zákonných norem), velká část 
sexuálního byznysu zůstává v šedé zóně.  Pi-
ráti nedávno připravili další zákon, který má 
prostitutkám umožnit legální provozování 
živnosti na dobrovolném principu.  

JAKUB PROCHÁZKA (prochazka@mf.cz)

do maloobchodních prodejen. Důvod je-
jich vzniku vidíme částečně právě v reakci 
na aktuální situaci,“ potvrzuje zástupce 
firmy Shoptet. 

aby bylo kyberbezPeČno…
Na krizi vydělaly i firmy, které nabízejí svým 
zákazníkům obranu proti kyberútokům 
a obecně zajištění kyberbezpečnosti. 

„Po vyhlášení nouzového stavu jsme se 
nezastavili. Spousta firem potřebovala 
narychlo upravit systémy, aby jejich zaměst-
nanci mohli pracovat na dálku. Zhruba po 
dvou týdnech nápor polevil a nyní bych řekl, 
že od stávajících zákazníků je přibližně  
o 20 procent méně práce než ve stejném 
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Raketový růst v online

Přímo raketově vzrostly během nouzového 
stavu prodeje dezinfekčních a hygienic-
kých prostředků, a to meziročně o více než 
deset tisíc procent. V kategorii ochranných 
masek, roušek a respirátorů stoupla po-
ptávka o 1500 procent. Kvůli domácí výrobě 
nedostatkových roušek šly nahoru i prodeje 
šicích strojů, šátků a nákrčníků (o 2500 pro- 
cent), ale třeba i sáčků do vysavačů  
(o 590 procent). O více než 400 procent také 
vzrostly prodeje různých čisticích prostřed-
ků do domácnosti, prodeje ostatní drogerie 
potom stouply zhruba o 350 procent. U po-
travin jsme evidovali nárůst prodejů hlavně 
v Praze, a to o 450 procent. Několikaná-
sobný nárůst poptávky zaznamenaly také 
deskové hry nebo třeba domácí pekárny. 

MiROslAv UďAn, Shoptet  
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Důvod k mírnému optimismu?
Nejčernější scénáře psali zástupci odvětví cestovního ruchu 
a návazných služeb

K  nejohroženějším patřily hospody, 
restaurace, bary či kluby. Zástup-
ci podnikatelů a jejich profesních 

organizací se obávali toho, že zkrachuje až 
třetina podniků. Byznys se ovšem po ote-
vření zahrádek a vnitřních prostor pomalu 
vzpamatovává. 

Relativně optimistický pohled na sou-
časnou situaci nabízí nedávný průzkum 
plzeňského pivovaru Prazdroj, uskutečněný 
mezi zástupci českých hospod a restaurací. 
Vyplývá z něj, že pokračovat plánuje po krizi 
97,5 procenta provozovatelů.

„Záležet bude samozřejmě na lokalitě 
a stěžejní cílové skupině návštěvníků. Jiná 
bude situace restaurací v místech atraktiv-
ních pro české turisty nebo zaměřených na 
nabídku běžných obědů či večeří pro lokální 
klientelu, jiná v případě těch, které stavěly 
na nabídce pro cizince – například v centru 
Prahy či Českého Krumlova,“ popisuje Mi-
chal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Katastrofické scénáře, že kvůli restrik-
tivním opatřením skončí až 30 procent 
restaurací, se ale zřejmě nenaplní. Propad 
tržeb v gastronomických a ubytovacích 
službách v důsledku krize nicméně je a bude 
obrovský. Ztráty na tržbách v gastronomii 
by mohly dosáhnout asi 23 miliard korun, 
propad v cestovním ruchu se pohybuje v de-
sítkách miliard. 

Domácí turistický ruch by mohl v létě 
podpořit fakt, že Češi stráví dovolenou vět-

šinou v tuzemsku. Malé penziony či kempy 
hlásí už nyní plnou obsazenost. Problémy 
mohou mít spíše ti, kteří nabízejí ubytování 
v turisticky nejatraktivnějších lokalitách 
a větších městech jako Praha, Brno, České 
Budějovice či Český Krumlov.

„Tady se dostáváme na nějakých dvacet 
procent obsazenosti ubytovacích zařízení 
(na léto). Chybějí samozřejmě zahraniční 
klienti. A také se v Česku ruší velké hro-
madné akce jako festivaly, na kterých je 
cestovní ruch závislý.  Například zrušená 
Země živitelka, to je zhruba minus tři 
tisíce přenocování,“ upozorňuje ředitel 
Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaro-
mír Polášek.

Ve společnostech působících v cestovním 
ruchu se podle něj zatím nepropouští. „Není 
to masivní, ale období, kdy čekám zlom, je 
říjen, kam mají podnikatelé přesunuty odvo-
dy. Tam se rozhodne,“ doplňuje Jaromír 
Polášek.    JAP
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PoSun o Pět let doPředu
Koronavirová doba nám umožňuje provést 
věci, o kterých se tisíckrát řeklo, že nejsou 
možné. Velké finanční instituce napří-
klad povolily svým makléřům obchodovat 
z domova. Vedoucí pracovníci najednou 
ochotně přijali myšlenku, že jejich podřízení 
nemusejí chodit do kanceláří. Ukázalo se, že 
práci lze kontrolovat finálními výsledky lépe 
než docházkou.

Mnohé společnosti se během pandemie 
posunuly o pět let do budoucnosti. Do doby, 
kdy lidstvo bude zas o něco línější a bude vše 
objednávat přes internet. Donáškové služby 
rozšíří flotily svých poslíčků, kteří vše 
donesou až pod nos. Trenéři nebudou muset 
uklízet louže potu v tělocvičnách, lidé si je 
uklidí sami ve svých obývácích.

Zatím stále narážíme na překážky. Firmy 
budoucnosti nebyly připraveny na rychlé na-
výšení svých kapacit. Firmy minulosti naopak 
stále věří, že budou moci přežívat a volají po 
dotacích. Během následujících let se ukáže, že 
kdo odmítne jít s dobou, na trhu skončí. Pro 
mnohé to bude bolestivá zkušenost.

Budoucnost přinese další rozmach tech-
nologií. Videohovory se pravděpodobně pře-
sunou do 3D virtuálních místností, které se 
přiblíží skutečným setkáním. Potřeba létání 
po celém světě za účelem uzavírání obchodů 
se výrazně umenší. Velké hypermarkety se 
vyprázdní a jejich místo zaujmou interne-
toví prodejci. Prostě svět již nikdy nebude 
stejný jako dřív.

ŠtěPÁn KŘečeK,  
hlavní ekonom BH Securities

logiStika a PřePrava  
ve zlomové chvíli
V posledních týdnech jsme mohli vidět, 
jak limitující je v dnešní době nemít al-
ternativu k prodeji v kamenných obcho-
dech. Očekávám proto ještě větší rozvoj 
e-commerce, což je pro přepravní odvětví 
velmi pozitivní zpráva. V dlouhodobém 
horizontu se pak téměř jistě dočkáme 
diskuse o spolehlivosti globálních doda-

vatelských řetězců. Řada společností už 
nebude chtít riskovat přerušení výroby 
a přepravy zboží z Číny a rozhodnou se 
pro lokální výrobu. 

To bude znamenat nárůst vnitrostátní 
přepravy a logistiky. Vytvoří se tím systém, 
který bude odolnější vůči případným 
budoucím výkyvům a podpoří domácí trh. 
V neposlední řadě budeme i kvůli dalšímu 
rozvoji e-commerce svědky většího tlaku na 
využití nejnovějších technologií a inovací, 
které logistice a přepravě pomohou k ještě 
větší efektivitě, ať už to bude využití umělé 
inteligence, nebo doručování prostřednic-
tvím dronů.   

JAn KODADA,  
obchodní a marketingový ředitel Gebrüder Weiss 

Problémoví emitenti?  
zatím ne
Zatím jsme nezaznamenali zvýšený nárůst 
problémových firem v souvislosti s korona- FO
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Koronavirus a my
Již nikdy to nebude jako dřív…
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také využívají poptávku po informacích 
o nemoci – například hned na počátku 
pandemie ve velkém skupovali domény 
související s covidem-19. Nebo se zaměřili 
na zneužití názvů nástrojů pro online ko-
munikaci, jak dokázal nedávný průzkum 
Kaspersky Lab.   

V době ekonomické nejistoty a paniky 
například stačí vytvořit excelový soubor 
s názvem „Snižování mezd v důsledku 
covid krize“ či poslat podvrženou zprávu 
s upozorněním na kontakt s nakaženou 
osobou s odkazem na webové stránky, 
odkud si uživatel stáhne aktivní link 
nebo je nasměrován na aktivní stránku. 
Možností je ale více – v komunikaci je 
možné zneužít zranitelnost prohlížečů 
stránek či PDF, uživatelé pak v panice 
prakticky otevřou firmu nakažením 
svých počítačů a vykonáváním cizích 
příkazů.

WilliAM isCHAnO,  
odborník na IT bezpečnost z počítačové školy Gopas 

prodává se Jen desetina oJetin
S takovou situací se trh ojetin ještě nesetkal. 
Jde o pravděpodobně nejzásadnější moment 
našeho podnikání, založeného na analý-
ze tržních dat a čistě online transakcích 
s ojetými vozy. Očekáváme zásadní změnu 
chování zákazníků, kteří budou mnohem 
citlivější na cenu a náročnější na služby, 
a samozřejmě i přístupu prodejců a dealerů 
ojetých automobilů, kteří budou muset začít 
pracovat s daty a celkově digitalizovat svoje 
podnikání. 

Celá situace není nijak překvapivá 
vzhledem k tomu, že byly zavřeny všechny 
kamenné pobočky, ve kterých by si zákaz-
níci mohli koupit vůz. Realizovány tak byly 
hlavně již rozjednané zakázky. Pokud by byl 
trh připraven na online prodej, nemusela se 
opatření projevit tak drasticky. 

JAn KRAnÁt,  
spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Carvago

kafíČko z online kavárny
Po uzavření naší provozovny následovalo 
několik dní obav o budoucnost. Nakonec 
jsme pomocí e-shopu vytvořili online 
kavárnu, abychom se opět mohli dostat 
k lidem. Nabídka je jednoduchá, ale 
funguje to. Hosté zareagovali velmi rychle 
a jsou rádi, že existuje způsob, jak nás 

mohou podpořit. E-shop je pro nás další 
krokem, otevírá nové možnosti a rozhodně 
si jej necháme i poté, až bude kavárna opět 
v provozu. 

AnnA BiOlKOvÁ,  
zakladatelka kavárny a hostelu Příběh  

z Týnce nad Sázavou

spása na síti
Cukráři, vinárny i fotografové začali v krizi 
fungovat online, e-shop si chce většina 
z nich ponechat i po ní. Karanténa totiž 
mnoha podnikům ukázala, že internetový 
obchod může být nejen výhodou, ale mnoh-
dy i nutností. Online prodej voucherů nebo 
rozvoz jídla na objednávku pro tyto podniky 
často představoval jedinou možnost, jak 
pokračovat v podnikání.

MiROslAv UďAn,  
CEO společnosti Shoptet

maximum online,  
méně PoboČek
Jak se promění bankovní svět? Drtivá 
většina bank na současný stav vůbec 
nebyla připravena. Neumějí využívat práci 
z domova, schvalovací procesy se zpoma-
lily. Nejlépe na tom jsou ty instituce, které 
mají nějakou platformu, na níž s klienty 
komunikují elektronicky. A právě to je 
budoucnost. Mnohem méně se budou doru-
čovat papírové dokumenty, ubude osobních 
schůzek. Smlouvy se budou posílat i pode-
pisovat v nějaké obdobě datových schrá-
nek, elektronicky podepsané listiny budou 
stejně platné jako ty podepsané v bankách. 
Věřím, že to půjde a že to bude pozitivní 
efekt situace.

Tímto směrem se podle mě vydají i velké 
a tradiční bankovní domy – sice se z nich 
nestanou téměř výhradně online banky, na 
to jsou příliš velké a mají dlouhou historii – 
do bezkontaktního fungování se ale budou 
muset přesunout i ony. Počítat bude nutné 
i se snižováním počtu pracovníků, část za-
městnanců bank o práci určitě přijde. Banky 
budou zavírat pobočky nejen ve velkých 
městech, ale také (možná především) v ma-
lých obcích – budou tak snižovat obrovské 
fixní náklady.

teReZA KOUKlOvÁ,  
odbornice na finance, úvěry a firemní ekonomiku  

společnosti SFG Holding 

virovou krizí. Lze však předpokládat, že si 
ji řada problémových emitentů v budoucnu 
vezme jako záminku neschopnosti dál vy-
plácet úroky a následně jistiny. Aktuálně se 
věnujeme například kauze Centrální průmy-
slový holding, kde jsme zaznamenali několik 
stížností investorů na nesplácení výnosů 
a neochotu emitenta věc řešit. V červnu oče-
káváme zlomové rozhodnutí v kauze EMTC, 
zda dojde k reorganizaci, nebo konkursu, 
a obdrželi jsme také podnět na společnost 
MIDEA, kterým se zabýváme. 

eliŠKA sKŘivAnOvÁ,  
Rizikovedluhopisy.cz

Pozor na Podvodné Stránky 
Současná koronavirová krize poskytuje 
mnoha podvodníkům v kyberprostoru 
živnou půdu. Na elektronickou komunikaci 
a využívání online nástrojů je odkázá-
no mnohem více lidí, kteří často nemají 
potřebné vybavení ani znalosti. Útočníci 
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 Zavřené pobočky. Historické minimum 
tipů. Úbytek sázkařů a enormní propad 
tržeb. Předpokládám, že takové morové 
rány Fortunu ekonomicky nepoloží. 
Ohrožuje to některé sázkové kanceláře 
existenčně?
Fortunu to určitě nepoloží, ale malé sázkové 
kanceláře ano. Například jedna česká 
sázkovka je na prodej a cena v posledních 
týdnech spadla na symbolickou jednu koru-
nu. Majitel by se jí rád zbavil a vzal si peníze 
za licenční poplatek. V Polsku skončilo 
Milenium a slyšel jsem, že také pár sázkovek 
v Rumunsku je už zcela finančně vyčer-
paných. Provozování sázkové kanceláře je 
přísně regulovaný byznys pouze pro firmy se 
silným kapitálem.

 Co na vás mělo největší negativní 
dopad?
Určitě zrušení či přerušení sportovních 
soutěží a paralelní zavírání poboček. Na-

bídka běžných sportovních lig spadla  
o 95 procent. Museli jsme improvizovat, 
zařazovali jsme do nabídky vše, na co bylo 
možné sázet a co se dalo považovat za 
sport. Například 2. nepálskou ligu by naši 
profesionální hráči těžko nazývali fotba-
lem. Hřiště je kamenité, ve svahu, hráči 
musejí na hrací ploše obíhat kus skály. 
Když už jsme horko těžko nějakou nabídku 
„spíchli“, k zákazníkům na pobočkách se 
stejně nedostala. 

 O kolik poklesly vaše tržby od března do 
května? 
V březnu to ještě nebylo tak fatální, 
tam jsme spadli o pár desítek procent, 
ale v dubnu, když to zjednoduším, nám 
naopak těch pár desítek procent zbylo. Až 
s koncem května jsme se začali zvedat. 
Tradiční nabídka chyběla, nahradili jsme 
ji jinými soutěžemi, například zmiňova-
nými kybersporty, dostihy, závody chrtů 

a podobně. Těmto sportům u nás ale chybí 
divácká základna a nejsou pro většinu 
pravidelných sázkařů zajímavé, protože 
jsou moc nové.

 Co zásahy státu? Považujete pomoc 
postiženým firmám za dostatečnou? 
Tipsport například využil program 
Antivirus…
Fortuna Entertainment Group dává 
práci v Evropě téměř sedmi tisícům 
lidem a sázkový byznys je daňově nad-
standardně zatížen. Například se nám 
nevrací DPH a nad rámec korporátní 
daně jsou naše produkty v návaznos-
ti na místní legislativu ještě zatíženy 
sektorovou daní od 16 do 35 procent. Na 
plnění veřejných rozpočtů se podílíme 
víc než většina oborů, nevidím tedy 
jediný důvod, proč by sázkovky neměly 
čerpat z dotačních programů nabízených 
jednotlivými státy. FO
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Miliardový byznys v temnotě
„Silní přežijí, malé firmy ale krize ohrožuje existenčně,“
říká Michal Hanák ze sázkové kanceláře Fortuna
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 Návrat k normálu asi nezajistí jen restart 
profesionálních soutěží… Nebudou sázkaři 
nějakou dobu sázet méně?
Situace je v mnoha ohledech nejasná. Fotbal 
se naštěstí rozehraje, i když bez diváků, jak 
ale bude vypadat třeba tenis, nevíme. Možná 
se odepíše celá sezona. Na podzim nás může 
zaskočit případná druhá vlna a je třeba brát 
v úvahu i negativní ekonomické dopady. 
Návrat k číslům z loňského roku lze čekat až 
v roce 2021. Je to škoda, letošní rok měl být 
nejsilnější v dekádě, v plánu bylo fotbalové 
Euro, hokejové MS a olympiáda. To všechno 
se zrušilo, ale nejsme jediným odvětvím, 
které se s takovými problémy musí vypořá-
dat. 

 Zmínil jste neuskutečněné mistrov-
ství světa v hokeji. Co konkrétně pro 
sázkové kanceláře takový výpadek 
znamená?
Když se to opravdu hodně zjednoduší,  
tak jen v Česku činí ztráta obratu zhruba  
600 milionů korun. A při průměrné marži 
zhruba pěti procent přijdete na tržbách  
o 30 milionů. Ale v těchto dnech nemá smysl 
takto počítat, podstatné je, že se nabídka 
plní. Sázkaři mají alternativy, tedy možnost 
část z těch 600 milionů vsadit na něco jiného. 
Každá ztráta takového turnaje bolí, Euro 
a olympiáda jsou naštěstí jen přeloženy, snad 
se příští rok uskuteční s plnou parádou.

 Jak se na tržbách projevil v květnu start 
fotbalové bundesligy a české nejvyšší 
soutěže?
Rozhodně jde konečně o velký pozitivní 
impulz. První víkend, kdy byla v nabídce 
bundesliga, se v podstatě zdvojnásobil počet 
aktivních klientů. A druhý víkend už s For-
tuna ligou přinesl stejný efekt. Je to odraz 
ode dna a doufáme, že se rychle vrátí i další 
soutěže a rozehrají se tenisové turnaje, 
i když tam je to – jak jsem zmiňoval – přece 
jen složitější.

 Vraťme se ještě k tomu, co jste mohli jako 
bookmakeři svým zákazníkům během krize 
nabídnout… 
Kybersporty převládají, v live nabídce jich 
máme měsíčně alespoň 30 tisíc. NBA2K, 
NHL, FIFA, eTenis, nebo eVolleybal. 
Nabízíme spoustu zápasů stolního tenisu, 
zhruba dvacet tisíc zápasů měsíčně. Včetně 
streamů. V nabídce jsou koňské a psí dostihy 
ze všech možných míst na světě. Kvantita 
live nabídky je dnes dvojnásobná než před 
koronakrizí. Chybí ale kvalitní fotbalové, 
hokejové a tenisové soutěže. Ty zatím nic 
nenahradí.

 Takže zájem o sázení na sport ve 
virtuálním prostředí roste?
Kromě kybersportu jde ještě o klasické 
e-sporty. Nabídka e-sportů se navýšila 
o soutěže nižší kategorie. Kvantita narostla, 
ale pro zákazníky to nepředstavovalo až 
takové terno. Je to, jako když v obchod-
ním centru nabízíte papírové kapesníčky 
s deseti různými vůněmi a sortiment na-
výšíte o dalších deset. Lidé si stejně budou 
kupovat nejvíc třeba jahodu a mátu, o vůni 
papriky nikdo moc nestojí. Podobné je to 
i s e-sporty. Mají svoje fanoušky a jejich 
skupina roste, ale čtyřicetiletý příznivec 
Sparty nezačne sázet Pro Evolution Soccer 
ligu proto, že nemá Spartu v nabídce. Pros-
tě sázet nebude a počká, až odstartují ligy, 
které zná. 

 Jak vůbec může bookmaker stanovit 
kurzy na výsledky, když hrají sportovci 
počítačovou hru?
Nastavení kurzu je velice obtížné. Snažíme 
se o takových zápasech něco zjistit, ale větši-
nou ty informace chybějí. Informace nemají 
ani sázkaři, a proto si vsadí jen ti skalní 
fanoušci jednoho nebo druhého. Zpravidla 
je to tak, že profesionální hráči kybersporty 
hrát neumějí, často se ten zápas vůbec nedo-
hraje nebo se nedokážou ani připojit a zápas 
streamovat. Zápasy hvězd skutečných spor-
tů jsou pro sázení nepoužitelné. Kurzy na to 
vypisujeme, ale je to hodně o pocitu, není 
za tím žádná pragmatická úvaha podložená 
čísly.

 Jaké bizarní sázky jste během pandemie 
vypsali?
Stále nabízíme sázky na Romana Prymulu, 
jestli se stane prezidentem, předsedou 
vlády nebo generálním ředitelem Světové 
zdravotnické organizace. Nabízíme sázky 
na to, jestli budou v Česku zkráceny letní 
prázdniny. Jako reakci na dvouměsíční 
nouzový stav si můžete vsadit, kolik se 
v Česku narodí v roce 2020 dětí nebo 
dokdy bude Adam Vojtěch ministrem zdra-
votnictví. Po demontáži sochy maršála 
Koněva v Praze se u nás sází na to, zda 
v Moskvě přejmenují některou ze stanic 
metra na Pražskou, Brněnskou nebo Praž-
ského jara. Domníváte se, že starosta  
Novotný bude mít odvahu na utkání 
v ringu s Foldynou? Bude letos v Česku 
zaznamenána historicky nejvyšší teplota? 
Mojí nejoblíbenější sázkou je, jestli bude 
Jan Hamáček oficiální tváří kolekce pod-
zimních svetrů pro Lidl. 

JAKUB PROCHÁZKA (prochazka@mf.cz)

 Téměř všichni sázkaři se dnes pohybují 
v online prostředí. Projevilo se nějak 
zavření kamenných poboček?
Dílčím způsobem ano, ale na všech trzích 
jinak. Například Česko je z 90 procent on-
line, v Rumunsku je to je 60 : 40 (internet 
vs. kamenné pobočky) a v Chorvatsku  
50 : 50. Nezapomeňme ale, že nebylo na co 
sázet. V kontextu toho samotné uzavření 
poboček takový problém nebyl, zásadní je 
výpadek nabídky. Ale zlepšuje se to. 
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Michal Hanák (49)

Je hlavním bookmakerem sázkové kan-
celáře Fortuna. S dynamicky rozvíjejícím 
se průmyslem má třicetileté zkušenosti. 
Působil na polském, slovenském, chor-
vatském, rumunském a ukrajinském 
trhu.



Isaac Newton přišel na svůj objev 
ve chvíli, kdy mu na hlavu spadlo 
jablko. Ondřeje Diviše potkal osu-

dový okamžik ve chvíli, kdy roztahoval 
slunečník s kladkovými převody. Na 
principu kladky je postaven celý Divišův 
unikátní vynález: posilovací přístroj 
XUpTrainer. Jak byste přístroj popsal 
v jedné větě?

„Asi nejlépe pomůcku vystihuje, že je to 
multifunkční závěsná posilovací věž pro 
cvičení s vlastní vahou těla,“ říká vynálezce.

Pro Ondřeje je pohyb osudem – vystudo-
val obor tělesná výchova a sport, od patnácti 
let se věnuje cvičení fitness a od sedmnácti 
hrál závodně fotbal. Teď se už desátým 
rokem každý den věnuje cvičení čínských 
bojových stylů šao-lin a tai-či – samozřejmě 
kromě práce na vývoji jeho pozoruhodného 
cvičebního přístroje XUpTrainer a cvičení 
na něm.

kde jiní konČí, my zaČínáme
v čem je vlastně tahle na pohled 
jednoduchá cvičební pomůcka tak 
unikátní, že se začíná s úspěchem 
prodávat i na zahraničních trzích?

Jako jediná pomůcka na trhu každý pohyb 
usnadňuje, což ocení zejména začátečníci. 
Ale zároveň umožňuje cvičit velmi náročné 
cviky, kde zapojíte celé tělo a tam si na své 
přijdou také zdatní sportovci. Cvičební 
pohyby jsou realizovány přes kladkové 
systémy, které šetří klouby a každý pohyb je 
proveden čistě a plynule.

Divišova závěsná posilovací věž není na 
svém „písečku“ absolutní novinkou – už 
dříve se dostal do prodeje závěsný posilovací 
systém TRX. „Dalo by se říci, že si z něj můj 
XUp vzal to nejlepší,“ vysvětluje Ondřej. 
„Cvičí se na něm s vlastní vahou, je to za-
řízení skladné, přenosné a posilujete s ním 
celé tělo. S XUp lze zacvičit všechny cviky 

jako s TRX, ovšem princip cvičení přes klad-
ky otevřel mnohem širší možnosti dalšího 
tréninku. Jednoduše řečeno, kde TRX končí, 
XUp teprve začíná.“

šitý na míru těžké doby
Shodou okolností – samozřejmě nešťastných – 
se Divišovo cvičební zařízení na trhu etabluje 
právě v době, kdy je po takových pomůckách 
velká poptávka. Cvičení ve fitness centrech je 
totiž ztížené důsledky pandemie a mnoho lidí 
se do nich jednoduše bojí chodit. Pokud ale 
chtějí – nebo v případech lidí rehabilitujících 
či trpících svalovými problémy potřebují – 
denně cvičit, pak je pro ně XUp ideální. 

jak se vůbec zrodil nápad vytvořit 
něco takového?

Začal jsem pracovat jako trenér do domu 
a časem jsem zjistil, že bych potřeboval ná-
stroj takzvaně „vše v jednom“, ale dosavadní 
pomůcky na trhu mi to nenabízely. Klienti, FO
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Trenér i vynálezce
Dejte mi dva pevné body a dám vám zdravé tělo
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mi zařízeními – je fakt, že na ní může cvičit 
doslova každý. Začátečníkům, seniorům či 
osobám na vozíku XUp usnadňuje základní 
cviky typu shybů a kliků. Na druhé straně si 
však na něm přijdou na své i dobře cvičení 
atleti, pro něž jsou tu velmi náročné cviky 
v různých podporech a vzporech.

Jak využívá své zařízení jeho vynálezce? 
„Mám rád komplexní cviky,“ říká Ondřej, 
„kdy zapojím celé tělo a nezabere mi to moc 
času. Celkem dělám tři kola. Zabere mi to 
maximálně 30 minut dvakrát až třikrát 
týdně.“

kila navíc? nevadí!
Se svým zařízením má Ondřej Diviš am-
bice prorazit i do zahraničí. Tvrdí, že jeho 
pomůcka má světový potenciál, protože 
zahrnuje výhody stávajících produktů, ale 
umožňuje i nové unikátní cviky a „otevírá 
novou dimenzi cvičení, které šetří klouby 
a usnadňuje každý pohyb“.

Zařízení je dobrým pomocníkem, když 
chcete zhubnout, zpevnit tělo, posílit nebo 
i když máte třeba za cíl jen rozhýbat tělo a cí-
tit se celkově pružnější. Šetří přitom klouby, 
takže ji mohou bez problémů s úspěchem 
používat také jedinci s nadváhou, obézní 
a senioři.

„Vždycky mě potěší první dojmy cvičenců 
na XUpTraineru,“ usmívá se Ondřej. „Jsou 
šťastní a udivení, že často efektně působící 
cvičení také zvládnou. Slýchám od nich: 
Mám slabé ruce, bolí mě rameno, tohle jsem 

nikdy nezvládla – a když pak cvik na mém 
zařízení provedou, objeví se jim na tvářích 
úsměv a úžas, jak je to cvičení příjemné 
a pohodlné. Tedy například konkrétně shyby 
s XUpTrainerem.“

tady trenér. jak ti to jde?
Ondřej Diviš ze zkušenosti ví, že prvních pár 
týdnů a měsíců tréninku jsou pro klienta nej-
náročnější – než si zvykne na novou činnost, 
která trochu bolí, ale celkově zlepšuje jeho 
kvalitu života. „Proto jsem se rozhodl klienty, 
kteří chtějí používat XUpTrainer, v jejich 
snaze co nejlépe podpořit,“ vysvětluje. „Po za-
koupení pomůcky je kontaktujeme a sestaví-
me jim cvičební plán na míru. Tím však naše 
online trenérská podpora nekončí – následně 
se s klienty jednou týdně telefonicky spoju-
jeme a probíráme jejich dotazy i pokroky ve 
cvičení. Tuto extra službu mají zákazníci na 
dva měsíce zdarma.“

Při uvedení novinky na trh bylo také důle-
žité správně nastavit cenu. „Chtěl jsem kva-
litní produkt, který bude vyráběn v Česku 
a budu na něj hrdý,“ vysvětluje. „Ve srovnání 
s produkty ve stejné kategorii, tedy kvalit-
ními domácími posilovacími věžemi, kdy je 
cena od třiceti tisíc výše, je ovšem pořízení 
XUpTraineru stále o polovinu levnější. Naše 
zařízení má přitom mnohonásobně rozma-
nitější využití a cvičit s ním můžete i venku 
v přírodě.“ 

ivO BARtÍK

většinou začátečníci, nezvládali základní 
cviky, jako jsou shyby a kliky. Tak jsem 
přemýšlel, jak jim v tom pomoci. Pak jsem 
jednoho dne vytahoval slunečník, který byl 
převodován kladkami – a prvotní nápad byl 
na světě.

aby SPíš neublížilo
Vymyslet takové cvičební zařízení je ovšem 
věc náročná a zodpovědná: vždyť na trhu je 
dost fitnessových pomůcek, které nezku-
šenému člověku mohou spíš ublížit. Proto 
Ondřej Diviš svůj vynález konzultoval 
a testoval na UK FTVS s fyzioterapeutkou 
a bývalou vedoucí katedry zdravotní tělesné 
výchovy a tělovýchovného lékařství doc. 
Blankou Hoškovou. 

„Také jsem zařízení testoval v Centru Pa-
raple pod dohledem fyzioterapeutů na jejich 
klientech s míšním poraněním,“ připomíná. 
„Pro ně se pomůcka ukázala jako užitečná 
a jedinečná při takzvaných aktivizačních 
cvičeních, kdy se cvičenec snaží vědomě 
zapojit ochablé či ochrnuté svalové partie 
a k pohybu v plném rozsahu si sám dopomá-
há. Pacient pak může rehabilitovat a posilo-
vat postižené partie bez odborné asistence 
také doma sám každý den.“

Výhodou Divišovy posilovací věže – 
i v konkurenci s některými jinými cvičební-

OBROvsKé MOŽnOsti. Ondřeji Divišovi 
a jeho spolupracovníkům se už podařilo „obje-
vit“ více než čtyři stovky cviků, jež lze na XUpu 
provozovat. 
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Ondřej Diviš (35)

Působí jako CEO portálu Trenér do domu, 
CEO XUpTraineru a také jako trenér do 
domu na volné noze. Na Fakultě tělesné 
výchovy a sportu Univerzity Karlovy 
vystudoval obor tělesná výchova a sport. 
Je ženatý, má dva syny.



Gurmánská Hliněná bašta je vyhlá-
šená rybími pokrmy, promyšleným 
sezonním jídelníčkem od zvěřiny 

přes chřest po mléčná jehňata, chutnými 
„hotovkami“ z kvalitních surovin, vlast-
ním pečivem i vynikajícími moučníky. Za 
jídelním lístkem stojí již 23 let šéfkuchař 
a provozovatel Hynek Vávra a o pět let kratší 
dobu ho doplňuje vynikající cukrářka Bar-
bora Brožová. 

Vytříbené kulinární zážitky pod-
trhuje romantické okolí. Originální 

stavba restaurace se tyčí na hrázi nad 
rybníčkem. Z velké zastřešené terasy 
s výhledem do zeleně lze pozorovat 
třeba rodinu nutrií s letošními mláďaty 
i hejno kachen.

ze dne na den
Není divu, že se restaurace stala oblíbe-
ným místem pro konání svatebních obřadů 
a hostin. Jenže ve chvíli, kdy už byl seznam 
objednávek na rok téměř zaplněný, udeřil 
koronavirus a s ním i dosud nepoznaná 

opatření. Z velkolepých plánů se stal jen 
pouhý cár papíru.

Scénář osazenstva Hliněné bašty byl 
podobný jako jinde. Ze dne na den zavřeli, 
uklidili, opravili, co se dalo, a užívali si 
náhle získaného volného času. Pro Hynka 
Vávru, který jinak v restauraci tráví každý 
den a o víkendech i vaří, to byly první velké 
prázdniny za téměř čtvrtstoletí, ovšem kale-
né obavami o budoucnost.

„Když mi někdo něco provede schválně, 
tak se dokážu pořádně naštvat, ale pohromy FO

TO
: 

H
yn

ek
 G

lo
s

Baštu uhájím!
Hynek Vávra bojuje na valu 
průhonické Hliněné bašty

R E s TaRT
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ale druhým dechem říká, že zaměstnavatelé 
jsou v současnosti v pasti. Pokud už někoho 
musejí propustit, mají povinnost dát mu tři 
platy odstupného. 

„To je chyba státu, že zaměstnavatel je 
otrokem zaměstnanců. V takové situaci je 
prostě v kleštích,“ říká šéfkuchař rozhořče-
ně. „Dnes každý kouká na to, jaká má práva, 
ale málokoho zajímají taky povinnosti. 
Dostali jsme se do situace, že když nebudu 
například chtít přijmout kuřáka, pomalu 
abych se bál soudu za diskriminaci. Třeba 
po téhle facce, kterou nám svět uštědřil, se 
tyhle věci otravující život i podnikání vrátí 
do normálu.“

okénko nezachrání
Po čtrnácti dnech i v Hliněné baště otevřeli 
alespoň okénko s nápoji nalévanými do 
plastu a pokrmy, které si lze doma ohřát 
bez ztráty kvality. Zavedli také rozvoz přes 
dovážkovou službu. 

„Někteří lidé se diví, že jsem nesnížil ceny. 
Ale pokud mám vařit kvalitně, tak jedině 
z kvalitních čerstvých surovin a ty něco 
stojí. Z levných mražených polotovarů vařit 
nebudu, ze svých zásad prostě neustoupím, 
nebavilo by mě to. I tak tržba z okénka, 
natož výdělek, nevystačí ani na běžné 
náklady. Ale ukázaly se další dvě skvělé 
věci. Kamarád, od něhož mám restauraci 
pronajatou, prostě přišel a řekl: ‚Neplatíš 
teď nic, to je ti doufám jasný!‘ A pak nesku-
tečná solidarita štamgastů ochotných přijet 

pro jídlo z opačného konce Prahy, jen aby 
nás podpořili. Zkrátka – když je zle, Češi se 
semknou a pomáhají si navzájem,“ raduje se 
Hynek Vávra.

A co podpora od státu? Během rozhovoru 
na začátku května ještě nebyla žádná. „Účet-
ní jsem řekl, ať zažádá, ale trochu se bojím 
toho, že ten, kdo otevřel okýnko a snaží se, 
nedostane nic,“ směje se Hynek.

Pochoutky Pro cykliSty
Sám je nadšeným cyklistou a také jedním 
z partnerů projektu Průhonicemi na kole. Za 
hezkého počasí kolem Bašty prosviští a vět-
šinou se i zastaví alespoň na pivo nespočet 
vyznavačů tohoto sportu. 

„Tak jsem investoval 200 tisíc korun do 
stavby a vybavení cyklistického stánku s pi-
vem, limonádou, zmrzlinou, párky zapečený-
mi v rohlíkovém těstě a čerstvým kvasovým 
chlebem, kterého denně vlastnoručně upeču 
dvacet bochníků. Nebýt toho, že jsem to 
stavěl vlastníma rukama a s kamarády, bylo 
by to ještě dražší. Než jsme otevřeli, počasí 
vypadalo jako v létě, teď je zima a prší a tržby 
jsou zas dole,“ přiznává bez hořkosti.

I pivo, které čepuje, je součástí vzájemné 
podpory menších podniků: „Gwern beru 
z nedalekého nupackého minipivovaru, 
prostě od souseda. Radši podpořím malý 
pivovar než nějaký kolos a tohle všechno je 
na té krizi fajn, že si vzájemně pomáháme.“

Svatební hoStina v krabiČce
Jakmile se opatření trochu uvolnila, konala 
se v Hliněné baště první svatba. „Místo sta 
lidí jich bylo šest, oddali se tu, dostali dort 
a jídlo do krabiček, které si asi snědli někde 
na poli. Jinak všichni květnoví zájemci 
odřekli a čekají na normální podmínky. 
Jenže ty jsou zatím ve hvězdách, i když bude 
povoleno podávání jídla na terase, bude po-
třeba dodržovat povinné rozestupy a obsa-
zenost tak spadne na půlku. A samozřejmě 
nikdo neví, jak to bude dál, jestli nepřijde 
další vlna koronaviru a zákazů,“ obává se 
restauratér. Koronavirovým opatřením 
padne za oběť možná až třetina tuzemských 
restaurací.

„Škody jdou už teď do statisíců, a kdy-
bych neměl rezervy, nebo dokonce splácel 
úvěry, nepřežil bych to. Stánek pro cyklisty 
si nechám i nadále, zatím nás bude držet 
nad vodou, při hezkém počasí počítám se 
soběstačností. Ale je mi jasné, že se ten vý-
padek bude špatně dohánět. Letos už nejspíš 
neušetřím ani korunu, tak snad nás nečekají 
další pohromy.“ 

JAnA ŠUlistOvÁ

shůry řeším s chladnou hlavou. Jsem spíš 
praktik a žádný měkkota. A také si umím 
vážit všech pozitiv. Jsem sice drsnější šéf po-
užívající metodu cukru a biče, ale ochota lidí 
mě neskutečně potěšila. Hezky se k tomu 
postavili, přišli by do práce i zadarmo, chtějí 
prostě firmu udržet. Jen jeden z kolegů 
dal výpověď a šel pracovat do lesa, takže 
hledáme dobrého číšníka. Ale sám jsem 
nepropustil nikoho.“

Zaměstnance udržel zejména proto, že je 
vděčný za sehraný kolektiv spolehlivých lidí, 

Hynek vávra (52)

Restauraci Hliněná bašta v Průhonicích  
u Prahy si před 23 lety pronajal od kamará-
da. Přestože kuchařinu po revoluci pověsil 
na hřebík, jeho podnik se brzy stal kulinár-
ním pojmem. Kromě dobrého jídla restau-
race zaujme rovněž milovníky architektury. 
Projekt i stavbu provedl ekologický ateliér 
SEA architekta Petra Suskeho ve spolupráci 
se Zdeňkem Rajnišem. Jako materiál ke 
stavbě posloužila nepálená hlína z obecní 
skládky. Hlína se ke stavbám využívala od 
pradávna, ale Hliněná bašta je první mo-
derní stavbou z tohoto materiálu v Česku. 
Je vytápěna sluneční energií a tepelným 
čerpadlem využívajícím podzemní vodu.

OstRÁ slOvA. „Dnes každý kouká na 
to, jaká má práva, ale málokoho zajímají 
taky povinnosti,“ říká Hynek Vávra, šéfkuchař 
a provozovatel Hliněné bašty. 
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Každý klient navíc je fajn
„Chaos byl pro lázně horší 
než koronavirus,“ říká manažer 
Lázní Kostelec u Zlína Jiří Fadler   
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li naše klienty, zaměstnance, právníky 
a ekonomy. Tolik marnosti v práci jsem ještě 
nezažil. Nestává se mi, abych investoval 
úsilí, prostředky, čas svůj, čas mých kolegů 
a partnerů i mnohých dalších lidí do něčeho, 
co často již za dva dny zmizelo v prázdnotě 
chaosu, strachu a neschopnosti lidí, kteří 
rozhodují o našich osudech. Tato pandemie 
strachu v plné nahotě ukázala mnohé a není 
to pěkné pokoukání. Kapacity, ziskovost, 
obsazenost – tyto parametry se budou do 
normálu dostávat ještě dlouho.

 Pomáhá Zlínský kraj restartovat 
turistický ruch a lázeňství?
Musím říct, že mám spoustu starostí a moc 
jsem toto téma v poslední době nesledoval. 
Jen zpovzdálí jsem zaznamenal nějaké 
aktivity na úrovni kraje v cestovním ruchu. 
Takže ano, nějaké aktivity kraj vyvíjí, ale 
moje informovanost je jen povrchní.

 Lázně si lidé většinou spojují s Karlo- 
varským krajem. Kde se vzaly v podhůří 
Hostýnských vrchů nedaleko Zlína? 
Tato oblast je sirnými vodami celkem 
pověstná v důsledku specifického podloží 
zdejší pahorkatiny. Je to poměrně malé 
ohraničené území, kde vyvěrají tyto vody 
hojně, ale jen málo z nich se využívá k lá-
zeňství. Jímat tyto vody je technologicky 
poměrně složité, takže spíše se zde setkáte 
s nějakým přírodním vývěrem někde v le-
síku než v lázních. Jsme hrdí na to, že naše 
lázně patří mezi nemnohé, které využívají 
sirných vod k léčbě svých klientů. Z histo-
rických pramenů víme, že sirný pramen na 
svém pozemku objevil kostelecký občan Jan 
Zbořil. Léčebné účinky tohoto zázračného 
pramene – blahodárný vliv na revmatismus, 
otoky a pohybový aparát a jeho poruchy – 
obyvatelé zjistili záhy. Nicméně teprve když 
se o pramenech v místní kronice roku 1742 
napsalo, že jejich voda léčí „otokem a dřením 
údy stižené a zdravé chrání před onemocně-
ním“, začalo se s lázeňstvím v Kostelci.

Na jaké zákazníky cílíte? Jsou to jen senioři, 
kteří jsou vnímáni jako typičtí lázeňští 
hosté? 
Není to tak docela. V našich lázních necílíme 
na nějaký úzký segment trhu. V areá-
lu máme atraktivity pro širší spektrum 
klientů. Klienti ve „zkušeném“ věku tvoří 
podstatnou část, ale díky koupališti, golfu, 
turistickým pamětihodnostem v okolí, 
díky té nejkrásnější zoo jsme atraktivní pro 
osoby všech věkových skupin. Starší klienti 
využívají lázeňských služeb a ti mladší zase 
ostatních možností. 

 Cestovní ruch a lázeňství patří k nej- 
postiženějším oborům koronavirové krize. 
Jak zasáhl nouzový stav a další opatření 
vaše lázně?
Dopad na naše lázně je zcela zásadní. 
V té nejméně vhodné době, kdy se sezona 
rozjíždí, přišla vynucená stopka a fatálně 
podkopala ekonomiku celé společnosti. 
V tomto období se obvykle uzavírá nejpod-
statnější část obchodů, z jejichž realizace 
žijí lázně v čase mimo sezonu. A právě v této 
době byly lázně uzavřeny, a obchody se tudíž 
neuskutečnily. To bude mít pochopitelně 
negativní dopady v dlouhodobém horizontu, 
především v období, kdy jsou lázně každo-
ročně vystaveny mimosezonním poklesům 
návštěvnosti, a tedy i tržeb. Promarněné 
obchodní aktivity z jara tak paradoxně 
budou nejvíce škodit až v zimním období. 
Zima bude pro sektor lázeňství velmi nepří-
jemnou etapou a mnozí poskytovatelé těchto 
služeb se patrně dostanou do existenčních 
problémů právě až s nástupem zimy.    

 Teď už to ale vypadá, že se život začíná 
vracet do normálních kolejí. Jaká omezení 
v provozu lázní ještě přetrvávají?
Nyní je spuštěn provoz téměř bez omezení. 
V lázních jsme zvyklí pracovat v „dezinfekč-
ním“ režimu, který je nyní trochu kompliko-
vanější, ale dá se to zvládnout. Momentálně 
je největším omezením nošení roušek jak 
u personálu, tak u klientů. Je to velmi 
nepohodlné a někdy se jen těžko vysvětluje, 
že tato pravidla nejsou nějakým rozmarem 
lázní, ale že jde o povinnosti nám nařízené 
z moci mnohem vyšší. Další komplikací 
je podávání jídla. Při rautovém způsobu 
stravování se musejí klienti vzdát některých 
jinak obvyklých standardů a někteří to těžce 
nesou. Co se týká procedur, vyřadili jsme jen 
procedury, při kterých by mohl vznikat vod-
ní aerosol nebo pára. Těch je naštěstí v naší 
nabídce málo, a tak většinu poskytovaných 
procedur můžeme dělat bez omezení.   

 Bylo náročné všem požadavkům vyhovět? 
Náročné bylo vyhovět hlavně zmatečné-
mu postupu vlády, orientovat se v chaosu, 
kterým zákonodárci denně obšťastňova-

06/2020 l 25

›

Jiří Fadler (50) 

Manažer Lázní Kostelec a prezident Golf 
Clubu v Kostelci. Původem strojař, od 
poloviny devadesátých let pracuje pro 
společnost Lázně Kostelec. Je ženatý a má 
tři děti.



 Jaké procedury poskytujete a s jakými 
nemocemi pomáhají?
Naše lázeňské procedury se dají definovat 
jako tradiční. Jde zejména o využívání sirné 
minerální vody. To je deviza těchto lázní. 
Takže klienti využívají hlavně různé vanové 
koupele, masáže a mnoho různých zábalů. 
Nechybí ani rehabilitace a elektroléčba. 
Provádíme asi 70 různých procedur, tady 
určitě nemá smysl je vyjmenovávat. Každý 
se může podívat na naše weby a tam najde 
jejich výčet. Léčíme zde nemoci pohybového 
aparátu a nemoci kožní.

 Funguje u vás péče hrazená zdravotními 
pojišťovnami?
Ano, s některými pojišťovnami máme 
smlouvy na poskytování lázeňské péče, ale 
tento segment je ve výrazné menšině oproti 
klientům samoplátcům.

 Kromě klasické lázeňské péče jsou v módě 
také krátkodobé regenerační wellness 
pobyty. Poskytujete je i vy. Co mohou 
návštěvníkům nabídnout?
To je segment, který tvoří základ naší na-
bídky. Nabízí klientům relaxaci, krátkodobý 
únik od starostí, mnozí jezdí v páru a jedou 
si k nám užít jeden druhého. Tento typ po-
bytu nabízí velkou flexibilitu a přizpůsobení 
se potřebám klientů. Naše nabídka je kon-
cipována tak, že poměrně velké množství 
pobytů je rozděleno do menších podskupin 
podle délky a také podle charakteru proce-

dur nebo typologie klienta. Na našem webu 
si klient formou jednoduchých zatržítek 
vyfiltruje, na jak dlouho chce přijet, jestli 
ho zajímá pobyt pro ženy, milence, nebo 
má bolavé koleno, či má rád koupele, nebo 
spíš preferuje masáž a hledá něco vhodného 
například pro seniory. Na pár kliknutí se mu 
tak zúží výběr podle jeho vlastních kritérií 
a má rychle jasno. Mezi nabízenými bezmála 
pěti desítkami pobytů si tak rychle vybere 
ten svůj. Obecně v rámci těchto pobytů 
klientům nabízíme relaxaci a nevšední péči 
našich terapeutů.

 Tento kout České republiky je zatím 
turisty možná trochu přehlížený. Kam 
od vás mohou vyrážet na výlety do okolí? 
Je tady toho spousta. Na jedné straně jsem 
rád, že tento překrásný kout naší země není 
zaplaven turisty, ale na straně druhé musím 
říct, že je zde mnoho k vidění a turistika se 
tu rychle rozvíjí. Již samo Baťovo město je 
unikátem a stojí za návštěvu. Je to moderní, 
baťovsky charakteristické a zelené město, 
kterých je na světě jen pár. Dále přitahuje 
hlavně zoo a zámek Lešná. Jak už jsem 
zmínil, ve Zlíně se nachází nejkrásnější 
zoologická zahrada v Česku, má světové 
parametry. Zámek je krásný, romantický, je 
to bývalé sídlo zakladatelů našich lázní. Zří-
cenina hradu Lukov, Baťův kanál, marián-
ský poutní kostel ve Štípě. To vše je v dosahu 
dvou tří kilometrů. Jen o něco dál je úžasný 
Svatý Hostýn. Posvátná hora našich předků 

a nejvýznamnější poutní místo na Moravě. 
A je toho ke zhlédnutí ještě mnohem víc. 

 Lázeňství před několika lety postihlo 
omezení proplácení zdravotní péče ze 
strany zdravotních pojišťoven. V roce 2016 
bylo toto omezení zrušeno. Projevila se 
změna pozitivním způsobem? 
Musím říci, že u nás nikoli. Připadá mi to 
tak, že byly provedeny změny spíše admini-
strativně než fakticky a to s sebou nese spíše 
negativní dopady. Nemocných lidí, kteří 
potřebují lázeňskou péči, je mi upřímně líto. 
Najít „umístěnku“ do lázní je pro ně noční 
můra. Mnohým se to ani nepodaří a poukaz 
do lázní v termínu nedokážou uplatnit. Podle 
mého soudu je na vině nedostatek prostředků 
na tuto péči alokovaný u pojišťoven a málo 
nasmlouvané kapacity u poskytovatelů. Ne-
ochota pojišťoven za tuto péči poskytovateli 
slušně zaplatit situaci také nezlepšuje.

 Je pro vás důležitá také kongresová 
turistika?
To je pro nás segment spíše okrajový, ale 
svůj význam jistě má. Máme k dispozici 
několik různých konferenčních místností 
s kapacitou od deseti do 150 osob. Jsme 
schopni uspokojit poměrně širokou škálu 
potřeb různých klientů. 

 Kromě lázní váš areál nabízí také vyhří- 
vaný bazén. Je oblíbeným místem také pro 
obyvatele Zlína?
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Zcela určitě. Pro lázeňské hosty i pro místní. 
Venkovní bazénový areál je velmi prostorný 
a nabízí úchvatný výhled do krajiny, čítá 
plavecký bazén dlouhý 25 metrů, bazén pro 
neplavce s hloubkou 20 až 75 centimetrů 
a kruhové brouzdaliště pro nejmenší. Všech-
ny bazény jsou vyhřívané na 28 stupňů. Kom-
plex je otevřený od května do konce září. Od 
1. května je oficiálně spuštěn velký plavecký 
bazén a zbývající bazény zahajují v závislosti 
na venkovní teplotě, nejpozději v průběhu 
června. V areálu je možné také využít dvě 
vířivky s masážními tryskami, které jsou 
v provozu i mimo koupací sezonu. Díky tomu 
se můžete i v zimě nechat zlákat ke koupání 
ve whirlpoolu. V průběhu léta probíhá každý 
den na koupališti i mimo ně zábavný animač-
ní program pro děti i dospělé se zkušenými 
animátory. Pro osvěžení a občerstvení lze 
využít bufet s širokou nabídkou limonád, 
ledových káv, zmrzlin a jídel. K dispozici jsou 
lehátka okolo bazénů, sprchy, toalety, pře-
vlékárny a ratolesti si mohou užít houpačky 
v dolní části areálu, kde se také nacházejí 
stanové přístřešky proti slunci. U plavčíka 
jsou dostupné pomůcky pro neplavce.

 Součástí komplexu je golfové hřiště. Jaké 
jsou jeho přednosti v porovnání s jinými 
areály v Česku?
Kostelecké hřiště, které je přírodního 
typu, velmi umně respektuje charakteri-

stický ráz okolní krajiny. Snaha o citlivé 
zasazení hřiště do zdejší přírody byla 
korunována úspěchem, a tak se poda-
řilo vybudovat funkční symbiózu mezi 
zvlněnými hvozdy a moderním golfo-
vým hřištěm. Kdyby se mělo kostelecké 
hřiště charakterizovat jedním slovem, 
bylo by to „výzva“. Jeho kopcovitý profil 
a členitost jednotlivých drah může být 
zajímavou zkouškou trpělivosti. Vyžaduje 
totiž chladnou hlavu, rozvahu a taktické 
golfové uvažování. Výbušné a nerozvážné 
povahy hřiště snadno vytrestá. Většina 
greenů je lehce čitelná, ale na některé je 
obtížnější přístup. Ke zdolání celého hři-
ště je zapotřebí jistá fyzická kondice, za 
kterou vás ale odmění překrásnými výhle-
dy, bezprostředním kontaktem s okolní 
přírodou a pocitem uspokojení ze splnění 
náročné výzvy.

 Dlouhodobě se snažíte bořit vžitou 
představu, že golf je exkluzivním sportem 
pro bohaté. Jak se vám to daří?
Domnívám se, že v této oblasti jsme udělali 
kus práce. Je to náš „lidský“ přístup ke 
klientovi obecně, který se odráží v tom, že 
hrát golf k nám chodí i obyčejní, přátelští 
a pokorní lidé.

 S golfem bývá spojena také představa 
vysokých investic do vybavení. Půjčujete 
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Historie lázní Kostelec 
Historie lázní Kostelec začíná již v 18. století, 
konkrétně v roce 1742. Celé panství, které se 
v té době nazývalo lukovské, spravoval hrabě 
Kristian August Seilern-Aspang. Sirný pramen 
na svém pozemku objevil kostelecký obyvatel 
Jan Zbořil. Postupně byly vystavěny dřevěné 
lázeňské budovy známé jako „panské lázně“ 
spolu se zámkem Lešná ve stylu doznívající-
ho baroka. Do těchto „panských lázní“ měla 
ovšem přístup pouze vrchnost.

V roce 1899 koupili areál manželé Mašlá- 
ňovi společně s doktorem Janem Kovářem.  
Lázně byly přebudovány na moderní léčebné 
středisko, které dokonce převyšovalo poža-
davky tehdejší doby. Sestávalo se ze dvou 
lázeňských vil – Maxe a Moritze ve stylu 
selské secese, dále z budovy lázní, ve které 
probíhaly jednotlivé procedury, a z „centrální“ 
budovy lázní, která fungovala jako recepce 
a ubytovna. Lázně se staly kulturním a spole-
čenským centrem kraje s bohatým společen-
ským životem, v sezoně navíc s pravidelnými 
koncerty. O nedělích a svátcích je navštěvo-
valo až 1500 lidí.

Ve třicátých letech 20. století vyjádřil svůj 
zájem o koupi Tomáš Baťa, v roce 1936 po-
žádal hraběnku Charlottu Seilernovou, zda by 
mu je neprodala. Ale neuspěl. Během okupace 
byla do lázní přestěhována německá mládež 
a ústav sloužil jako umývárny. Na konci druhé 
světové války byla hlavní lázeňská budova 
s kuchyní a ubytováním zapálena a celá 
vyhořela. 

V roce 1964 odkoupily areál Vítkovické 
železárny Klementa Gottwalda Ostrava, jejichž 
záměrem bylo lázně využívat jako rekreační 
a ubytovací středisko jen a pouze pro své za-
městnance. Na vrcholku kopce byl roku 1972 
vybudován nový ubytovací komplex spolu 
s venkovními bazény. Nový majitel zároveň 
nechtěl nákladně udržovat lázeňské vily Max 
a Moritz. Obě vily byly opuštěny, zdevasto-
vány a v polovině 70. let zbourány. Rok 1994 
byl pro lázně ve znamení návratu k tradicím. 
V únoru koupila lázeňský komplex společnost 
Zlínsat. Noví majitelé se rozhodli navázat na 
dlouholetou tradici lázeňství v Kostelci, která 
po druhé světové válce postupně zanikla, 

a jako cíl si dali obnovení lázeňské péče 
s využitím zdejších léčivých sirných pramenů. 
V roce 1996 byly provedeny nové průzkumné 
vrty, jeden z nich měl více sirovodíku než 
původní studna a mohutností umožnil dvoj-
násobný odběr léčivé vody. Nový vydatný vrt 
také otevřel možnost léčby kožních chorob. 
Majitelé se zaměřili na opravy a modernizaci 
zastaralého areálu. V letech 1998 až 2017 
byly postupně provedeny rekonstrukce hotelu, 
lázní, koupaliště a mnohé se změnilo také ve 
venkovním areálu. 

například zájemcům výbavu, aby si tento 
sport mohli vyzkoušet?
Na úplný začátek je možné si u nás určité 
vybavení zapůjčit. Dnes již ale neplatí, že je 
potřeba do golfového vybavení investovat 
mnoho peněz. Tento krásný sport nestojí víc 
než jiné koníčky. Pokud je člověk ochoten si 
pořídit třeba lyže, kolo, tenisovou výbavu, 
může také klidně hrát i golf. I za deset tisíc 
se dá pořídit výbava, která bude dobře 
sloužit léta.

 Letošní turistická sezona má patřit 
dovoleným v tuzemsku. Očekáváte, že může 
vyrovnat propady, které od března do 
května způsobila koronavirová krize?
Ty propady nejsme schopni dorovnat. Není 
to možné z kapacitních důvodů. Polovinu 
nejsilnějšího období jsme museli mít zavře-
no. V lázních bývá jaro velmi silné, ne-li nej-
silnější období v roce. Podobně významné 
je ještě léto. To ale míváme obsazeno vždy, 
takže není možné kapacity navýšit. To pro-
marněné jaro už nedoženeme. Samozřejmě 
budeme ale rádi za každého klienta, který 
si pobyt u nás koupí. A pokud se na někoho 
v letní sezoně nedostane, může přijet i na 
podzim. Podzim je u nás krásný a navíc 
na podzim bývají kapacity volnější. Každý 
takový klient nám tak pomůže. 

DAliBOR DOstÁl (dostal@mf.cz) 



Dovolená za humny
Vystřídají zahraniční návštěvníky ti čeští?
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Pandemie koronaviru zasadila 
českému cestovnímu ruchu těžkou 
ránu. Dva měsíce zavřené hotely, 

restaurace, památky i návštěvnická centra 
se po zmírnění opatření probudily k životu, 
ale movité zahraniční návštěvníky budou 
vyhlížet asi ještě velmi dlouho. 

A tak se letošní léto bude jednoznačně 
odvíjet ve znamení domácí turistiky. Tu 
by mělo posílit trvající uzavření hranic 
s mnoha státy, ale i obavy Čechů z cestování. 
Většina z nich plánuje strávit dovolenou na 
chatě či chalupě nebo navštívit české památ-
ky a krásná zákoutí.   

Intenzita, s jakou budou lidé v létě ces-
tovat po vlastech českých, výrazně ovlivní 
ekonomiku.  Cestovní ruch má v tuzemsku 
podíl tři procenta na HDP, 4,5 procenta na 
celkové zaměstnanosti a 24,5 procenta na 
celkovém exportu služeb. 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), 
agentura CzechTourism a Národní ekono-
mická rada vlády (NERV) proto ve spolu-
práci s dalšími institucemi připravují akční 
plán, který má pomoci s restartem odvětví.  

„Cílem akčního plánu je přispět k nasta-
vení protikrizových opatření, která udržitel-
ným a efektivním způsobem umožní obnovu 
odvětví cestovního ruchu,“ řekla poněkud 
kostrbatě ministryně pro místní rozvoj 
Klára Dostálová.

A dodala: „Veškerou pozornost je nyní 
nutné napřít především na podporu poptáv-
ky formou státních poukazů na tuzemskou 
dovolenou a snížení DPH, což jsou dvě 
klíčová opatření, o nichž jsme diskutovali 
s představiteli NERV a s panem premiérem. 
Věnujeme se také přípravě cílené marketin-
gové kampaně a plánujeme úzce spolupraco-
vat s kraji a destinačními společnostmi tak, 
abychom návštěvnost rozprostřeli po celé 
zemi a aby byla nabídka služeb v regionech 
co možná nejpestřejší.“ 

Pomoc hotelům
Vláda již v rámci daňového balíčku, který by 
měl pomoci firmám s následky šíření koro-
naviru, schválila snížení DPH na ubytovací 
služby z 15 na 10 procent. Stejně by měla 
DPH klesnout také u vstupného na kulturní 
akce a sportovní události, vstupného na 
sportoviště, jízdného na vleky a vstupného 
do saun a dalších podobných zařízení.

„Protikrizový balíček je jednoznačně 
vstřícným krokem vlády pro podporu 
podnikání v ubytovacích službách. Naše 
hotelnictví je na vysoké úrovni ve srovnání 
s ostatními členskými státy EU a je pro nás 
klíčové, aby tomu tak bylo i po odeznění 
současné pandemie, která zasáhla zásadním 

způsobem právě služby ubytování a stravo-
vání,“ ocenil podporu státu Václav Stárek, 
prezident Asociace hotelů a restaurací ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj se také 
snaží vytvořit motivační nástroj na podporu 
spotřeby služeb tuzemského cestovního 
ruchu pod názvem Dovolená v Česku.  
Z výzkumů totiž vyplývá, že zatím jen  
20 procent české populace je rozhodnuto 
vyjet na dovolenou v ČR, 60 procent ještě 
není rozhodnuto. 

„Podle průzkumu víme, že téměř 60 pro- 
cent Čechů ještě váhá, zda vyrazí na do-
volenou po Česku. Právě na ty míří naše 
kampaň, kterou chceme co nejrychleji po-
moci regionům a podnikatelům v cestovním 
ruchu. Lidem by měla dodat chuť cestovat 
po českých a moravských krajích a objevovat 
i taková místa, kam běžně nejezdí,“ uvedl 
ředitel agentury CzechTourism Jan Herget. 

„Současnou situaci se zároveň pokusíme 
využít k posílení konkurenceschopnosti, při-
čemž cestu vidím v digitalizaci cestovního 

ruchu a využití chytrého marketingu,“ dodal 
Herget.

klíČová je rychloSt
Hlavním důvodem pro trávení dovolené 
v Česku je podle průzkumu chuť podpořit 
místní podniky. Češi se obecně staví k tu-
zemské dovolené pozitivně, celých 98 pro-
cent turistů z ní má vyloženě dobrý pocit. 

„Pro cestovní ruch je teď důležitá pře-
devším rychlost. Jsem rád, že jsme na tom 
s MMR i s odborníky v NERV našli shodu, 
a věřím, že tu shodu co nejdříve potvrdí i vlá-
da. Lidé pracující v cestovním ruchu musejí 
vědět, že má smysl připravovat se na letní se-
zonu a investovat do rozvoje služeb po celém 
Česku,“ připomněl Tomáš Prouza, prezident 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

„Cestovní ruch zaměstnává 240 tisíc 
obyvatel naší republiky a odvody do ve-
řejných rozpočtů činily 140 miliard korun 
ročně. S ohledem na to, že náš obor byl jako 
první a nejzasaženější oblastí v souvislosti 
koronavirovou epidemií, považuji za zá-
sadní podporu domácího cestovního ruchu 
formou státních voucherů na dovolenou 
v Česku, a to bez přispění zaměstnavatele,“ 
dodal Viliam Sivek, předseda Fóra cestovní-
ho ruchu ČR. 

hory v rozpacích
Ministerstvo ve spolupráci s CzechTourism 
sleduje a vyhodnocuje obsazenost ubyto-
vacích kapacit na letní sezonu i po jejím 
skončení. Na letošní léto je zatím například 
aktuální obsazenost v horských oblastech 
kolem 60 procent v hlavní sezoně, tedy 
v červenci a srpnu, a 30 procent v září. 

Jenže právě horská střediska stále nedo-
kázala vyřešit problém, který návštěvníky ›
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„Návštěvnost 
a spotřeba v cestovním 
ruchu na Vysočině se 
v době koronavirové 
krize propadly asi 
o 80 procent oproti 
roku 2019.“

tOMÁŠ čiHÁK, Vysočina Tourism
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dlouhé roky trápí. Chybí v nich totiž ubyto-
vání pro rodiny s dětmi, příslušníky střední 
třídy, na které jsou zvyklí z rakouských Alp 
nebo chorvatského pobřeží. 

V českých horách jsou buď luxusní pro ro-
diny cenově nedostupné hotely, nebo naopak 
horské chaty s papundeklovým nábytkem 
pamatujícím školní zájezdy v sedmdesá-
tých letech minulého století a společnými 
toaletami na chodbě. Dlouhodobá orientace 
středisek na velmi movité návštěvníky nebo 
naopak nízkonákladové školní lyžařské 
zájezdy se nyní ukazuje jako velký handicap.  

kraJe trpí neJvíc
V krajských městech je obsazenost do deseti 
procent přes prázdniny a zhruba 30 procent 
v září. Ukázkovým příkladem je Ostrava, 
která byla vždy celý červenec vyprodaná 
díky festivalům Colours of Ostrava a Beats 

cílem bude nalákat do regionu výletníky 
a oživit turismus.

„Z poklesu cestovního ruchu nadšený 
nejsem, ale nic jiného jsme nemohli čekat. 
Pandemie koronaviru a s ní související 
opatření způsobily, že cestovní ruch ze dne 
na den skončil. V kraji se uzavřely turistické 
atraktivity, hotely a restaurace. To všechno 
se nám zákonitě muselo promítnout do 
statistik,“ uvedl náměstek hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje pro regionální rozvoj 
a cestovní ruch Jan Krkoška.

A dodal, že podle Českého statistického 
úřadu v prvním čtvrtletí do regionu přijelo 
178 690 turistů, kteří se ubytovali v hro-
madných ubytovacích zařízeních. „Oproti 
loňskému prvnímu čtvrtletí k nám do kraje 
přicestovalo o 28 tisíc hostů méně.“ 

miliardové ztráty
V porovnání s prvním kvartálem roku 2019 
nastal pokles jak u domácích návštěvníků, 
kterých se v kraji ubytovalo 143 291, tedy 
o 14 procent méně, tak u hostů zahraničních, 
což bylo o 11 procent méně, tedy 35 399. 

„Náš kraj navzdory přicházející pandemii 
zaregistroval z hlediska návštěvnosti histo-
ricky nejsilnější měsíce leden a únor, a to jak 
z důvodu juniorského mistrovství světa v led-
ním hokeji, tak i dalších akcí, na které měl 
být tento rok nadprůměrně bohatý. I tak nám 
ale vzniknou bohužel nesmazatelné ztráty,“ 
doplnil ředitel krajské destinační společnosti 
Moravian-Silesian Tourism David Karčmář.

Moravskoslezský kraj přišel v březnu 
a dubnu zhruba o 1,2 miliardy korun, které 
by turisté v regionu utratili. „Cestovní ruch 
potřebuje v dobrém slova smyslu nakopnout. 
Vyčíslené ztráty, které pandemie způsobila, 
už zřejmě nedoženeme, ale zabojovat mu-
síme. Proto Moravskoslezský kraj pracuje 

for Love. Nyní kvůli vládním opatřením 
eviduje obsazenost pouhých pět procent. 

Klíčové jsou služby, které poskytují lázně. 
V nich se odehrává téměř čtvrtina z celko-
vého počtu přenocování, a to zejména díky 
nadprůměrné délce pobytu. Z hlediska útrat 
je pak klíčová kongresová turistika, která 
přináší až dvojnásobně vysoké útraty ve 
srovnání s klasickým turismem. 

Krize dopadla nejen na tradiční turistické 
regiony, jako jsou Praha nebo jižní Čechy, 
ale i na části republiky, které tuto oblast 
začaly intenzivněji rozvíjet až v posledních 
letech. Například v Moravskoslezském kraji 
se kvůli koronaviru ocitl cestovní ruch 
v regionu v červených číslech po šesti letech. 
Celkový počet návštěvníků, kteří letos 
přicestovali v prvním čtvrtletí, se meziročně 
snížil o 14 procent. Moravskoslezský kraj 
proto připravuje projekty, jejichž hlavním 
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Ten umožnil cestovním kancelářím, u kte-
rých si klienti zaplatili letošní dovolenou 
v zahraničí, místo vrácení peněz vydat 
poukázku na absolvování pobytu v příštím 
roce. Lidé tak skončili bez peněz a nemohou 
je proto utrácet v létě v Česku. 

Většina domácností šetří na dovolenou 
řadu měsíců a podobný finanční výpadek 
je pro ně velmi citlivý. Za několik týdnů tak 
neodkážou znovu našetřit na prázdninový 
pobyt, byť by byl v tuzemsku.  Opatření, kte-
ré pomohlo cestovním kancelářím – či spíše 

pojišťovnám –, u kterých byly pro podobné 
situace pojištěné, tak výrazně poškodí do-
mácí cestovní ruch.  

Spotřebitelské organizace přitom upozor-
ňují, že česká úprava je v rozporu s právem 
Evropské unie. Podle něj může sice cestovní 
kancelář klientům poukázku nabídnout, 
ale ten může trvat na vrácení peněz. Navíc 
u jízdenek či letenek podobná úprava neplatí 
a dopravci musejí zákazníkům prostředky 
vrátit vždy. Přesto i spotřebitelské organizace 
apelují na vstřícný přístup. 

„Finanční problémy mohou mít nejen 
spotřebitelé, ale i podnikatelé, pro které by 
hromadné vracení zaplacených úhrad mohlo 
být likvidační. Proto i přes znalost evrop-
ských práv spotřebitelů vyzýváme k vzájem-
nému pochopení a dohodě, pokud je možná,“ 
konstatuje Eduarda Hekšová, ředitelka 
spotřebitelské organizace dTest. 

I na tom, zda se klienti aerolinií a cestovních 
kanceláří dostanou ke svým penězům, bude zá-
ležet, zda je pak budou moci utrácet na českých 
horách, v památkách či národních parcích.  

Peníze zamrzlé v zahraničí
Plány na dovolenou v Česku komplikuje zákon Lex Voucher



na oživení cestovního ruchu. Marketingová 
kampaň Máme světový kraj ukáže, že není 
třeba cestovat po světě, když máme v našem 
kraji místa, která zdárně konkurují těm svě-
tovým. Také plánujeme prodloužení hlavní 
turistické sezony o září a říjen. Připravu-
jeme i další programy, které cestovní ruch 
podpoří,“ popsal Jan Krkoška, jak chce kraj 
pomoci se záchranou turistického ruchu. 

Některé regiony jsou na tom ještě výrazně 
hůře. „Podle analýzy, kterou jsme si nechali 
zpracovat, a dalších zdrojů se návštěvnost 
a spotřeba v cestovním ruchu na Vysočině 
v době koronavirové krize propadly o asi 
80 procent oproti roku 2019. Reagujeme 
na to intenzivní kampaní v médiích online 
i tištěných novinách, časopisech, magazí-
nech, v rádiu, na sociálních sítích, kterou 

zveme turisty k návštěvě Vysočiny. Dává-
me jim tipy na kratší výlety i dlouhodobé 
pobyty, nabízíme jim různé druhy ubytování 
a aktivit,“ říká ředitel krajské příspěvkové 
organizace Vysočina Tourism Tomáš Čihák.

turiStické cíle Se SPojují
Na rodiny s dětmi se snaží zaměřit v severo-
východní části středočeského kraje. „Neplá-
novanou prodlouženou zimní přestávku jsme 
využili k celé řadě vylepšení. Jejich společ-
ným jmenovatelem je zvyšování komfortu 
pro rodiny s malými dětmi. Herní zóny pro 
nejmenší jsme pomocí plůtků uzavřeli tak, 
že je z nich jediný východ, který navíc vždy 
směřuje k lavičkám či přilehlým gastropro-
vozům, kde mohou rodiče chvíli odpočívat. 
V gastrozóně U Hotovek přibude během 
sezony hrací dům pro nejmenší, v němž si 
děti mohou vyzkoušet nejrůznější profese 
od policisty přes zdravotní sestřičku až po 
učitele,“ popisuje novinky majitel rodinného 
parku Mirakulum v Milovicích Jiří Antoš.

Pro všechny, kdo by mezi atrakcemi za-
bloudili, vznikl na dlážděném prostranství 
uprostřed parku obří kompas, který může 
být ideálním místem srazů těch, co se náho-
dou nebudou moci najít.

Také v Mirakulu kladou důraz na to, aby se 
návštěvníci v parku cítili bezpečně. „Denně 
probíhá čištění všech prostor, které slouží 
návštěvníkům, se zvláštním důrazem na 
sociální zařízení. K tomuto účelu používá-

me dezinfekční prostředky s virucidním 
účinkem. Sociální zařízení navíc každou noc 
dezinfikujeme ozónem. Všechna občerstvení 
jsme vybavili ochrannými plexiskly. Návštěv-
níkům je všude k dispozici dezinfekce, ochra-
nu úst a nosu, dezinfekci rukou a ochranné 
rukavice lze zakoupit v naší prodejně suvený-
rů,“ vypočítává některá z opatření Jiří Antoš.

jiStota Pro návštěvníky
Jistotu v neklidné době se návštěvníkům 
snaží dát i v nedalekém zámku Loučeň. 
„Poměrně zásadní v rámci plánování letní 
dovolené je skutečnost, že u nás v Loučni 
při zakoupení pobytu pro letní dovolenou, 
poskytujeme stoprocentní garanci vrácení 
peněz v případě, že by ve vámi vybraném 
termínu nebylo možné v důsledku vládních 

nařízení možné pobyt realizovat. To je velice 
častý dotaz všech, kdo k nám poslední 
dobou volají,“ říká Kateřina Šrámková, 
jednatelka zámku Loučeň. 

„Jednotlivé pobyty jsme se snažili za 
rozumnou cenu naplnit pro každou skupinu 
tím, co považuje za důležité. Rodinám 
s dětmi nabízíme dětský koutek nebo klubík, 
aby si rodiče po skutečně náročném období 
mohli v klidu odpočinout a měli konečně čas 
jen pro sebe. Starším párům pohodlí a sou-
kromí při pohybu v přírodě. Pro mladé pak 
romantiku a řadu aktivit tak, aby byl jejich 

pobyt co možná nejlépe využitý,“ dodává 
Kateřina Šrámková. 

Loučenský areál ve středních Čechách 
nedaleko Prahy se pyšní nejenom světovým 
unikátem v podobě Labyrintária – souborem 
dvanácti labyrintů a bludišť v zámeckém 
parku, které jsou největší v Evropě –, ale také 
lanovým parkem a dětským mlhovištěm. 

Turistické cíle z okolí se rozhodly přilákat 
rodiny s dětmi do tohoto koutu středních 
Čech společně. Nabízejí proto v rámci 
sdružení Elbiana, jehož název odkazuje na 
region Polabí, slevové balíčky ve výši 30 pro- 
cent. „Smysl naší spolupráce vystihuje 
heslo Balík zážitků v jednom balíčku. Z naší 
spolupráce těží především sami návštěvníci. 
My chceme ukázat, že jsme připraveni i na 
jejich vícedenní pobyty,“ vysvětluje Kateřina 
Šrámková, ředitelka zámku Loučeň. 

Nabídka reaguje na ekonomické, ale 
i společenské dopady pandemie koronaviru. 
„Uplynulé dva měsíce byly pro mnoho rodin 
zatěžkávací zkouškou. Všichni aktivní rodi-
če mají náš obdiv za to, jak se v karanténě 
věnovali dětem. Nyní už můžeme tuto radost 
opět převzít my, kteří se kvalitní náplní pro 
děti a rodiny věnujeme úspěšně řadu let,“ 
doplňuje Jiří Antoš. 

Do projektu jsou zapojeny i místní hotely. 
Jejich pobytové slevy jsou nastavené tak, 
aby vyhověly zamýšlenému projektu Mini-
sterstva pro místní rozvoj ČR na podporu 
domácího cestovního ruchu. Tedy za finanč-
ní spoluúčasti státu nebo zaměstnavatele. 
„Věříme, že dojde na tuto realizaci. Budeme 
usilovat o to, aby klient mohl podporu získat 
i zpětně po své návštěvě,“ doplňuje Jiří Hlin-
ka, manažer sdružení Elbiana.  

DAliBOR DOstÁl (dostal@mf.cz)
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„Protikrizový balíček je jednoznačně 
vstřícným krokem vlády pro podporu 
podnikání v ubytovacích službách.“ 

vÁClAv stÁReK, Asociace hotelů a restaurací ČR



Léčebné prameny, minerální vody, 
bahenní koupele a stále vzácnější klid 
českých lázní pomáhaly v minulých 

letech vracet zdraví milionům českých 
i zahraničních pacientů. Kvůli důsledkům 
pandemie nemoci covid-19 se však nyní tu-
zemské lázeňské provozy ocitly na marodce.

„Dopad na naše lázně je zcela zásadní. 
V té nejméně vhodné době, kdy se sezona 
rozjíždí, přišla vynucená stopka a fatálně 
podkopala ekonomiku celé společnosti,“ 
říká Jiří Fadler, manažer Lázní Kostelec na 
Zlínsku.

Jeho slova potvrzuje i Svaz měst a obcí. 
„Nejvíce postižené krizí jsou zejména ekono-
mické oblasti, které mají místní a regionální 
charakter často se značným významem pro 
zaměstnanost a život v území, jako jsou ces-
tovní ruch, lázeňství, služby, malí či střední 
podnikatelé,“ vysvětluje předseda Svazu 
měst a obcí ČR (SMO ČR) František Lukl. 

SyStémová PodPora chybí
Zatímco na Zlínsku je krize lázeňství 
problém jednoho zařízení, v Karlovarském 

kraji jde o hrozbu pro celý region a řadu 
měst a obcí. Proto především tam netrpělivě 
čekají na to, jakou systémovou podporu stát 
pro tento obor nachystá. 

„Stále je trápí neexistence systémové 
podpory. Ministerstvo pro místní rozvoj 
nám po dlouhé době představilo záchranný 
program, který připravuje pro subjekty 
v cestovním ruchu. Agentura CzechTourism 
v kampani Světové Česko představí naše vý-
znamné památky a očekáváme, že se v kam-
pani zaměří na lázně. Krajská destinační 

agentura odstartovala svou kampaň již na 
začátku dubna. Snaží se o přilákání domácí 
klientely a já věřím, že tato bohatá nabíd-
ka přiláká co nejvíce lidí,“ uvedl Vojtěch 
Franta, člen zastupitelstva Karlovarského 
kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu 
a UNESCO.

Propagace ale není jedinou oblastí, kde 
potřebuje české centrum lázeňství pomoc. 
„Mluvili jsme také o prodloužení návrhů, 
tedy poukazů na lázeňskou péči, kterou 
nemohli lidé během koronavirové krize 
absolvovat. Mnohým z nich proto už návrh 
propadl. Ministerstvo zdravotnictví vymyslí 
takové řešení, aby lidé nemuseli znovu 
k lékaři kvůli opakované indikaci lázní,“ 
uvedl krajský radní Jan Bureš. Kompenzaci 
pro lázně by podle ministra zdravotnictví 
Adama Vojtěcha měla obsahovat také nově 
připravovaná úhradová vyhláška. 

Čekání na Poukázky
Po jednáních s ministryní pro místní rozvoj 
Klárou Dostálovou si karlovarský region 
hodně slibuje od opatření na podporu do- FO
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Nejen pro pacienty
České lázně mohou zachránit rodinné dovolené
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„Ministerstvo 
zdravotnictví vymyslí 
takové řešení, aby lidé 
nemuseli znovu k lékaři 
kvůli opakované 
indikaci lázní.“

JAn BUReŠ, Karlovarský kraj



mají i statut takzvaných klimatických lázní, 
léčivých minerálních pramenů, dětských hřišť, 
sportovních areálů i možností ke koupání.

V době, kdy o zákazníky bojují i ta nej-
věhlasnější lázeňská centra, je situace těch 
středních a menších ještě složitější. Poslední 
květnový týden se tak například slavnost-
ním zahájením 114. lázeňské sezony snažily 
přilákat nové návštěvníky Lázně Jáchymov.  

„Oslavy měly všem vzkázat, že jsou lázně 
opět otevřené, bezpečné a že se do nich zase 
vrací život,“ uvedl generální ředitel lázní 
Eduard Bláha, který je zároveň prezidentem 

Svazu léčebných lázní ČR.  Kvůli přetrvá-
vajícím opatřením sice slavnostní zahájení 
proběhlo v omezeném rozsahu, ale o to 
důležitější byl jejich symbolický význam. 

„Opět je možné v bazénech i plavat, zase 
se můžeme saunovat, přijet na wellness 
pobyt a navštívit kulturní programy. Díky 
pondělnímu odložení roušek ve venkov-
ních prostorách se slavnosti nesly v duchu 
svobodného nadechnutí se. A nadechnout se 
mohou i lázně. Chvíli to vypadalo na klinic-
kou smrt, ale nyní věříme ve vzkříšení,“ do-
dal Eduard Bláha. První pacienty přivítaly 
lázně již před několika týdny, ale až nyní se 

paleta jejich služeb mohla zase rozvinout.
České lázně to přitom nebudou mít v boji 

o české zákazníky jednoduché. Tím, že se 
léta profilovaly jako cíl pro starší a často 
také zahraniční klientelu, naučily se české 
rodiny s dětmi jezdit za podobnými zážitky 
do zahraničí. Především do maďarských 
nebo slovenských termálů. 

Navíc i klasické slovenské lázně, kam Češi 
rádi jezdí, obnovily koncem května provoz 
i pro pacienty, jejichž pobyty neproplácejí 
zdravotní pojišťovny. Lákají na velké slevy 
a akční pobyty. 

„Očekáváme, že léto by mohlo nahradit 
ztráty z uzavření lázní, bude to však záležet 
na rychlosti návratu klientů a obsazenosti 
kapacit. Léto je naše šance, jak přežít tyto 
těžké časy. Spoléháme se hlavně na sloven-
ské samoplátce, kteří vymění zahraniční 
dovolené za slovenské, a také na klienty s re-
kreačními poukazy, které věřím, že zůsta-
nou stále v platnosti jako velká pomoc pro 
záchranu slovenského cestovného ruchu,“ 
uvedla ekonomicko-obchodní ředitelka Bar-
dejovských lázní Tamara Šatanková. 

DAliBOR DOstÁl (dostl@mf.cz)

mácího cestovního ruchu. „Ministryně také 
zmínila poukázky na pobyty, které se chys-
tají pro naše občany a na jejichž financování 
by se podílel stát, případně i kraje. Mohlo by 
jít například o lázeňské relaxační pobyty. Je-
jich konečnou podobu předloží ministerstvo 
vládě zřejmě na konci května, případně bě-
hem června,“ popsala náměstkyně hejtmana 
Jana Mračková Vildumetzová.

Jenže vyměnit německé seniory za české 
rodiny s dětmi nebude pro lázeňská města 
vždy jednoduché. Jednu z cest, kterou by 
se to mohlo podařit, představily Mariánské 
Lázně. Ty pod hlesem „Místo k moři letos 
do Mariánských Lázní“ vytvořily animační 
program pro děti nazvaný Coolonáda.  

„Víme, jak náročná může být rodinná do-
volená. Nejen díky nádherné přírodě a množ-
ství aktivit, ale také díky našemu animační-
mu klubu Coolonáda chceme rodičům dopřát 
opravdový odpočinek. Zvlášť teď, v době 
koronavirové, kdy děti po dobu několika týd-
nů nechodily do škol a školek. Proto zatímco 
se děti budou bavit s Coolonádou, rodiče si 
užijí čas pro sebe. Mohou zajít na wellness, 
na golf, kolo nebo za kulturou,“ říká Mirka 
Tlučhořová z Rodinného a komunitního 
centra Domeček, které animační programy 
zajišťuje. Velkým plusem je navíc možnost 
využít hlídání dětí s profesionálními chůvami 
již od kojeneckého věku po celý den. 

V klubu Coolonáda, který bude otevřený 
a přístupný dětem ze všech ubytovacích 
kapacit na Mariánskolázeňsku i dětem 
místním, zajistí profesionální animátoři 
program ve dvou až třech blocích na celý 
den pro různé věkové skupiny. 

„Pro nejmenší děti do tří let vybudujeme 
dětské koutky, zajistíme hlídání i možnost 
zapojit se do animačního programu s rodiči 
nebo chůvou, dáme k dispozici půjčovnu 
dětského vybavení. Školkovým dětem 
dopřejeme vyrábění všeho druhu, běhání, 
závodění, hry, soutěže, ale i výlety s různou 
tématikou. Pro mladší školní děti navíc při-
dáme bohatý program, a to včetně výpravy 
za zvířaty a péče o ně, turnaje na X-boxu 
i zážitkové výlety. Připraveni chceme být 
i na teenagery, které jistě zaujmou zážitky 
a aktivity z oblastí, které je baví a o které se 
zajímají,“ upřesňuje Mirka Tlučhořová.  

Seniory Střídá romantika
Město se snaží setřít nálepku destinace pro 
seniory a chce více sázet na to, že patří do 
exkluzivního výběru CNN Travel top 15 nej-
romantičtějších míst střední Evropy. Láká ná-
vštěvníky na příjemnou dovolenou s přednost-
mi v podobě krásné přírody plné parků, lesů 
a mimořádně čistého ovzduší, díky kterému 
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„Pro nejmenší děti do tří let vybudujeme dětské 
koutky, zajistíme hlídání i možnost zapojit se 
do animačního programu s rodiči nebo chůvou, 
dáme k dispozici půjčovnu dětského vybavení.“

MiRKA tlUčHOŘOvÁ, klub Coolonáda
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Vyjet za hranice bylo každoročně 
nedílnou součástí dovolené přibližně 
pro milion Čechů. Kvůli korona-

virové krizi, zavřeným hranicím a dalším 
přijatým opatřením však museli přehodnotit 
své plány. Již začátkem dubna podle průzku-
mů zrušila svou dovolenou v zahraničí téměř 
polovina Čechů. Přispělo k tomu i tehdejší 
prohlášení epidemiologa Romana Prymuly, 
že hranice budou zavřené možná i dva roky. 

I když v minulých dnech již vláda vydala 
seznam zemí, kam mohou Češi vyjet na 
dovolenou, a první rodiny mají za sebou 
pobyty u moře v Chorvatsku, mnoho lidí si 
letos cestu do ciziny stejně raději odpustí. 
Zájem o dovolenou v zahraničí se totiž ani 
po těchto změnách příliš nezvýšil. Zatímco 
v dubnu, v době nejhlubší koronavirové 
krize, plánovalo vyjet za hranice jen  
11 procent Čechů, koncem května to 
bylo 13 procent. 

Pláže na Makarské nebo ostrově Zakyn-
thos tak letos vystřídají zahrádky a dvorky 
českých chat a chalup. Tato změna posílí 
výrazný trend z poslední doby, kdy zájem 
o letní tuzemskou dovolenou roste již 
několik let v řadě. Letošní domácí turistická 
sezona tak bude zřejmě rekordní. 

chaluPy mohou vydělávat
Lidé, kteří nemají vlastní chatu nebo cha-
lupu, budou často řešit tuto situaci krátko-
dobým pronájmem. „Majitelé rekreačních 
objektů již v minulých letech dosahovali 
rekordní obsazenosti i zisků. Vznikla celá 
řada menších objektů určených pro proná-
jem turistům, často na velkých pozemcích 
kolem tradičních rodinných chalup. Letošní 
rok může tyto příležitosti posunout až sko-
kově, s trochou nadsázky se dá říci, že letos 
se zřejmě pronajme vše, co se dostane do 
nabídky,“ míní Hendrik Meyer, šéf společ-
nosti Bezrealitky.

Ta očekává až desetkrát větší zájem, 
a k nabídce rekreačních objektů k dlouho-
dobému pronájmu proto poprvé zařadila 
stovky chat a chalup, které je možné 
pronajmout už od jediného dne. Nabídka 
nově obsahuje jak objekty, které je možné 
pronajmou celé, tak menší výběr chatových 
penzionů, kde je možné domluvit rezervaci 
pokoje. Podmínkou je vždy přímý kontakt 
na majitele nebo provozovatele. Zároveň 
společnost potvrzuje obnovený zájem 
o dlouhodobé pronájmy – především v hor-
ských oblastech nebo u vody. Vyhledávání 
chat a chalup narostlo čtyřnásobně.

deSetkrát větší zájem
V hlavní sezoně by pak zájem o české rekrea-
ční objekty mohl být vyšší až desetinásobně 
oproti předchozímu roku. Především na 
horách nebo u vodních nádrží. „Dovolenou 
doma bude trávit velké množství ekono-
micky silných turistů, kteří by za běžných 
okolností volili cestu do zahraničí. To bude 
nahrávat zájmu o prémiovější pronájmy – ať 
už velkých, exkluzivně vybavených, nebo 
skvěle situovaných objektů. Opětovně začne 
růst také kategorie celoročních pronájmů, 
která v loňském roce poprvé po letech 
zpomalila. Vše dohromady se pak stane za-
jímavou příležitostí pro jednotlivé regiony,“ 
dodává Hendrik Meyer.

Posílení domácího turistického ruchu může 
být zajímavým ekonomickým impulzem. 
V Česku se totiž nachází skoro 300 tisíc chat 
a chalup.  Ve stavu, který by umožnil pronájem, 
je asi pětina z nich. Většina majitelů přitom 
úpravu pro pronájem nebo částečný pronájem 
zatím nezvažuje, a to i přesto, že ochota turistů 
platit za domácí rekreaci roste. Běžná cena za 
pronájem plně vybaveného objektu se pohybuje 
od 1500 do 3000 korun za den.

„Očekávám, že ještě před sezonou se 
nabídka chat a chalup rozroste o stovky 

téMA

Útěk na chalupy
Každoročně se do zahraničí přesouval
milion Čechů. Letos to bude jinak

FO
TO

: 
S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



Týká se to především okolí Prahy. Její 
obyvatelé, kteří chtějí utéct z velkoměsta do 
klidu přírody, totiž často hledají místa s dob-
rou dopravní dostupností. „Platí, že za cenu 
pražského bytu lze pořídit za Prahou dům 
se zahradou. V posledních týdnech vidíme 
další vlnu růstu zájmu o nemovitosti okolo 
hlavního města, kterou eskalovala karan-
ténní opatření vlády. Růst zájmu je patrný 
jak u domů a bytů určených k celoročnímu 
bydlení, tak i u chat a chalup, které dobře 
poslouží jako azyl a místo odpočinku,“ uvádí 
Jiří Švec z Evropa Realitní kancelář. 

okolí prahy vede
Podle údajů společnosti Valuo, která 
analyzuje nabídku a poptávku realitního 
trhu, bylo například ve třetím dubnovém 
týdnu přes inzertní realitní servery prodáno 
dvakrát více chat a chalup, než tomu bylo 
ve stejném období v roce 2019. V celkových 
číslech stoupl zájem o chaty a chalupy oproti 
loňskému roku o 13 procent.  

Nemovitost v okolí Prahy je navíc dobrou 
investicí. Její cena dlouhodobě roste a další 
růst lze očekávat. Realitní segment byl 
vlivem pandemie zasažen jen okrajově a lze 
předpokládat, že uložení peněz do nemovi-
tostí v okolí metropole bude dobrou investi-
cí, která si uchová hodnotu a ještě poroste.

Kvůli tomu, že na svých chatách a chalu-
pách budou trávit mnohem více času, inves-
tují Češi také do jejich renovací. Včetně za-
jištění pohodlnějšího vytápění, na které jsou 
zvyklí ze svých bytů ve městech. I v souvis-
losti s povinnou výměnou starých kotlů tak 
roste význam LPG, respektive propanu, jako 
ekologického a hlavně pohodlného zdroje 
energie. Právě rekreační objekty jsou totiž 
často mimo dosah přípojky zemního plynu, 
a proto se tam ve velké míře využívají ply-
nové láhve, stále častěji ale také pohodlnější 
plynové zásobníky. 

„Vzhledem k tomu, že za dva roky bude 
zakázán provoz kotlů na tuhá paliva první 
a druhé emisní třídy, nabízí se plyn jako 
ideální řešení. Je to ekologické palivo a od-
padají starosti s přípravou dřeva či skládá-
ním uhlí na zimu,“ připomíná Jiří Karlík ze 
společnosti Primagas. 

„Nejefektivnějším způsobem uskladnění 
LPG, respektive propanu, je plynový zásob-
ník, kam je plyn dovážen autocisternou. Jde 
o ideální řešení právě pro rekreační objekty, 
pro něž často nebývá dostupná přípojka 
zemního plynu, nebo chaty v rekreačních 
osadách, kde chybí elektrická síť dostatečně 
silná na to, aby se elektřina mohla plošně 
používat k vytápění nebo napájení tepelných 
čerpadel. Propanový zásobník stačí doplnit 
jednou za rok nebo i za dva,“ vysvětluje Jiří 
Karlík.

V praxi se místo směsi propan-butanu 
stále více využívá LPG složené výhradně 
z propanu, který vyniká mnohem lepšími 
vlastnostmi. Hlavní výhodou je možnost po-
užití v exteriéru i v mrazech. Směs propan-
-butanu se totiž nemusí v nízkých teplotách 
odpařovat. Přechod na plynové zásobníky by 
mohl pomoci se zlepšením ovzduší na ven-
kově, kde kotle na tuhá paliva zatím patří 
k největším zdrojům smogu.   

DAliBOR DOstÁl (dostal@mf.cz)

objektů, které budou k pronájmu vůbec 
poprvé. V době ekonomické nejistoty může 
být alespoň částečný pronájem chaty nebo 
chalupy vítaným přivýdělkem. Češi by tak 
mohli začít ve větší míře aplikovat rakouský 
model. Právě v Rakousku, které má v mnoha 
směrech podobný fond rekreačních objektů 
jako Česká republika, se sdílení chat a cha-
lup s turisty stalo běžným přilepšením pro 
rodinné rozpočty a hlavně cestou, jak zajistit 
prostředky pro nákladné investice do často 
zděděných rodinných nemovitostí, které 
rodiny nemohou využít k trvalému bydlení,“ 
domnívá se Hendrik Meyer.

každý šeStý je chaluPář
Chalupaření či chataření patří k českým 
tradicím. Podle odhadů je v Česku objektů 
sloužících převážně k dočasnému bydlení 
či relaxaci přes 400 tisíc. Loňský průzkum 
NMS Market Research pro Raiffeisen 
stavební spořitelnu pak odhalil, že svou 
chatu nebo chalupu vlastní každý šestý Čech 
a další třetina dotázaných by si ji chtěla po-
řídit. Trendem jsou však stejně jako u všech 
nemovitostí též rostoucí ceny objektů urče-
ných k rekreaci.

Rostoucí zájem o chaty a chalupy potvr-
zují také další odborníci. „Lidé se ale určitě 
budou snažit rekreační objekt udržet, co to 
jen půjde. To potvrzují i informace, které 
máme od bank o očekávaném nárůstu 
žádostí o hypotéky na rekonstrukci chat 
a chalup. Již nyní také pozorujeme zvýšenou 
poptávku po nákupu chat. Lidé stále nevědí, 
jestli budou moci v létě vycestovat, či nikoli, 
a ve městě zůstat nechtějí,“ popisuje situaci 
na trhu nemovitostí Jan Boruta, jednatel 
společnosti FérMakléři.cz. 
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„Majitelé rekreačních 
objektů již v minulých 
letech dosahovali 
rekordní obsazenosti 
i zisků.“

HenDRiK MeyeR, Bezrealitky

„Lidé se určitě budou 
snažit rekreační 
objekt udržet, co to 
jen půjde. To potvrzují 
i informace, které 
máme od bank.“

JAn BORUtA, FérMakléři.cz



 Už přes dvacet let ovlivňujete 
podnikatelské prostředí v České republice, 
propojujete výjimečné osobnosti českého 
byznysu. Jak se změnilo podnikání 
a přístup k němu za tu dobu?
Před dvěma lety jsme v rámci naší firmy 
vstoupili do třetí dekády činnosti. Každá 
z těchto dekád měla svůj specifický náboj 
a charakter. Vlastně souvisel i s tím, v ja-
kém stadiu se nacházely naše firma a můj 
osobní vývoj jako člověka, jako podnikate-
le, a samozřejmě společnosti jako takové.

V první dekádě jsem potkávala začínající 
podnikatele, kteří nyní často patří mezi 
absolutní lídry českého byznysu. Tehdy byli 
na startu, někomu se povedl, někomu ne. 
Já byla na úplném začátku a jako původně 
operní pěvkyně s idealistickými před-
stavami o životě to bylo takové bezvadné 
a tvůrčí období.  V té době se nepodporovaly 
startupy, technologie byly na začátku, byl to 
takový „starý“ svět naplněný odhodláním 
a tvůrčí činností. Byly to vlastně krásné časy 
a je na co vzpomínat. 

Druhá dekáda byla již o ukotvování 
byznysu, pozic, profesionálních postupů, 
expanzi. Řada českých firem obrátila svoji 
pozornost do zahraničí, globální svět a mno-
ho příležitostí byly všude kolem nás. Do 
popředí se dostávala témata jako rodinné 
firmy a předávání štafety v nich, investoři se 
rozhlíželi po trhu, po nových příležitostech.  

Třetí dekáda má jiný charakter. Úspěchy 
předchozích let jako by začaly firmy jistou 
měrou omezovat. Chyběla pracovní síla, což 
začalo ovlivňovat standardní podnikatelské 
prostředí a nebylo to vůbec jednoduché. 
Začaly se v mnoha situacích rozevírat nůžky 
mezi tím, co je možné a reálné a co je sci-
-fi. Nyní zasáhl covid-19. Situaci zvládnou 
firmy, které budou schopny inovovat, dívat 
se na byznys novýma očima, bude to doba 
odhození bariér a opětovného nalezení 
pokory. Samozřejmě záleží na oboru té které 
firmy, ale jistě to bude obecný trend.

 Založila jste dva unikátní kluby Helas 
News Encounters Club a Cosmopolitan 

Executive Helas Ladies Club a také tři 
prestižní projekty Ocenění Českých 
Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů 
a Ocenění Českých Exportérů. Která 
z aktivit vás zaměstnává nejvíce?
Ono je vše propojeno a vše souvisí se vším, 
nedá se říct, že něco nás zaměstnává více či 
méně, řekla bych, že rovnoměrně, intenziv-
ně a naplno. Podnikatelská platforma Helas 
se postupně formuje od roku 1997. Sdružuje 
české podnikatele, podnikatelky, manaže-
ry a majitele firem. Osobnosti, které jsou 
zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé 
a především, které se jen tak nevzdávají. 
Finalisté našich soutěží jsou prověřené fir-
my odborným garantem CRIF Czech Credit 
Bureau, prestižní mezinárodní ratingovou 
a scoringovou společností a jsou důvěry-
hodnými klienty i dodavateli.  Unikátnost 
tohoto systému v rámci Česka nemá obdoby, 
protože na jednotícím transparentním 
ekonomickém principu jsou hodnoceni lídři, 
exportéři, podnikatelky, a to je zcela mimo-
řádná záležitost. FO

TO
: 

ar
ch

iv

Budujeme hrdé Česko
„Nikdy jsem se necítila podnikatelkou v tradičním pojetí,“ 
říká Helena Kohoutová, zakladatelka agentury Helas
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logicky však firma musí exportovat své služ-
by či zboží alespoň z 20 procent. Zájem firem 
se do soutěží zapojit i v době nemoci covid-19 
ukazuje na odhodlání, sílu českých podnika-
telů a také hlad po pozitivních podnětech.

 Jste maminkou malého dítěte, jak se vám 
daří zvládat takové pracovní tempo?
Můj syn je skvělý. Je to náročné, ale zvládá-
me to. 

 Zúčastnila jsem se několika vámi 
pořádaných akcí a musím přiznat, že mě 
naprosto odzbrojila velmi milá a osobní 
atmosféra. Čím si vysvětlujete to, že 
dokážete vytvořit takové klima mezi lidmi 
z byznysu?
Já se nikdy necítila být podnikatelkou v tra-
dičním pojetí. Má práce je naplněná upřím-
ným zájmem o druhé, vytvořit prostředí 
a zázemí, které je důvěryhodné, příjemné 
a lidé si tam mohou odpočinout. Když dáte 
dohromady chytré lidi a navíc lidi, kteří mají 
vlastní firmy či byznys, nové věci vzniknou 
vždy. Není nutné stále na něco tlačit. Věci se 
často dějí až překvapivě samy a lehce. Chce 
to „jenom“ být připraven.

Snad mě také napadá komentář jednoho 
mého kolegy, kterému jsem kdysi řekla, že 
jsme zvláštní, že více jak dvacet let děláme 
„jednu a tu samou věc a činnost“. On na 
to řekl, že je to proto, že jsme věrni svým 
myšlenkám a sami sobě. To vystihuje vše. 
Dělám, co mě baví, čemu věřím a co mně 
roste pod rukama.

 Jedno z hlavních témat je role žen v českém 
byznysu. Setkáváte se s mnoha úspěšnými 
dámami. Co podle vás mají společné?
Odhodlání, pracovitost, nápaditost, zodpo-
vědnost. Touhu. Naše statistiky kdysi ukázaly, 
že cca 35 procent žen podnikatelek se do své 
pozice vypracovalo. Dalších početná skupina 
jsou ty, které převzaly firmu po někom v rodině, 
neboť by jinak zanikla. Další skupina jsou ty, 
které byly k podnikání donuceny okolnostmi, 
protože se dostaly do finanční a životní nouze či 
měly malé děti. Nejméně je těch, které považují 
podnikání jako jedinou možnou cestu pro jejich 
život. Vše je v pořádku a vše je dobré.

 V čem je největší hodnota toho, co děláte?  
To se musíte zeptat mých vítězek, vítě-
zů, členů a klientů. Když jste na vrcholu 
v podnikání nebo v korporaci, tak nahoře 
vždy fouká. Člověk je sám. Taková je realita. 
Mít vytvořenou silnou a velkou skupinu 
lidí, kteří to mají podobně, má obrovský 
psychologický a pozitivní význam. Najednou 
víte, že nejste sám. Že i druzí mají podobné 

starosti a je to normální, že to není selhá-
ní, že se prostě různé věci dějí.  Lidem to 
dává inspiraci, chuť jít dál či udělat nové 
rozhodnutí. Jak jsem již zmínila, chytří lidé 
se vždy domluví i na spolupráci, ale to já 
osobně vnímám jako sekundární. Mnoho 
lidí mi řeklo, že díky mně neprodalo firmu, 
nebo ji naopak lukrativně prodalo, někdo 
si díky úspěchu v našich projektech pořídil 
další děti, někdo rozšířil svůj byznys, někdo 
prodal za sta tisíce, někdo za miliony.

 Vaše „Budujeme hrdé Česko“ by mělo 
pomáhat motivovat a navíc edukovat 
mladší generaci. Jak se zrodila prvotní 
myšlenka?
První podnět byl velmi jednoduchý. Přála 
jsem si, abychom si my Češi dokázali říct, že 
jsme dobří. Že něco umíme a uměli si to při-
pustit. Často se mi stávalo, že mi ženy i muži 
říkali, že nejsou ještě dost dobří, aby se při-
hlásili do soutěže. Obvykle ti nejskromnější 
také vyhráli. Ono nejde o vítězství, ale o to 
ocenění a snahu.

Vidím skvělé české podnikatele a podni-
katelky. Firmy, které jsou aktivní ve svém 
městě, kraji, celé republice, ale i takové, 
které zvládly překonat práh České republiky. 
Ať již fyzicky působí v různých zemích světa 
a exportují služby a produkty, nebo mentál-
ně svými nápady, know-how ovlivňují pod-
nikání ve světě. Majitele, kteří se odhodlali 
jít za svojí vizí a ne jenom za svými obchod-
ními výsledky. Také budoucí podnikatele, 
kteří stojí na prahu svého podnikání.

 Co je toho podmínkou? 
Být inovativní, uvažovat v rámci celého svě-
ta. To znamená být odvážný, transparentní, 
podnikat eticky a nebát se. Úsilí těchto lidí 
ovlivňuje ekonomickou a sociální prosperitu 
naší země. Kdo je hrdý český podnikatel? 
Ten, který o své firmě a své zemi přemýš-
lí v horizontu desítek let, ne v horizontu 
volebního období. Ten, kdo si uvědomuje, že 
jeho podnikání ovlivňuje širší systém kolem 
něj. A podniká tak, aby to bylo dobré pro něj, 
jeho firmu a všechny, kterých se to týká.

 Blíží se Ocenění Českých Podnikatelek.  
Na co se v té souvislosti nejvíc těšíte?
Na nové podnikatelky, nové příběhy, nové 
příležitosti a společnou radost.

 Co plánujete v nejbližší budoucnosti 
a jaké máte dlouhodobé plány?     
Ustát vše, co jsme vybudovali, vysnili 
a vdechli tomu život. 

KAteŘinA čeRnÁ

 Jak váš tým zvládl fungování v karan- 
téně? Nové nápady na sebe ve vašem 
případě nikdy nenechají dlouho čekat…
Můj tým si vedl fantasticky. Jsem na ně 
nesmírně hrdá. V prvé řadě jsme využili na-
šich letitých zkušeností s pořádáním online 
webinářů. Kdysi jsme s tím předběhli dobu, 
nyní se nám to sešlo. Webináře jsme nyní 
rozšířili o pořádání online talk show s osob-
nostmi. Za dva měsíce jsme uspořádali cca 
15 online akcí s účastí téměř 700 hostů. Bylo 
to dynamické, zábavné, vzrušující.

Zadruhé jsme intenzivně pracovali  
a tvořili Virtuální Komunikační Platformu. 
Považte sami. Každoročně jsme ve spojení 
s 11 tisíci českých firem. V dnešní době 
máme tedy vzácnou možnost vytvořit si 
vlastní, společné mikroklima, kde se dobré 
české firmy mohou vzájemně podržet. V kaž - 
dém případě je naší silnou vizí podporovat 
a propojovat tyto firmy s cílem společného 
úspěchu. Mimořádná ekonomická síla, 
kterou toto společenství má, může způsobit 
hodně pozitivních věcí. 

Spolupracovat spolu, vědět, kdo je kdo, 
na koho se můžeme spolehnout, hledat nové 
zdroje, nepřestat věřit. Chránit svou svobodu 
a postupovat kupředu díky důvěryhod-
ným doporučením a vztahům. V této věci 
spolupracujeme s odborníky a profesionály. 
Rozhodli jsme se vyzkoušenému modelu dát 
novou dimenzi pro společný užitek a tvoříme 
Virtuální Komunikační Platformu Budujeme 
hrdé Česko, kde je možné sdílet užitečné in-
formace a zprávy, novinky, nabízet své služby 
a výrobky, psát, o tom, co firmy potřebují, 
pořádat schůzky, rozhovory, webináře. 

Touha po nezávislosti a svobodě nám dala 
sílu vybudovat zajímavé firmy. Tu sílu bu-
deme potřebovat pořád. Proto je dobré mít 
místo, kde se můžeme vzájemně podporovat. 
Naše české firmy, které společně nacházejí 
nové cesty, i když ctí a zachovávají tradiční 
hodnoty.  Vytváříme síť spolehlivých kon-
taktů a přátelských vztahů. 

Zatřetí jsme spustili nový projekt pro pod-
poru českých exportérů Ocenění Českých Ex-
portérů. Zájem je neuvěřitelný a nás samotné 
překvapil. Je založen na stejném principu 
hodnocení jako naše dvě předchozí soutěže, 
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Helena Kohoutová

Svoji profesní kariéru začala v roce 1993 
na českém konzulátu v Montrealu. Poté 
vystupovala jako operní pěvkyně. V roce 
1997 se stala zakladatelkou a jednatelkou 
agentury Helas, v ní působí dodnes.



S lova spisovatelky Kate Northrupo-
vé „váš byznys a život nemají být 
řízeny nouzovými situacemi“ na jaře 

2020 v Česku neplatí. Byznys tuzemských 
podnikatelů dnes řídí především důsledky 
koronavirové krize.

Zhruba čtvrtina českých firem už v květ-
nu přistoupila v souvislosti s pandemií 
covid-19 a restrikcemi vlády k propouštění 
svých zaměstnanců. Pětina snížila svým 
pracovníkům finanční bonusy a variabilní 
složky, desetina dokonce mzdový základ. 
Jen čtvrtina podniků do května nezavedla 
žádná omezující opatření. Vyplývá to z nej-
novějšího průzkumu poradenské společnosti 
Randstad.

šetříme, kde Se dá
Pandemie zasadila české, ale i světové 
ekonomice citelné rány, hlubší než globální 
ekonomická krize v roce 2009. Stále více se 
ozývají hlasy ekonomů i politiků, že se ožive-
ní, předpokládané už na rok 2021, nejméně 
o rok posune.

Průzkum společnosti Randstad se 
uskutečnil od 1. do 15. května na vzorku 
650 respondentů. Ukázal, že čtvrtina 
(26,7 procenta) českých firem již sáhla 
k propouštění lidí, více než pětina nařídi-
la svým zaměstnancům dovolenou, další 
pětina jim snížila bonusy a variabilní 
složky. 

Kvůli překážkám na straně zaměstnavate-
le přerušili svoji pracovní činnost zaměst-
nanci v šestině podniků, neplacené volno 

alespoň části svých pracovníků nařídilo 
devět procent společností. 

Firmy rovněž přistupovaly ke snižování 
úvazků (9,5 procenta) či změnám pracov-
ní náplně (9,7 procenta). Pouze čtvrtina 
podniků (26,8 procenta) nezavedla žádná 
omezující patření.

„Přijatá opatření se výrazně lišila podle 
jednotlivých sektorů. Zatímco například 
firmy z IT nebo podnikových služeb fun-
govaly hladce i v době pandemie, subjekty 
z jiných oborů musely zcela zastavit svůj 
provoz a návrat k původnímu stavu se ani 
nyní nezdá pravděpodobný,“ obává se ředi-
tel společnosti Randstad Jacek Kowalak.

Lidé, kteří přišli o práci, se často rozhodli 
vydat za štěstím do jiných sfér. „Paralyzo-
vání celého HoReCa byznysu, maloobchodu 
a služeb se promítlo také do života firem, 
které naopak v krizi nabíraly. Přes polovinu 
našich nově nastoupivších zaměstnanců 
v logistice tvoří lidé, kteří předtím praco-
vali právě ve zmíněných nejpostiženějších 
oborech,“ doplňuje Kowalak. FO
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Májové vystřízlivění
Čtvrtina českých firem už propouští, 
pětina snižuje mzdy
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„Po prvotním nadšení 
může následovat 
pokles návštěvnosti 
restaurací, svou roli 
sehraje i horší 
finanční situace lidí.“ 

MiCHAl nOvÁK, Profesia



určitá omezení, jako jsou zkrácení otevírací 
doby nebo nutnost snížit počet stolů kvůli 
povinným odstupům, se podniky vracejí 
k normálnímu provozu.

„Je ale otázkou, pro kolik z nich to bude 
po vynuceném snížení kapacity ekonomicky 
únosné a nakolik bude zájem hostů trvalý – 
po prvotním nadšení může následovat pokles 
návštěvnosti, svou roli sehraje i horší ekono-
mická situace lidí,“ doplňuje Michal Novák.

Ekonom Lukáš Kovanda odhaduje, že po 
koronakrizi už znovu neotevře zhruba deset 
procent českých hospod, restaurací a dalších 
stravovacích provozů.

brigády? zaPomeňte 
Jako „náplast“ na propad zahraniční turisti-
ky by měl posloužit tuzemský cestovní ruch. 
Podle studie Asociace restaurací a hotelů by 
si ale Češi museli vzít 6 až 8 týdnů tuzem-
ské dovolené a vynaložit za ni 15 až 25 tisíc 
korun (na ekonomicky aktivní osobu) nad 
rámec toho, co již za tuzemské dovolené 
utrácejí. Jen tak by mohli nahradit citelný 
výpadek příjmů od zahraničních turistů.

Aktuální průzkumy navíc ukazují, že 
polovina lidí letos s letní rekreací vůbec 
nepočítá, ať už je důvodem to, že si již 
vybrali dovolenou kvůli karanténě, nebo si ji 
nemohou dovolit z finančních důvodů.

Vedle propouštění trvalých zaměstnan-
ců dopadá situace i na mnoho lidí, kteří si 
vylepšovali svou finanční situaci letními 
brigádami v gastronomických provozech 
nebo v cestovním ruchu. 

„Nabídka míst v těchto oborech je zatím mi-
nimální, což dokazují i údaje z našeho pracov-
ního portálu. Zatímco v loňském roce se zde 
počet nabízených míst na dohodu v jarních 
měsících pohyboval v řádu stovek a obor gast-
ronomie a cestovních služeb figuroval v první 
pětce oborů s největším počtem brigádnických 
míst, letos jde zatím jen o desítky nabídek,“ 
komentuje situaci Michal Novák. 

JAKUB PROCHÁZKA (prochazka@mf.cz)

ProPouštění Před námi
Naprostá většina výrobních firem se přesto 
zatím snažila zaměstnance udržet a volila 
například cestu využití kurzarbeitu. Je 
ovšem otázka, co se stane po skončení vlád-
ních podpor. Zřejmě dojde k další vlně pro-
pouštění, domnívají se mnozí ekonomové.  

Nejvíce firem dosud propouštělo v sek-
torech automotive (35 procent) a obchod 
a služby (30 procent), nejméně v sektoru 
rychloobrátkového zboží (15 procent). Naří-
zenou dovolenou nejvíce praktikovaly opět 
firmy v odvětví automotive. V automobilo-
vém průmyslu byly také nejčastěji snižovány 
mzdy zaměstnancům. 

Pomyslnými vítězi krize jsou naopak 
zástupci e-commerce, IT a podnikových 
služeb. Nejenže byly krizí nejméně zasa-
ženy a nemusely zavádět žádná omezující 
opatření, ale pandemie jim přinášela i nové 
obchodní příležitosti.

Téměř třetině zaměstnanců, kterých 
se týkalo snižování mezd, klesl výdělek 
maximálně o pět procent. Další třetině ale 
dokonce o více než 30 procent. 

„Rozdíly jsou dané oborem a nastavením 
mzdy. Je zřejmé, že když se vezme pohyblivá 
složka obchodníkovi, bude jeho procentuál-
ní pokles mzdy o mnoho vyšší, než když 
vezmete bonus zaměstnanci kuchyně či 
výrobnímu dělníkovi,“ komentuje Jacek 
Kowalak.

„Kromě samotných mezd došlo v mnoha 
případech i k redukci nefinančních benefitů. 
Téměř 16 procent firem například zrušilo 
svým lidem stravenky či dotované jídlo, pět 
procent životní či penzijní pojištění,“ dopl-
ňuje zástupce Ranstadu.

šPetka oPtimiSmu
Poněkud optimističtější pohled na sou-
časnou situaci nabízí nedávný průzkum 

plzeňského pivovaru Prazdroj, uskutečněný 
mezi zástupci českých hospod a restaurací. 
Vyplývá z něj, že pokračování podnikání 
nyní plánuje 97,5 procent provozovatelů.

„Záležet bude samozřejmě na lokalitě 
a stěžejní cílové skupině návštěvníků. Jiná 
bude situace restaurací v místech atraktiv-
ních pro české turisty nebo zaměřených na 
nabídku běžných obědů či večeří pro lokální 
klientelu, jiná v případě těch, které stavěly 
na nabídce pro cizince – například v centru 
Prahy či Českého Krumlova,“ popisuje Mi-
chal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Katastrofické scénáře, že kvůli restriktiv-
ním opatřením v době koronaviru skončí až 
30 procent restaurací, se zřejmě nenaplní. 
Propad tržeb v gastronomických a ubytova-
cích službách v důsledku krize nicméně je 
a bude obrovský. Ztráty na tržbách v gast-
ronomii by mohly dosáhnout asi 23 miliard 
korun, propad v cestovním ruchu se rovněž 
pohybuje v desítkách miliard. Podle údajů 
Svazu obchodu a cestovního ruchu navíc 
zaměstnává tento sektor v České republice 
kolem 240 tisíc lidí.

V pondělí 25. května nastal bod zlomu – 
po více než dvou měsících se znovu otevřely 
u restaurací i jejich vnitřní prostory. Přes 
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Zdroj: Randstad 

Propouštění

Žádné opatření

Nařízená dovolená

Snížení bonusů / variabilní složky mzdy

Překážky

Homeoffice

Snížení základní mzdy

Změna pracovní náplně

Snížení pracovního úvazku

Neplacené volno

Ostatní

Přijatá opatření
v procentech

27

27

22

19

18

12

10

11

10

9

3



Architekti z celého Česka se rozjeli. 
V jedné z jejich kanceláří bylo možné 
se zabořit do oblak, v další čekal 

hrdina arkádových videoher, jinde zase živá 
stěna připomínající džungli. Nechyběl mech, 
živé květiny, ani hrubé materiály jako kov, 
beton a kámen…

Jejich fantazie potěšila i Evu Jiřičnou, 
doyenku oboru: „Každý rok je vidět posun, 
jak přistupujeme k designu a vnitřnímu 
prostředí budov, v nichž pracujeme. V jejich 
interiérech tráví většina z nás mnohem více 
času než kdekoli jinde. Mnohdy i včetně 
domova. Přitom se jim dlouho věnovala jen 
malá pozornost. Naše zdraví a kvalita místa 
pro práci jsou nyní důležitější než kdykoliv 
předtím. Letošní vítězné projekty soutěže 
jsou toho dokladem.“ 

Letošní klání CBRE Art of Space Awards 
volně navazovalo na pět úspěšných ročníků 
soutěže CBRE Zasedačka roku. Desetičlenná 
porota v čele s Evou Jiřičnou nakonec o ví-
tězích rozhodla z téměř 250 přihlášek v šesti 
hlavních kategoriích. „Bylo to letos opravdu 
těžké rozhodování,“ řekla předsedkyně. 

Hodnoticími kritérii byly současné trendy 
odrážející se v praktickém využití, designu, 
nových technologiích a vstřícnosti k životní-
mu prostředí.

firmy Se Probouzejí
Organizátorem soutěže je česká pobočka 
společnosti CBRE, světového lídra v oblasti 
komerčních realitních služeb. Clare Sheils, 
generální ředitelka CBRE, k letošnímu roč-
níku uvedla: „Počet i kvalita přihlášených 
předčily naše očekávání – a to i v kategoriích 
maloobchodních a industriálních nemo-
vitostí, o které jsme soutěž nově rozšířili. 
Je potěšující vidět zvyšující se zájem firem 
vytvářet v České republice opravdu kvalitní 
a inspirativní prostředí. Podle našeho 
názoru se toto nezmění ani v časech po ko-
ronaviru. Pouze se ukáže, jakým směrem se 
design a funkčnost komerčních nemovitostí 
budou muset posunout, aby uspokojily nové 
potřeby a požadavky svých uživatelů.“ 

Podle Filipa Mušky, konzultanta CBRE, 
dojde k výraznému nárůstu práce z domova 
a firmy budou své kanceláře přizpůsobovat FO
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Hlavy v oblacích  
Vítězové soutěže 
CBRE Art of Space Awards 
hýřili nápady

FOKUs
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POCHvAlA ARCHiteKtKy. „Soutěž 
CBRE Art of Space Awards je skvělým počinem 
ukazujícím, jak se v Česku přístup ke komerčním 
prostorám neustále mění, tak jak se vyvíjí celý 
náš způsob života,“ řekla Eva Jiřičná.
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ZDRAvé  
PROstŘeDÍ  
A UDRŽitelnOst. 
 Titul získala 

společnost Doosan 
Bobcat v Dobříši (autor 
konceptu: Červený 
klobouk ateliér). Výrob-
ce stavebních strojů 
do své nové evropské 
centrály zahrnul vše, co 
je mu blízké: například 
hrubé materiály jako 
kov, beton a kámen. 
Důraz kladl mimo jiné 
na prostorovou akus-
tiku, správné osvětlení 
a zeleň. 

neJAtRAKtivněJŠÍ MeetinG POint. 
 V segmentu kanceláří triumfoval NN IT Hub 

v Praze 5 (autor konceptu: Ing. arch. Aneta Cou-
falová), kde o zasedačkách rozhodovali samotní 
zaměstnanci. Design zasedacích místností zahrnuje 
špičkové technologie a stimuluje produktivitu.  
 
 Ve stejné kategorii v segmentu retailu vyhrály 

prostory Food Courtu OC Olympia Plzeň (autor 
konceptu: neuvedeno). 

DesiGn PRACOvnÍHO PROstORU. 
 V segmentu kanceláří porotci postavili nejvýše 

prostory společnosti Deloitte v Praze 2 (autor 
konceptu: Atelier Kunc Architects). Zaměstnanci 
mají k dispozici několik kaváren, coworkingové 
prostory, klidné zóny pro nerušenou práci i ven-
kovní relaxační zónu. Setkávání s klienty se často 
koná na prostorné terase.  
 
 V segmentu industriálu zvítězila firma Klo-

boucká lesní v Brumově-Bylnici (autoři konceptu: 
Ing. Pavel Srba, Ing. arch. Ivan Bergmann). Její 
výrobní hala, která je součástí celého dřevozpra-
covatelského areálu společnosti, myslí na ekologii 
i okolní krajinu. Nechybí dřevěná treláž na fasádě, 
štěpka na vytápění či fotovoltaický systém jako 
zdroj energie.
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COWORKinG A FleXiBilnÍ KAnCelÁŘ.
 Na nejvyšším stupni se umístily prostory spo-

lečnosti WeWork v Praze 1 (autor konceptu: Krists 
Ernstsons). V pětipatrovém coworkingu se předsta-
vám o pracovním prostředí meze nekladou. Je zde 
možné si pronajmout celou kancelář, ale současně 
i jen pracovní stůl nebo třeba pouhé křeslo.

RevitAliZACe BROWnFielDŮ. 
 Vítězství si odnáší bývalá výrobna uzenin pře-

měněná na kanceláře v Praze 4 (autor konceptu: 
Atelier Hoffman). Původní vyhlášenou uzenářskou 
výrobu Augustína Šebka nahradil moderní čtyřpat-
rový kancelářský objekt, jehož autorům se podařilo 
zachovat nejen původní komín, ale i celkový genius 
loci místa.

DesiGn RetAilOvéHO PROstORU. 
 V kategorii Design retailového prostoru zvítězila Kovárna 

v Čeladné (autor konceptu: Ing. arch. Romana Mališ Bílková, RMBA 
Architekti). Její majitelé podle svých slov přivezli do Beskyd trochu 
pražského punku. Lze sem zajít na kávu nebo si užívat pohled na 
horská panoramata nad sklenkou vína. Současně zde mají svůj 
ateliér i architekti.



novým potřebám. „Předpokládáme, že dojde 
k akceleraci práce s tzv. big data z mobilních 
telefonů a že také přibude další senzorika 
v samotných prostorách. Ještě více se bude 
sledovat kvalita vnitřního prostředí, pohyb 
jednotlivých osob a jejich návyky či základní 
zdravotní údaje jako třeba tělesná teplota. 
Potenciál s velkým přínosem pro firmy 
i uživatele je obrovský. Na druhé straně to 
s sebou nese i mnoho výzev, které se nutně 
promítnou do designu komerčních prostor. 
A to již velmi brzy.“  RED

›

AleXAnDRA tOMÁŠKOvÁ, výkonná viceprezidentka pro Maďarsko a Českou republiku, Skanska

„Jsem přesvědčená, že po odeznění bez-
prostředních problémů a omezení způsobí 
současná situace další rozvoj flexibilních 
kancelářských konceptů. Vzhledem k nejis-
té budoucnosti budou společnosti vyžado-
vat mnohem větší flexibilitu v pronájmu 
prostor, kterou jim právě tyto koncepty 
včetně coworkingu mohou poskytnout. 
Firmy také začnou více dbát na zdraví 
svých zaměstnanců, takže kancelářské 
prostory čeká proměna z hlediska většího 
důrazu na kvalitu vnitřního prostředí.

Řada společností po zkušenostech 
s dobrým fungováním práce na home offi-
ce opustí od potřeby pevného pracovního 
místa pro všechny zaměstnance a poměr 
pracovních míst k počtu zaměstnanců 

se tak pravděpodobně výrazně sníží. Při 
požadavku na velikost prostor se to ale 
vykompenzuje novými požadavky na 
vnitřní rozložení a zařízení kanceláří. 
Pracovních míst bude sice méně, budou 
ovšem umístěná ve větší vzdálenosti od 
sebe. Samozřejmostí budou dezinfekční 
gely a snadno omyvatelné materiály, kro-
mě toho můžeme očekávat i automatické 
dveře nebo třeba jednorázové pracovní 
podložky na stoly. Všechny prostory 
budou uzpůsobené k tomu, aby mohli lidé 
dodržovat přiměřený odstup, čemuž bude 
napomáhat i značení pro doporučený 
směr pohybu. To všechno se může pro-
mítnout i do větších nároků na poptávané 
plochy kanceláří.“ 

PAvel sOvičKA, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko

„Restriktivní opatření spojená s one-
mocněním covid-19 zcela jednoznačně 
urychlila rozvoj e-commerce. I lidé, 
kteří dosud nebyli zvyklí nakupovat 
oblečení či potraviny na internetu, velmi 
rychle změnili své návyky. A po uvolnění 
opatření je už nebudou chtít vracet ve 
stejné míře zpět, protože zjistí, že je 
to pohodlnější. Již nyní registrujeme 
poptávky na rozšíření stávajících a vý-
stavbu nových kapacit právě od e-shopů. 
Výroba a logistika bude však i nadále 

hledat prostory v blízkosti měst s dobrou 
dopravní infrastrukturou. V každém 
případě věřím, že téma udržitelnosti 
zůstane pro investory a nájemce i nadále 
prioritní oblastí. V českém kontextu 
očekávám rozvoj především městských 
brownfieldů. Ty jsou totiž výhodné 
nejen z ekologického hlediska, když 
minimalizují zábor zemědělských ploch, 
ale mají také ideální polohu pro výrobu 
a zásobování přímo v blízkosti spotřeby 
a dostupné pracovní síly.“ 

PetR vÁŠA, manažer divize Microsoft 365 v Microsoft Česká republika a Slovensko

„Firmy dnes čelí zvýšenému tlaku, aby 
zůstaly ve spojení a umožnily svým 
zaměstnancům možnost práce na dálku. 
Ti pak můžou nadále komunikovat se 
zákazníky a partnery. Jsme přesvědče-
ni, že tento okamžitý globální přechod 
na práci na dálku bude zlomovým 
bodem v tom, jak pracujeme a učíme 
se. Už nyní vidíme, jak se řešení, která 
umožňují práci a učení se z domova přes 
konferenční hovory a spolupráci díky 
sdílení dat a dokumentů, staly klíčovým 
prvkem našeho fungování. Tento trend 

potvrzují i čísla vztahující se k využívání 
naší platformy Microsoft Teams, která 
pomáhá zůstat ve spojení a být produk-
tivní. V dubnu zaznamenala denní re-
kord 2,7 miliardy minut online schůzek 
v jednom dni. Na druhé straně je patrná 
také touha po fyzickém spojení a očním 
kontaktu – lidé si nyní při schůzkách 
zapínají video až dvakrát častěji. Tato 
zkušenost bude mít vliv na další vývoj 
firemní kultury a spolupráce a určitě do 
budoucna ovlivní i požadavky na firemní 
prostory.“ 

Nezůstane kámen na kameni?
Členové poroty se vyjádřili 
k vlivu pandemie nemoci covid-19  
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ZvlÁŠtnÍ CenA POROty. 
 Tu získal projekt Cyberdog v Praze 13 (autor 

konceptu: David Černý a Tomáš Císař). Je plný 
vytříbeného designu a ukazuje, co dokáže umělá 
inteligence. V baru si objednáte pomocí tabletu 
a skleničku vám připraví netradiční číšník – robot. 
Ten pak pošle na stůl vaši objednávku vozíko-
vou dráhou. „Některé stavby se prostě vymykají 
kategoriím i limitům. A právě takový projekt jsme 
se rozhodli ocenit. Hlavní roli tu hrají technologie, 
které mění svět. A s ním i komerční nemovitosti,“ 
okomentovala odborná porota.

CenA veŘeJnOsti. 
 Veřejnost v online hlasování volila nejlepší projekt 

v kategorii Design retailového prostoru. Lidé mohli 
vybírat ze všech 50 kaváren, restaurací a obchodů, 
které se do kategorie přihlásily. Vítězem Ceny ve-
řejnosti se stala Preciosa Lighting v Praze 1 (autor 
konceptu: Michael Vasku a Andreas Klug), která 
v centru Prahy představuje ikonické lustry a český 
křišťál v kombinaci s moderními trendy.



Zatímco většina zemí světa zachra-
ňuje v době pandemie koronaviru 
své firmy a podnikatele, české úřady 

se naplno pustily do jejich likvidace. Jen 
několik měsíců předtím, než covid-19 
ochromil tuzemské hospodářství, začala 
vlna kontrol, která podle odborníků nemá 
v Česku obdoby. 

Stát a další veřejné instituce totiž začaly 
provádět kontroly malých podnikatelů způ-
sobem, se kterým se nikdy předtím nesetka-
ly. U firem, které v minulosti čerpaly dotace, 
začali kontroloři požadovat výběrová či 
poptávková řízení i těch nejmenších zakázek 
za několik desítek, nebo dokonce jednotek 
tisíc korun. Až dosud bylo přitom zvykem, 
že podnikatelé u nejmenších zakázek pod 
200 tisíc předložili čestné prohlášení, ve 
kterém potvrdili, že nevědí o výhodnějším 
dodavateli. 

Nyní kontroly požadují vrácení dotačních 
peněz tam, kde malé firmy a živnostní-

ci nejsou schopni doložit výběrové nebo 
poptávkové řízení. „Za desítky let praxe 
jsem se s ničím podobným nesetkal. Když 
se loni na podzim objevil první podobný 
případ, předpokládal jsem, že jde o cílenou 

snahu zlikvidovat konkrétní firmu. Pak ale 
začalo podobných kontrol přibývat, takže je 
pravděpodobné, že jde o rozsáhlejší trend,“ 
uvedl šéf jedné z poradenských firem zamě-
řených na oblast dotací, který si nepřál být 
jmenován, aby se do hledáčku kontrolorů 
nedostala i jeho společnost.  

V době, kdy koronavirová krize vrcholila, 
začaly malé firmy dostávat výzvy k vratkám 
dotací a placení sankcí. Mnohé z nich přitom 
ve stejné době pomáhaly zdravotnickým za-
řízením či seniorům. Česko tak přistoupilo 
k pokutám a sankcím jinak než řada jiných 
zemí. Například Panama pokuty a sankce 
snížila o 85 procent.

malé likvidují,  
velkým pomáhaJí
Oblast dotací patří v Česku k posledním 
sférám, které se od divokých 90. let nepoda-
řilo kultivovat. Hrozbou jsou především pro 
malé firmy, případně neziskové organizace, FO
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Hon na malé firmy
Je to hyenismus, zlobí se podnikatelé 
na likvidační kontroly
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„Jednotlivé procedury 
jsou natolik 
komplikované, že 
na dotace dosáhnou 
jenom velcí hráči. 
Ti malí si nemůžou 
dovolit armádu 
právníků.“ 

MOniKA HOHlMeieROvÁ, Evropský parlament



řízení, což některé firmy s dotačním pora-
denstvím raději svým klientům doporučují, 
nebo jiný postup. Některé kontrolní orgány 
si tak povinnost hospodárnosti interpretují 
podle svého, a to nejpřísnějším možným 
způsobem. Pak vznikají uváděné problémy,“ 
vysvětluje Eva Svobodová, generální ředi-
telka Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR.

Proti chování úřadů v době koronavirové 
krize razantně vystoupil i Svaz obchodu 
a cestovního ruchu. V některých krajích 
totiž v době, kdy obchody bojují o přeži-
tí, vyjeli úředníci pokutovat nedostatky 
v nabídce z akčních letáků. „Nad tímto 
jednáním zůstává skutečně rozum stát. 
V době mimořádných nákupních manévrů 
a nepředvídatelného chování zákazníků, kdy 
bylo velmi obtížné zajistit samotný provoz 
obchodů a dostupnost potravin, přicházejí 
kontroloři z krajského úřadu, aby zjistili, že 
v nabídce malého obchodu v Českém Brodě 
chybí několik položek oproti letákové nabíd-
ce. Postup kontrolních orgánů se ve světle 
současných událostí jeví jako zcela absurdní 
zneužívání pravomocí,“ konstatoval Tomáš 
Prouza, prezident SOCR ČR.

Již v minulých letech na pokřivení kontrol 
v Česku upozornila také Asociace českého 
tradičního obchodu (AČTO). Ta si stěžovala, 
že kontroly opakovaně omezovaly provoz 
malých českých obchodů, přestože měly vý-
sledky v pořádku, zatímco asijským prodej-
nám se vyhýbaly. Podle analýzy společnosti 
Nielsen přitom asijské prodejny nevydávaly 
účtenky až ve 47 procentech případů, české 
na tom byly výrazně lépe. 

DAliBOR DOstÁl (dostal@mf.cz)

které si dlouhodobě stěžují na jejich vysokou 
rizikovost, nepředvídatelnost a korupční 
prostředí. V tom s nimi souhlasí i ekono-
mové. „Dotace existují proto, aby vytvářely 
korupci a nekalou konkurenci,“ říká eko-
nomka Markéta Šichtařová ze společnosti 
Next Finance. 

Právě příliš komplikovaná a nejasná pra-
vidla vytvářejí v českém dotačním systému 
extrémně korupční prostředí. Od 90. let tak 
platí mezi českými podnikateli pořekadlo 
„Kdo neuplácí, ten vrací“, které poměrně 
přesně vystihuje, co je v Česku mnohdy 
cílem kontrol. Malé firmy upozorňují, že 
identické dotační programy v sousedním 
Německu mají až pětkrát stručnější zadání 
a pravidla. Vše, co má Česko v dotačních 
pokynech navíc, pak vytváří komplikované 

a nepřehledné „minové pole“, kde každá věta 
může při budoucích kontrolách znamenat 
pro žadatele zdroj ohrožení.  

Všimla si toho i nedávná kontrola 
poslanců Evropského parlamentu. „Jed-
notlivé procedury jsou natolik kompli-
kované, že na dotace dosáhnou jenom 
velcí hráči − velké farmy a velké podni-
ky. Ti malí si nemůžou dovolit armádu 
právníků. Nabyla jsem dojmu, že to není 
náhoda, nýbrž záměr,“ uvedla německá 
europoslankyně Monika Hohlmeierová 
při nedávné návštěvě Česka. 

lhoStejnoSt niČí Podnikání
Proti korupčnímu a nepředvídatelnému 
dotačnímu prostředí v Česku se začínají 
stále více ozývat podnikatelské organizace. 
„V žádném případě nemůžeme dopustit, 
aby pro administrativní pochybení nebo 
nepochopení byly perzekuovány firmy. 
Budeme se bít jako lev. Naopak pro případy, 
kde dochází k úmyslnému zneužívání dotací, 
ať klidně dojde ke zvýšení trestní sazby,“ 
zdůraznil Jan Rafaj, viceprezident Svazu 
průmyslu a dopravy ČR. Podle jeho slov by 
zároveň mohlo dojít k omezení pokut podob-
ně, jako k tomu přistupují vlády v zahraničí. 

„Jednáme o prominutí různých penále,“ 
doplnil Jan Rafaj. 

Proti účelovým kontrolám vystoupily 
i další podnikatelské organizace. „Změny 
pravidel v průběhu hry jsou vždy nepřijatel-
né. Bohužel se to děje často a stát, tedy jeho 
úřady a úředníci, jsou v tom skutečnými 
mistry. Pokud však úřady mění pravidla, 
vždy samozřejmě v neprospěch podni-
katelů, a to i nyní v krizi, nelze to nazvat 
jinak než hyenismem,“ konstatuje Radomil 
Bábek, předseda Asociace podnikatelů 
a manažerů. 

Přístup úřadů se podle něj vymyká postu-
pu v ostatních vyspělých zemích. „Taková 
lhostejnost a neúcta k podnikatelům asi 
nemá v našem civilizačním prostoru obdoby. 
Navíc je zřejmé, že snaha dostat pod kon-
trolu i malé zakázky do 200 tisíc korun je 
v duchu trendu této vlády zvyšovat moc nad 
podnikáním,“ dodává Radomil Bábek.

Po změně přístupu státu volají i další 
podnikatelské organizace. „V této složité 
době je namístě projevovat sounáležitost 
mezi státem a podnikateli, kteří spolu se 
svými zaměstnanci vytvářejí bohatství 
této země. Projevem sounáležitosti by 
měla být i větší velkorysost v kontrolní 
činnosti prováděné orgány veřejné moci,“ 
říká ředitel Odboru legislativy, práva 
a analýz Hospodářské komory Ladislav 
Minčič.

neJasná pravidla trvaJí roky
Na nejasnost dotačních pravidel u výdajů 
pod půl milionu si podnikatelé stěžují dlou-
hodobě. Bohužel bez úspěchu. „Dle dotač-
ních pravidel se muselo zajišťovat otevřené 
výběrové řízení u nákladů nad 500 tisíc 
korun. Postup u nákladů pod tuto částku ne-
byl nikde pevně stanoven, nicméně příjemce 
dotace i tak musel postupovat hospodárně. 
Problémem je, že nikde nebylo stanoveno, 
zda musí být zajištěno alespoň poptávkové 
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O dotace žádají 
nastrčené firmy

Oblast dotací a kontrol firem je český-
mi podnikateli kritizována dlouhodobě. 
I když vláda a ministerstvo průmyslu 
a obchodu slibují vyřešení situace již 
řadu let, situace se nelepší. Podniky 
v Česku se kvůli likvidačním pokutám 
souvisejícím s dotačními projekty dokon-
ce naučily využívat postup, který je proti 
podobným praktikám úřadů alespoň 
trochu ochrání. Při žádostech o dotace 
zakládají dceřiné společnosti, které jsou 
formálním příjemcem prostředků. Pokud 
by účelová kontrola zlikvidovala firmu 
čerpající dotaci, neohrozilo by to mateř-
skou společnost.

„Postup kontrolních 
orgánů se ve světle 
současných událostí 
jeví jako zcela absurdní 
zneužívání pravomocí.“ 

tOMÁŠ PROUZA, Svazu obchodu  

a cestovního ruchu ČR

„Pokud úřady 
mění pravidla, 
vždy samozřejmě 
v neprospěch 
podnikatelů, a to i nyní 
v krizi, nelze to nazvat 
jinak než hyenismem.“

RADOMil BÁBeK, Asociace podnikatelů  

a manažerů



Krize způsobená pandemií korona-
viru přinesla tři zajímavá zjištění: 
ve srovnání s ostatními zeměmi 

u nás jen nízký počet zaměstnanců zvažuje 
odchod ze zaměstnání a start vlastního 
podnikání, zaměstnanci v důchodovém 
věku se více obávají odchodu z práce kvůli 
nedostatku naspořených prostředků na stáří 
a firmy se začínají intenzivněji přiklánět 
k flexibilním formám zaměstnávání. Vy-
plývá to z nejnovějšího průzkumu Workmo-
nitor personálně poradenské společnosti 
Randstad. 

krok do neznáma? ne!
Poměrně nízké procento Čechů (18 procent) 
v porovnání s globálním průměrem (téměř 
32 procent) i okolními zeměmi našeho regio-
nu (25−30 procent) v dnešní nejisté době 
přemýšlí o startu vlastního podnikání. Tak-
to nízké procento je srozumitelnější v kon-
textu dalších zjištění průzkumu Workmoni-
tor, a sice že celých 73 procent respondentů 

se cítí ve svém zaměstnání spokojeno, neboť 
vnímá vstřícnost svého zaměstnavatele a má 
pocit seberealizace. 

Celé tři čtvrtiny českých zaměstnanců 
uvedly, že se cítí být ve své současné pozici 
dostatečně oceňovány a ceněny a 55 procent 
je spokojených se svým platem ve srovnání 
s podobnými pozicemi u jiných společností. 

Celý rok 2019 byl časem, kdy se firmy 
extrémně snažily pečovat o zaměstnance, 
dbaly na svou pověst starostlivého zaměst-
navatele a sázely velmi intenzivně na interní 
komunikaci. Tato péče se nyní projevila ve 
vysoké míře spokojenosti. Samozřejmě na ni 
má vliv i nejistota z budoucnosti a pozvolný 
růst nezaměstnanosti. 

odchod do důchodu? možná
Aktuální průzkum Workmonitor přinesl 
ještě jedno překvapivé zjištění. Více než 
polovina (52,6 procenta) zaměstnanců se 
domnívá, že bude muset odložit svůj odchod 
do důchodu, protože nemají dostatek úspor. 

I tento aspekt je zesílen aktuálně panující 
nejistotou z budoucnosti. V době velmi 
nízké nezaměstnanosti nebyl pro důchodce 
problém najít si brigádu a příležitost k přivý-
dělku. Je otázka, jak moc postpandemická 
krize tyto možnosti ovlivní.

naStálo? ale kdeže
Změny lze zaznamenat nejen v chová-
ní zaměstnanců a uchazečů o práci, ale 
i v přístupech samotných zaměstnavatelů. 
Poslední dva měsíce, kdy byly firmy nuceny 
omezit či pozastavit svou činnost, způsobily 
jejich značný příklon k flexibilním formám 
zaměstnávání. 

To se projevuje jednak zesíleným zájmem 
o agenturní zaměstnance, a to i na kvalifi-
kované pozice (tzv. bílé límečky). A pak také 
využíváním služby Try & Hire, zapůjčením 
zaměstnanců na „zkoušku“. Jejím prostřed-
nictvím je možné se s novým pracovníkem 
nejprve velmi dobře seznámit, otestovat jeho 
znalosti a schopnosti a až pak se rozhod-
nout, zda bude přijat do pracovního poměru. 
Po tuto „zkušební dobu“ jejíž délka závisí na 
zaměstnavateli, je pracovník pořád zaměst-
nancem agentury. 

Dalším příkladem využití této služby je 
situace, kdy probíhají úvahy o vytvoření no-
vého pracovního místa. S poměrně nízkými 
vstupními náklady si lze pomocí zaměst-
nance agentury vyzkoušet efektivitu zřízení 
nové pozice a kdykoli se rozhodnout, zda je 
opravdu dobré novou pozici zřídit.  RED
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Sázka na jistotu
Čeští zaměstnanci a podnikání? Ale kdeže
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Průzkum Workmonitor 

Uskutečnila ho společnost Randstad, glo-
bální lídr v segmentu HR služeb. Poprvé byl 
publikován v Nizozemsku v roce 2003, nyní 
již zahrnuje 34 zemí po celém světě. Po-
krývá Evropu, Asii i Ameriku. Vychází nově 
dvakrát do roka a jeho výsledky odráží 
lokální i globální trendy v oblasti mobility. 
Minimální velikost zkoumaného vzorku je 
400 respondentů za každou zemi.

strašák nezaměstnanosti
Podle názoru expertů nezaměstnanost 
neporoste plošně, ale spíše sektorově. Nejvíce 
v oborech, které byly postiženy okamžitě 
a silně jako HoReCa, letecká doprava, kultura, 
služby a maloobchod. 

Nejnovější statistiky ukazují, že pandemie 
v Česku zatím zasáhla nejvíce lidi pracující ve 
velkých městech. Právě zde je totiž celých  

20 procent zaměstnanců navázáno na turis-
tický ruch a služby a dostává nadprůměrnou 
mzdu. Těmto lidem ze dne na den zmizela 
možnost výdělku, velké množství z nich proto 
začalo hledat práci v jiných segmentech, 
například v logistice. 

„Z našeho rychlého průzkumu mezi vybra-
nými logistickými společnostmi vyplynulo, že 

zhruba 30 procent nově zaměstnaných lidí 
přišlo právě z gastro segmentu a 25 procent 
z oblasti služeb a administrativy.  Zjednodu-
šeně řečeno, polovina nově zaměstnaných lidí 
se zde ocitla proto, že jejich zdroj příjmů kvůli 
pandemii skončil nebo byl výrazně utlumen,“ 
říká Alžběta Honsová, marketingová manažer-
ka společnosti Randstad. 
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Hlavně pozitivně!
Největší chybou firem bylo se odmlčet, 
ukázal průzkum

Značky, které během pandemie komu-
nikovaly pozitivně, si podle třetiny 
spotřebitelů (35 procent) udržely je-

jich loajalitu. A naopak firmy, které se zcela 
odmlčely, vyvolaly v 31 procentech případů 
obavy o svou finanční stabilitu. Ukázal to 
globální průzkum výzkumné agentury Ar-
lington Research ve spolupráci s komuni-
kační agenturou Allmedia4U mezi 13 tisíci 
respondenty ze 14 zemí včetně Česka. 

Útlum komunikace firem také vzbudil 
mezi jejich zaměstnanci obavy o ztrátu prá-
ce. A to více mezi muži a také lidmi žijícími 
ve městech (35 procent) než u lidí z venkov-
ských oblastí (26 procent). Téměř polovina 
respondentů (47 procent) také uvedla, že by 

během karantény uvítala zprávy netýkající 
se koronaviru.

prostor pro dohady
„Je zřejmé, že bez jasné interní komunika-
ce firmy riskují, že si zaměstnanci vytvoří 
vlastní závěry, které nemusejí být správné. 
Pokud chce firma udržet nebo obnovit dů-
věru v ní, je nezbytné, aby své zaměstnance 
informovala o novinkách, změnách a dalších 
plánech,“ říká Tomáš Staněk, ředitel komu-
nikační agentury Allmedia4U.

Pokud firmy během koronavirové pande-
mie přestaly komunikovat s veřejností, bylo 
to pro téměř třetinu spotřebitelů signálem 
možných finančních problémů. Zvýšilo to 

také jejich neochotu u těchto firem dále  
utrácet. Tyto názory převažovaly zejména 
v Itálii a Španělsku (39 procent), časté byly 
také v USA (33 procent) a Velké Británii  
(27 procent). V České republice s tímto názo-
rem souhlasilo 18 procent oslovených. Vyplý-
vá to z průzkumu realizovaného výzkumnou 
agenturou Arlington Research ve spolupráci 
s komunikační agenturou Allmedia4U.

neuhnout. bojovat
Z průzkumu také vyplynulo, že více než tře-
tina lidí (35 procent) chce nadále nakupovat 
u značek, které je během krize svou komu-
nikací inspirovaly a dodávaly jim naději. 
To platí nejvíce mezi mileniály (42 procent) 
následovanými příslušníky generace Z  
(39 procent) a generace X (35 procent). Mezi 
takzvané baby boomers a příslušníky nejstar- 
ší „tiché generace“ s tímto souhlasí jen 29 pro- 
cent, respektive 28 procent dotazovaných. 

„Lidé chtějí novinky a inspiraci. Většina 
respondentů z průzkumu uvedla, že způsob, 
jakým firmy zareagovaly na krizi, velmi 
ovlivní pravděpodobnost, že od nich budou 
v budoucnu nakupovat. Neměli bychom 
to podceňovat, není to vhodná doba pro 
zastavení komunikace,“ uvádí Paul Stallard, 
ředitel agentury Arlington Research.  RED
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Řekne-li se Finsko, každému zcela 
jistě naskočí spojení země tisíce jezer 
a ostrovů. A samozřejmě kolébka 

saunování. V zemi žije pět milionů lidí a jsou 
tam dva miliony saun. Je to i ráj pro milov-
níky panenské přírody a zdravého životního 
stylu. A navíc podle aktuálního žebříčku 
OSN země, kde žije nejšťastnější národ na 
světě. Můžeme se od něj hodně naučit. 

v létě v zimě
Začněme saunou. Na tu si Finové čas najdou 
vždy. Dvojkombinaci „vyhřáté sezení“ násle-
dované „skokem do ledové vody“ zbožňují. 
Saunu považují za svůj svatostánek, tady 
hledají fyzickou i duchovní očistu, v ní 
rozjímají. V sauně finské ženy rodí, najdete 
ji i v parlamentu.  

Sauna je tradičně vypalována dřevem. 
„Kouřová“ sauna, v níž kamna nemají 
komín, je považována za tu vůbec nejlepší. 
Voda se vylévá na horké lávové kameny, 
aby se zvýšila vlhkost a vyvolalo se silnější 
pocení. Člověk sedí nahý při teplotách kolem 
90 stupňů Celsia a zážitek si může ještě zná-
sobit jemným bičováním kůže březovými 
větvičkami, aby si zlepšil krevní oběh. 

A když se pak teplo stane nesnesitelným, 
je nádherné se ochladit v jezeře, bazénu 
nebo moři, vrhnout se do čerstvého sněhu 
nebo se jen osprchovat. 

„Vše je ideální opakovat třikrát. Prospěje 
to vaší pleti, imunitě a hlavně si odpočine-
te. Na jaře a v létě se navíc nebudete potit 
a budete se cítit ‚fresh‘, naprosto osvěženi,“  
dodává Milan Schmidt, představitel firmy 
Rentosauna.cz. nabízející moderní saunové 
finské zboží.

nevzdávej to!
Finsko prosperuje, řadí se po bok nej-
úspěšnějších zemní světa. Jak to je mož-
né? Třeba i tím, že Finové vyznávají slovo 
sisu. To je ve finštině ekvivalent pro vůli, 
vytrvalost, odolnost, velké odhodlání ve 
chvíli, kdy čelíte nepřízni osudu a vaše 
vyhlídky se zdají být téměř beznadějné. 
Jste na konci svých fyzických, emociál-
ních a psychických sil. Máte pocit, že už 
nemůžete dál. Přesto vás ale jakási vnitř-

Sauna, sisu a pantsdrunk   
Zkuste se naladit na finskou vlnu

C e s tOvÁnÍ

nech na hlavě

Ať je léto, nebo zima, Finové si saunu užívají v čepici, stejně jako Estonci. „Bez čepice sem ani 
nelez“, stojí mnohdy napsáno na dveřích. Čepice musí být z vlny, ta nejlépe reguluje teplotu 
těla. Je známo, že teplo odchází z těla hlavou. 

Optimální doba saunování se pohybuje od 1,5 do dvou hodin, při dodržení tří cyklů. V sauně 
je dobré sedět nebo ležet, nejlépe na podložce nebo podsedáku. Při ležení se rovnoměrněji 
prohřejete. Finové tradičně mezi „vlažnou sprchu a zchlazení“ vkládají krátkou, zhruba padesá-
timetrovou procházku. 

V sauně je suchý vzduch, proto je nejlepší dýchat ústy. Kvůli vlhkosti Finové polévají v sauně 
kameny. K dalším zvykům patří používání vonných esencí, šlehání větvičkami ze svatojánské 
břízy či eukalyptu pro dokonalé prokrvení kůže. Pokud nejsou, lze použít přírodní kartáč nebo 
žínku z hrubšího froté materiálu.
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ZAMRZlÁ KOtviŠtě. V zimě ruch na  
jezerech a při pobřeží Botnického, Ostrovního 
a Baltského moře vždy výrazně zeslábne. Ale od 
jara do podzimu jejich hladiny brázdí neuvěřitel-
ných 220 tisíc lodí a člunů, jachet a plachetnic Finů. 

ZeMě tisÍCŮ JeZeR. Finsko je třikrát větší 
než Česko a nachází se v něm 188 tisíc jezer. 
K tomu je třeba připočíst 179 tisíc ostrovů. 

neJstARŠÍ sAUnA. Nachází se v Rajaporti, 
dnes části Tampere, a postavil ji Hermanni Lahtinen 
se svojí manželkou Marií na počátku 20. století. 

ROZPROUDÍ KRev. Škoda každé rány, která 
padne vedle. Tohle přísloví znají všichni milovníci 
saunování. Bez pořádné břízové metly to prostě 
není ono.  

MAGiCKÁ PŘitAŽlivOst. Na každého Fina připadá 0,4 sauny. V zemi žije pět milionů lidí a jsou 
tam dva miliony (!) saun. 

PRyč OD DAvŮ. Obrovským lákadlem jsou po-
byty v letních chatách na březích jezer. Povětšinou 
jsou skryté v borovicových, smrkových a břízových 
lesích, které pokrývají dvě třetiny území země. 

Jak se tam dostat

Let z Prahy do Helsinek trvá přibližně dvě 
hodiny. Autem vede trasa přes Polsko, Litvu, 
Lotyšsko a Estonsko. V Tallinnu je třeba se 
nalodit na trajekt. Cesta trvá zhruba 22 hodin, 
je dlouhá 1750 kilometrů.
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ní energie táhne dál, nutí nic nevzdávat, 
strhává vás.

„Sisus“ doslova znamená „strhávat“, takže 
v sisu jde o to, abyste uvnitř sebe zvládli 
cokoli. Zdolali nezdolatelné. Jedno finské 
přísloví praví: „Vidíš černá oblaka? I přesto 
do té bouřky skoč.“

SPodní Prádlo, drink a Samota
Finové také milují pohodu. Být doma ve 
spodním prádle alias kalsarikänni nebo 
pantsdrunk, to si užívají. Být sám sebou, jen 
ve „vlastní kůži“. Tedy ve spodním prádle. 
Je to místní rituál, pomáhá uvolnit. Nejde 
o to, vypadat vždy skvěle, pyšnit se dokona-
lou fotkou na Instagramu. Jde o čistý relax, 
odpoutání se od všeho. 

Finové se jednou za čas svléknou do 
oblíbeného spodního prádla a udělají  
si odpočinkový večer. Beze studu. Stačí 
jim k tomu hodně málo: oblíbený drink, 
spodní prádlo, gauč a samota. Tu chvil-
ku si ale často užívají i s partnerkou, 
partnerem. Správně prožitý pantsdrunk 
upevňuje vztah. 

venDUlA BRDičKOvÁ



To auto je hodně líbivé. Přitahuje 
nevšední pozornost. Rychle nás 
o tom přesvědčilo několik zastávek 

u benzinové pumpy, před obchodem, na 
rušné ulici, kdekdo se za ním otáčel. Je 
extrémně nízké, široké tak, že se s ním na 
opravované dálnici do zúženého pruhu 
vejdete jen stěží.

A pak ty ostré rysy. Prolisy. Vyváženost. 
To je něco! 

A k tomu ještě bezrámové dveře. Sklon 
střechy evokující siluetu čtyřdveřového 
kupé. Je to moderní sportovní sedan bez 
kompromisů, chtělo by se říci o modelu pro 
letošní rok, kdyby to neznělo jako klišé. 
Vyzařuje dynamiku, zároveň je elegantní.

Sázka na jiStotu
Designéři Audi A5 Sportback očividně 
razili tezi: nebudeme vymýšlet vymyšlené. 
Ostatně to řekl už kdysi Winston Churchill. 
„Vždycky jsem si myslel, že jsem přišel na 
něco výjimečného, abych následně zjistil, že 
na to přišli už staří Římané.“

A tak v modelu, který byl poprvé 
představený v roce 2009 (v roce 2016 
následovala druhá generace), najdete 
mnoho podobenství s jinými trháky 
ingolstadtské automobilky. Například 
čtyřsedadlový interiér vyvedený jako 
přes kopírák ze sedanu A4, svažující se 
záď jako u A5 kupé, objemný zavazadlo-
vý prostor podobný tomu v sportovně-
-užitkovém Q5.  

Atleticky rozkročené auto stojící na  
18” litých kolech soupeří s podobně na-
vrženými sedany, jako jsou BMW 4 Gran 
Coupe a Kia Stinger. Může se pochlubit 
nejmodernějšími technologiemi, hlavně 
novým multimediálním systémem nabí-
zejícím podobné uživatelské pohodlí jako 
současné smartphony, a jednoduchým, 
šmrncovním interiérem. 

Vzadu to na sezení pro dlouhány není, 
příjemně ale překvapuje velikost zava-
zadlového prostoru. Golfový bag jsme 
do něj složili i s driverem bez toho, že 
bychom museli sklápět zadní sedadla. 
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Manekýn
Jednou se asi okouká, ale teď je in

TE s T

Audi A5 sportback  
40 TDI s line

Motor: vznětový přeplňovaný čtyřválec,  
1968 cm³ 
Nejvyšší výkon: 140 kW (190 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách:  
3800–4200 ot/min
Nejvyšší rychlost: 235 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 7,9 s
Převodovka: sedmistupňová  
dvouspojková převodovka S tronic
Pohon: předních kol
Kombinovaná spotřeba: 4,2 l
Provozní hmotnost: 1595 kg
Maximální přípustná hmotnost: 2125 kg
Rozměry (délka × šířka × výška):  
4733 × 2029 × 1386 mm 
Zavazadlový prostor: 480/1300 l
První cena vozu: 1 153 900 Kč  
(40 TFSI, 2.0 l)
Základní cena testovaného vozu:  
1 269 900 Kč 

1



oStřejší výraz
Sportback pro letošní rok prošel faceliftem. 
Dostal novou, ještě širší a plošší černou 
masku chladiče Singleframe s voštinovou 
strukturou. K tomu jako bonus postranní 
přívody vzduchu a agresivněji vyhlížející 
světlomety. Drobných změn doznal i přední 
nárazník, prahy a zadní difuzor. 

Neuvěřitelná byla na testovaném voze 
se sportovně laděnou výbavou S line nová 
barva. Šedý šat s černými detaily mu 
opravdu sedl. Na výběr je ještě jedenáct 
dalších. Při vystupování v noci vás pak 
na duši doslova pohladí decentně podsví-
cené nástupní lišty. 

Interiér doznal největších změn. 
Vévodí jim nový multimediální systém 
MMI s 10,1” dotykovou obrazovkou, 
u něhož nechybí pokročilé funkce včetně 
trvalého připojení na internet. Vysoko 
usazený displej přímo vybízel k hrátkám, 
k ovládání rychle reagujícího systému 
stačil nepatrný pohyb prstu. Už žádné 
otočné kolečko. 

To bylo fajn. Co ale překvapilo nemile, 
bylo až příliš dobře ukryté tlačítko nastavení 
jízdních režimů. Schovávalo se vlevo dole, 
pod panelem klimatizace.  

Široká paleta
V testovaném voze bilo srdce vznětového 
čtyřválce TDI (190 k). Upřímně, nevy-
bízelo zrovna ke sportovní jízdě. Spíše 
k rozvážnému brázdění dálnic. Ovšem 
ani ti, kteří to rádi pálivé, nejsou ochu-
zeni. V nabídce jsou pro ně připraveny 
vozy s novým pohonem všech kol quattro 
s technologií ultra se silnějšími třílitrový-
mi diesely (231, respektive 286 k), ty jsou 
dodávány s osmistupňovou automatickou 
převodovkou Tiptronic. 

Sestavu doplňují benzinové dvoulitry 
(140, respektive 180 k) a model A5 Sport-
back S line 40 g-tron. Všechny motory jsou 
přeplňované a splňují emisní standard Euro 
6d-temp. Některé jsou vybaveny mild hyb-
ridním systémem schopným snížit spotřebu 
až o 0,4 litru na sto kilometrů. 

ticho léČí
Co se týká spotřeby při testu, pohybovala se 
mezi 6,8–7,2 litru, když jsme jezdili stylem 
„nebojsa“. Ve chvíli, kdy jsme začali šetřit, 
sklouzla spotřeba pod šest litrů, pořád to ale 
bylo dost daleko od udávané papírové. Udi-
vilo nás také, že v testované modelu s konfi-
gurací S line chyběl tempomat. V autě, které 
s dodatečnou výbavou stálo více než milion 
a půl?

Během testu vznětový motor spojený se 
sedmistupňovou automatickou převodovkou 
jen potvrdil, že je ideální pro ty, kdo upřed-
nostňují nižší provozní náklady.

A na závěr nejsilnější dojem. Ticho… 
a zase ticho. Takový pocit jsme měli během 
jízdy. Do jedinečně odhlučněné kabiny pro-
nikal zvenku jen minimální aerodynamický 
hluk. Občas však dovnitř přece jen pronikla 
nějaká ta rána, pozdrav od rozmlácených 
českých okresek. Navíc v tu chvíli velká 
nízkoprofilová kola nic neodpouštěla. 

JAROslAv MAtěJKA.(matejka@mf.cz)FO
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KUPÉ SE ČTYŘMI DVEŘMI. Sportovně laděná příď, 
ramenní linie ve tvaru vlny a vyvážené proporce, to 
jsou nepřehlédnutelné znaky emotivního designu.

SVĚTELNÝ PODPIS. Sportback je standardně 
osazen LED světlomety, za příplatek s funkcí 
Matrix. Zadní lampy jsou standardně vybaveny  
LED technologií.

SPORTOVNĚ I ÚSPORNĚ. V nabídce jsou benzinové 
i naftové motory s výkony od 140 kW (190 koní) až 
po 210 kW (286 koní).

DIE ORDNUNG. Interiéru dominují horizontální 
linie, broušený hliník a nový multimediální systém 
MMI s 10,1“ dotykovou obrazovkou. Skvostem je 
multifunkční tříramenný volant s 14 multifunkčními 
tlačítky.

Plusy a minusy 
Boduje stylem, turbo je bez prodlevy, hod-
nocení sráží slabší brzdy, méně prostoru 
na zadních sedadlech, není až tak luxusní, 
jak byste čekali.

soupeři 
Alfa Romeo Giulia, BMW 3, Kia Stinger, 
Lexus IS, Mercedes-Benz C
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středků, například videokonference, nebo 
rozhodovat v písemné formě, takzvaně per 
rollam. A to i v případě, že tuto možnost 
nepřipouští ‚zakladatelské právní jednání‘,“ 
vysvětluje mluvčí ministerstva spravedl-
nosti Vladimír Řepka.

Zákon podle jeho slov stanoví jen mini-
mální požadavky na takové rozhodování. 
Bližší podmínky určí statutární orgán 
společnosti.

„Významné je také prodloužení nebo 
obnovení funkce člena voleného orgánu 
právnické osoby, a to do doby tří měsíců 
od skončení mimořádných opatření. 
Funkční období člena orgánu totiž 
může skončit dříve, než bude možnost 
zvolit nového,“ doplňuje Vladimír 
Řepka.

Posouvá se i lhůta ke svolání valné hro-
mady kapitálové společnosti nebo členské 
schůze družstva za účelem projednání 
účetní závěrky. Obchodním korporacím se 
prodlouží lhůta pro svolání nejvyššího orgá-
nu do tří měsíců od skončení mimořádných 
opatření.

nouzový Stav není Podmínkou
Uvedená pravidla platí po dobu trvání 
mimořádných opatření, ale i určitou dobu 
po jejich zrušení. Vše záleží na epidemiolo-
gické situaci. Podle ministerstva možnost 
využívat těchto pravidel ukončení nouzové-
ho stavu v Česku nezrušilo.

Klíčová je podle resortu existence 
mimořádných opatření při epidemii, ať už 
jde o krizová opatření vlády, mimořádná 
opatření ministerstva zdravotnictví, či (ve 

výjimečných případech) krajské hygienické 
stanice. 

I v současné době jsou zasedání orgánů 
některých společností striktně omezená, 
například pokud je jejich počet příliš velký 
nebo pokud členové těchto orgánů pochá-
zejí ze zahraničí, odkud zatím nemohou 
přicestovat. 

Pozor na výběrová řízení
Podle odborníků se přechodná omezení, 
která vznikla kvůli koronaviru, mohou pro-
mítnout také do plnění výběrových řízení, 
kterých se firmy účastní nebo která v rámci 
různých dotačních programů vyhlašovala. 

„Současná situace může představovat 
změnu okolností, kterou zadavatel nemohl 
předvídat. Taková změna by mohla umožnit 
podstatnou změnu závazku vzniklého na 
základě veřejné zakázky. V případě potřeby 
by tak mělo být možné například navýšit 
přiměřeně objem dodávek či stanovit jiné 
nové lhůty plnění,“ vysvětluje Barbora 
Dubanská, partnerka advokátní kanceláře 
Taylor Wessing Česká republika.

Doporučuje také zrevidovat smluvní 
ujednání ohledně možností ukončení smluv 
s ohledem na případná prodlení, nemožnost 
plnění či jiné obtíže s dodávkami, které mo-
hou v současné době nastat. Pokud smlouvy 
například obsahovaly sankce za opoždění 
dodávky, mohly by kvůli omezením způso-
beným koronavirem způsobit dodavatelům 
potíže. 

DAliBOR DOstÁl (dostal.mf.cz)

I  když opatření kvůli pandemii koronavi-
ru postupně polevují, pro mnohé firmy 
znamenají výrazná omezení. Například 

pokud v jejich orgánech zasedá velké množ-
ství lidí nebo jsou-li někteří z nich cizinci.

Současná pandemie covid-19 nezasáhla 
v podnicích pouze výrobu či poskytování 
služeb. Zkomplikovala také činnost jejich 
orgánů, jako jsou valné hromady, předsta-
venstva, správní či dozorčí rady. 

Vzhledem k různým omezením setkávání 
většího počtu lidí bylo do ukončení nouzo-
vého stavu komplikované, nebo dokonce 
nemožné, aby se scházeli či docházelo ke 
jmenování nových členů.

Firmám v těchto situacích pomáhá 
takzvaný lex covid justice. „Po dobu trvání 
mimořádného opatření zavádí možnost roz-
hodovat formou mimo zasedání shromáž-
dění i tehdy, pokud to nepřipouští stanovy. 
Nebude tedy nutné čekat na shromáždění, 
které je neusnášeníschopné a především 
nesvolatelné,“ vysvětluje Michal Klusák, 
advokát a hlavní partner Klusák Advokátní 
Kancelář – Law Firm.

na dálku nebo PíSemně
Právě právnické osoby (firmy, společenství 
vlastníků bytových jednotek nebo nezis-
kové organizace) řeší kvůli mimořádným 
opatřením, jež omezují sdružování a volný 
pohyb osob, potíže se zasedáním valných 
hromad, představenstev či dozorčích rad. 

„Právnické osoby mohou uspořádat za-
sedání orgánu s využitím technických pro-

BUsine s sinFO.C Z

Dozorčí rady v karanténě 
Orgány firem se kvůli viru nemusejí, 
a někdy dokonce nemohou scházet  
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„Funkční období člena 
firemního orgánu může 
skončit dříve, než bude 
možnost zvolit nového.“

vlADiMÍR ŘePKA,.Ministerstvo spravedlnosti ČR



Jejich povinností je také zaplatit daň 
z příjmu. Na splnění povinností, které 
o tři měsíce odložila epidemie korona-

viru, je nejvyšší čas. 
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

za zdaňovací období 2020 podávají všichni, 
kteří měli za loňský rok hrubé příjmy ve výši 
aspoň 15 tisíc korun. A nejde přitom jen 
o výdělky z podnikání. Patří sem i příjmy 
z pronájmu, kapitálového majetku, výher, 
prodeje nemovitostí či ze zaměstnání, pokud 
je to vedlejší činnost k byznysu.

Pokud podnikatelé nepodali daňové 
přiznání do tradičního termínu 1. dubna, 
vyhnou se letos pokutě. Podle finanční 
správy odevzdalo do původního termínu 
přiznání o statisíce lidí méně než v roce 
2019. 

Běžně mohou odklad využít jen ti plátci 
daně, kterým vyplňuje přiznání daňový 
poradce nebo mají ze zákona povinný 
audit. Letos platí nejen pro všechny živ-
nostníky, ale bez výjimky i pro právnické 
osoby. 

Vyplněné tiskopisy a zaplacenou daň 
musejí mít berní úředníci k dispozici do 
středy 1. července. Posíláte-li je poštou, 
doporučujeme učinit tak několik dní 
předem a současně s tím uhradit vyměře-
nou daň.

co berňák toleruje
Pokud se s přiznáním poplatník opozdí pou-
ze o pět pracovních dnů, žádné sankce mu 
nehrozí. V kalendáři si tedy může podtrh-
nout datum 8. července. V případě delšího 
zdržení už se postihu nevyhne.

Odevzdáte-li přiznání pozdě, sankce za 
každý den prodlení činí 0,05 procenta ze 
zaplacené daně (případně 0,01 procenta 
daňové ztráty). Maximálně zaplatíte pět 
procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud 
DAP nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na 
výzvu finančního úřadu, pokuta dosáhne 
minimálně 500 korun.

Zhruba stejný postih vás čeká, když 
nezaplatíte daň. Od 8. dubna bude 
opozdilcům naskakovat úrok z prodlení, 
a to o několik desetin promile každých 
dalších 24 hodin. Jeho aktuální výše je 
14,25 procenta z výše daně za rok. Penále 
je tvořeno aktuálně platnou repo sazbou 
ČNB (0,25), která se loni i letos opa- 
kovaně snížila, tradičně navýšenou  
o 14 procentních bodů.

elektronizace bez Pardonu
Všichni majitelé datových schránek (DS) –  
tedy firmy i fyzické osoby – mají dnes 
povinnost posílat na finanční úřad daňové 
formuláře s e-podpisem či přímo z DS.

Pokud svou povinnost nesplní, hrozí jim 
dvoutisícová, případně i vyšší pokuta. Poku-
ta dva tisíce je automatická, až na padesát 
tisíc může vyšplhat, jestliže sama finanční 
správa rozhodne, že jí firma nebo živnostník 
záměrně komplikují práci. A to je čistě na 
jejím rozhodnutí.

Sankce se v současnosti mohou 
dotknout téměř půl milionu podnikatel-
ských subjektů. Na druhé straně nemůže 
stát nutit OSVČ, aby si datové schránky 
zřizovaly. Povinné jsou jen pro firmy 
a státní správu, a tak to zůstane i v bu-
doucnu.

Máte-li schránku aktivní, ale chcete 
zůstat u klasických růžových tiskopisů nebo 
interaktivních e-formulářů, můžete požádat 
na každé pobočce CzechPoint o deaktivaci 
DS, jež trvá tři dny.

kde ušetřit?
Podnikatele s dětmi vláda potěšila už 
předloni, když zvýšila slevy na děti. Je-
den z rodičů může uplatnit slevu ve výši 
1267 korun měsíčně na jednoho potom-
ka, 1617 korun na druhé a 2017 korun 
měsíčně na třetí a každé další dítě. 

Pokud se při výpočtu daně dostane po-
platník do záporných čísel, to jest bonus je 
vyšší než vypočtená daň, má dokonce od 
státu nárok na přeplatek. 

Více než předloni ušetříte i v přípa- 
dě, že si platíte penzijní připojištění. 
Narostla totiž nezdanitelná částka na 
penzijní připojištění, kterou si mohou 
OSVČ odečíst od základu daně (a to  
z 12 na 24 tisíc).

Mění se ale jen parametry, v samot-
ných tiskopisech letos úpravy nejsou. 
Ideálním vodítkem pro ty, kteří si vypl-
ňují DAP sami, může být loňské vyplněné 
přiznání. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Virus už daně neodloží
Přiznání musejí podnikatelé 
odevzdat do 1. července
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Další vybrané slevy  
na dani z příjmů

•  Sleva na poplatníka (využívá každý) –  
24 840 Kč ročně

•  Sleva na studenta – 4020 Kč ročně
•  Školkovné – až 13 350 Kč ročně
•  Sleva na vyživovanou manželku –  

24 840 Kč ročně
•  Sleva na první dítě – 15 204 Kč ročně  

(od roku 2018)
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Celé teXty nA WeBU tÝDenÍKU

Všichni svléknout! Až na...
Navrhovaná podoba evidence 
skutečných majitelů firem 
obsahuje výjimku

Pokřivená armádní optika
Kontrakt na dodávku 
uherskobrodských pušek 
šokoval Meoptu

Horečka Na Příkopě
ČNB chce zastavit 
rozpouštění rezerv 
a začít nakupovat zlato

54 l Profit

Zlatá horečka dorazila už i do České národní 
banky (ČNB). Poprvé v novodobé historii má 
vrchní strážce finanční stability v úmyslu 
nakupovat zlato. Dosud jej v rezervách ubý-
valo, kvůli výrobě mincí mizí z trezoru ČNB 
každý rok stovky kilogramů žlutého kovu. 
Loni se zásoby snížily dokonce o 764 kilo -
gramů. Centrální banka nyní tvrdí, že rezer-
vy už nebude snižovat a spotřebované zlato 
dokoupí. Letos už přitom stihla spotřebovat 
dalších 155,5 kilogramu.

První úvahy, že by se zlato do rezerv doku-
povalo, se objevily v roce 2018. Teprve loni 
ale záměr schválila bankovní rada. První 
nákupy proto mohou začít až letos. „Primár-
ním cílem nového postupu pro držbu zlatých 
zásob je udržet objem zlata ČNB na určité 
minimální úrovni. Podíl zlata na devizových 
rezervách centrální banky však zůstane 
i nadále nízký,“ řekla týdeníku Euro mluvčí 
ČNB Petra Vodstrčilová. Aktuálně Česká re-
publika drží 7,8 tuny, od roku 2005 se zlatý 
poklad ztenčil o šest tun.

Centrální banka neuvedla, za jakých 
podmínek má v úmyslu zlato dokupovat. 
Tedy zda bude vyčkávat na výhodnější kurz, 
nebo bude nakupovat i v situaci, kdy zlato 
atakuje rekordní cenové úrovně. Tak jako 
tak ale musejí Na Příkopě počítat s tím, že 
si připlatí. Zájem o zlato je kvůli nejistotě 
na trzích v důsledku celosvětové pandemie 
koronaviru extrémní. Během května vy-
stoupala cena této komodity na 1768 dolarů 
za trojskou unci, což je nejvyšší hodnota za 
sedm let.

Přestože během roku 2019 spotřebova-
la ČNB na výrobu mincí zlato v loňských 
cenách za 830 milionů korun a za prodej 
numismatického materiálu oproti tomu 
inkasovala „jen“ 551 milionů, účetně ne-
prodělává. Zlato totiž eviduje v historických 
cenách, které vycházejí na 61,69 koruny za 
gram. Aktuální tržní cena za gram je více 
než dvacetinásobná.  JaR

Na konci dubna proběhla na ministerstvu 
obrany schůzka, z níž zástupci České zbro-
jovky odcházeli s velkou radostí. Podařilo 
se podepsat dlouho odkládaný kontrakt na 
dodávky 32 tisíc ručních zbraní pro vojáky. 
Rovnou polovinu obchodu tvoří pořízení 
útočných pušek Bren 2. „Naším cílem je 
modernizovat armádu, ale v této těžké době 
také podpořit český průmysl a udržet pra-
covní místa,“ těšil se ze zakázky i Lubomír 
Metnar (za ANO), ministr obrany.

Jenže detailnější prostudování smlouvy 
ukazuje, že s tou podporou českých a morav-
ských společností to nebude zas tak horké. 
Na rozdíl od dřívějších nákupů pušek Bren, 
jejichž optika kompletně pocházela od domácí 
firmy Meopta, je nyní její podíl rapidně nižší. 
Nově má dodávat pouze zaměřovací systém 
obsahující přídavný noční dalekohled. „Me-
opta neměla možnost se napřímo podílet na 
vybavení české armády kvalitními produkty 
české provenience. Pro dodávky útočných 
pušek jsou v uvedené rámcové dohodě přesně 
specifikovány optické přístroje, kdy dva typy 
jsou překvapivě od švédského výrobce a pouze 
jeden typ zůstal od naší společnosti. V přede-
šlých letech naše společnost dodávala všechny 
tři typy optických přístrojů, které máme na-
dále připraveny i v nové verzi,“ reaguje Alena 
Moore, provozní ředitelka Meopty.

Pro přerovskou společnost je nynější 
situace o to tíživější, že už musela rozdat 
výpovědi 400 zaměstnancům. „V současné 
době krize, kdy firmy ztrácejí zahraniční 
zákazníky a objednávky, jsme i kvůli ztrátě 
této zakázky byli nuceni přistoupit k hro-
madnému propouštění,“ pokračuje Moore.

Jak vyplývá z kupní smlouvy, technologii 
firmy Meopta na nových útočných puškách 
nahradily přístroje švédské firmy Aimpoint. 
Zjistit, proč si čeští vojáci poručili právě tuto 
techniku, je poměrně složité. S českými vý-
robky se prý totiž ozbrojeným silám pracuje 
dlouhodobě dobře.  sTR

Česko je jednou z posledních zemí v Evrop-
ské unii, kde se stále nedozvíte, kdo vlastní 
některé firmy skryté v daňových rájích či za 
záclonou svěřenských fondů. Do současného 
rejstříku majitelů společností zatím mají 
přístup jen úřady, advokáti nebo banky. 
Napravit to má nová veřejná evidence sku-
tečných majitelů. Zákon, který ji zavádí, už 
schválila vláda. Ovšem pouze hlasy ministrů 
hnutí ANO. V příštích týdnech o něm bude 
jednat sněmovna.

Nová evidence stanovuje jednu výjimku 
z univerzální povinnosti uvádět fyzickou 
osobu, která stojí na konci řetězce vlastnic-
tví firmy. A to v případě svěřenského fondu. 
Za skutečného majitele svěřenského fondu 
novela formálně považuje každou fyzickou 
osobu, která je zakladatelem či správcem 
fondu, vykonává nad ním dohled, dále 
osobu, v jejímž zájmu byl fond zřízen, nebo 
takzvaného obmyšleného, což je konečný 
příjemce výhod z fondu. 

Ale pozor, pokud je ve svěřenském fondu 
spravována jakákoli obchodní korporace, 
může skutečný majitel podle navrhovaného 
znění zákona zůstat nadále neznámý. S jis-
totou se tedy ani po schválení tohoto zákona 
nedozvíme jméno konečného majitele 
holdingu Agrofert, zaparkovaného v jednom 
ze svěřenských fondů, který založil předseda 
vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Podle 
Babiše to prý „právníci dostatečně vysvětli-
li“. „Podsouvat tady, že naši ministři mi jdou 
s něčím na ruku, to já zásadně odmítám,“ 
uvedl premiér.  noV
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Předplatné  
měsíčníku Profit

Objednávejte na 
www.mfpredplatne.cz
Elektronická verze ke stažení na www.profit.cz



1.    Snižte maximální obsazenost kanceláří. 
Přehodnoťte využívání pracovních míst 
tak, abyste dosáhli bezpečné vzdálenos-
ti mezi zaměstnanci. Například obsaďte 
každou druhou pozici, přičemž vidi-
telně označíte ty stoly, které nebudou 
využívané. 

2.    Zabezpečte dostatek dezinfekčních 
gelů na ruce pro zaměstnance i návště-
vy. Zároveň navyšte zásoby čisticích 
prostředků a zintenzivněte frekvenci 
úklidu. 

3.    Aktivně sdílejte zásady a doporučení 
pro bezpečnou práci se svými zaměst-
nanci. Správná komunikace je základ! 
A to nejen ta online, která převládala 
při práci v režimu home office (při 
osobní komunikaci by však bezpečnost 
měla mít absolutní prioritu).

4.    S ohledem na vaše možnosti zvyšte 
přísun čerstvého vzduchu do kanceláří. 
Snažte se zohlednit i řešení pro menší 
uzavřené prostory, jako jsou toalety.

5.    Velké společnosti by neměly opomenout 
ani měření teploty zaměstnancům před 

vstupem do kanceláří či omezení týkají-
cí se počtu externích návštěv (to se týká 
například i kurýrů).

6.    Sestavte speciální tým zaměstnanců, 
který se bude podílet na přípravě opat-
ření společně s vrcholovým manage-
mentem firmy.

7.    Vytvořte si krizový plán pro případ, že 
se u vašich zaměstnanců objeví přízna-
ky nemoci.

8.    Připravte časový harmonogram pro 
postupný návrat zaměstnanců na 
pracoviště: s časovým předstihem 
určete, kdo a v jakém termínu se má do 
kanceláře vrátit.

9.    Navrhněte efektivní systém pro 
využívání sdílených prostor (toalety, 
zasedací místnosti, kuchyňka apod.), 
aby nedocházelo k větší koncentraci lidí 
na jednom místě.

10.  Vypracujte novou směrnici pro bez-
pečnost práce a dbejte na její dodržo-
vání.

11.  Zvolte a zabezpečte vhodné kanály 
pro interní komunikaci. Dbejte na ote-

vřené sdílení informací napříč celou 
firmou a průběžně zjišťujte zpětnou 
vazbu.

12.  Před návratem zaměstnanců zpět na 
pracoviště vyzdvihněte výhody práce 
z kanceláře jako třeba kvalitu zázemí 
pro klidnou a nerušenou práci či vyso-
korychlostní internet.

13.  Nabádejte zaměstnance, aby i uvnitř 
kanceláří nosili roušky, dodržovali 
mezi sebou bezpečný odstup a dbali na 
zvýšenou hygienu.

14.  Podporujte zaměstnance, aby do práce 
spíše chodili pěšky či jezdili na kole, 
než aby využívali městskou hromadnou 
dopravu.

15.  Dejte svým zaměstnancům, kteří po-
kračují v práci z domova, doporučení, 
jak tento styl práce i nadále efektivně 
zvládat. A připravte se na to, že home 
office se pravděpodobně bude stávat 
čím dál víc součástí vaší firemní kul-
tury. 

FiliP MUŠKA, workplace konzultant v CBRE

Celkový počet nabídek práce sice mezi-
ročně poklesl, nabídek je však stále dost. 
Jen naše personální agentura v součas-
nosti hledá vhodné uchazeče pro více než 
1500 pracovních míst po celé republice. 
Nabízíme i pracovní příležitosti v zahra-
ničí, byť jsou nyní možnosti vycestování 
omezené.

Hodně nabírají obchodní řetězce, ať 
už na pozice pokladních, prodavačů, či 
skladníků. Rostoucí počet nabídek práce 

je i v logistice a e-commerce, které zažívají 
díky karanténě velký boom. Nábor není 
přerušen ani v oboru podnikových služeb. 
Z průzkumu oborové organizace ABSL 
dokonce vyplynulo, že více než polovina 
center v souvislosti s pandemií zazname-
nala nové obchodní příležitosti a objemy 
práce. 

Všechny tyto obory představují pro 
nadcházející období jistotu práce. Nábor 
zde jede naplno a díky kompletnímu pře-

sunu do online prostředí často i efektivněji 
a rychleji než v době před pandemií.

Zejména v případě výrobních společností 
ale bude náběh na plnou kapacitu trvat 
i několik týdnů. Česká republika je zemí 
uprostřed Evropy a její produkce výrob-
ků a služeb je do značné míry závislá na 
schopnosti dovážet suroviny a polotovary ze 
zahraničí a exportovat tam svoji produkci. 

MARtin MAlO, ředitel Grafton Recruitment

POR ADnA

Naši zaměstnanci se postupně vracejí do kanceláří.  
Co bychom měli při jejich návratu udělat,  
aby vše proběhlo bezpečně a bez problémů? 
 
Jana h., Brno

Ztratil jsem práci v hotelu.  
Kde bych měl hledat nové místo?  
 
FRAntiŠeK B., Karlovy Vary
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16. čeRvnA 
CHyBy nA WeBeCH. CO s niMi?
Dne 16. června 2020 od 10 hodin do 16.30 pro-
běhne v pražském Florentinu workshop, kde se 
naučíte pracovat s jedním z nejúčinnějších nástro-
jů pro sledování funkčnosti webu. Získejte znalos-
ti, 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 poplatek, členové HK ČR mají 
slevu. Více informací na krepelka@komora.cz

18. čeRvnA 
JAK MOtivOvAt ZAMěstnAnCe
Na otázku, která nejvíce zajímá zástupce manage-
mentu každé firmy, vám dá odpověď online semi-
nář, který proběhne 18. června od 10 do 16 hodin. 
Od konzultanta a zakladatele portálu firemni-so-
ciolog.cz Vojtěcha Bednáře získáte srozumitelný 
praktický návod, jak přimět zaměstnance, aby 
nebyli pasivní. Poskytne rady, co udělat pro jejich 
větší spolupráci, aby měli nové nápady a chovali 
se proaktivně. Podrobnosti najdete na www.
businessinfo.cz/akce/jak-stimulovat-zamestnance-
-a-primet-je-k-aktivite/.

23. čeRvnA
ŘÍZenÍ vÝROBy v DOBě KRiZe
Ve dnech od 23. do 26. června 2020 od 10 do 
12 hodin proběhne online kurz zahrnující tři 
semináře, na kterých se podnikatelé sezná-
mí jak s osvědčenými recepty na soustavné 
zvyšování efektivity a spolehlivosti výroby, tak 
s manažerskými postupy pro rychlé a flexibilní 
zásahy během krizových situací. Na seminář 
se můžete přihlásit na www.seminaria.cz/
akce/online-planovani-a-rizeni-vyroby-v-dobe-
-krize/.

23. čeRvnA
neBOJte se PODniKAt!
Chcete podnikat, ale nevíte, jak začít? Vizi 
svého byznysu máte v hlavě, ale řešíte, jak ji 
překlopit do skutečného byznys plánu? Brání 
vám ve startu neznalost účetních povinností, 
daní a odvodů? Nenechte se odradit obava-
mi z byrokracie a přihlaste se na workshop 
s podtitulem Návod, jak začít s podnikáním, 
který proběhne předposlední červnové úterý 
v Praze. Seminář je zdarma. Podrobnosti 
včetně přihlášky na www.businessinfo.cz/
akce/seminar-praha-nebojte-se-podni-
kat-230620/.

9. čeRvenCe 
JAK eFeKtivně ZAvést eet?
Ve čtvrtek 9. července 2020 od 09.30 do 13 ho- 
din proběhne v pražském Florentinu v sídle 
HK ČR seminář, na kterém vystoupí experti 
z Generálního finančního ředitelství, mini-
sterstva financí a drobní podnikatelé, kteří 
mají konkrétní zkušenosti s fungováním EET. 
Přednášející poradí zástupcům firem, kterých 
se týká rozjezd další fáze, jak rychle a jedno-
duše elektronickou evidenci do svého účetnictví 
zavést.  Více informací vám sdělí na kurzy@
komora.cz.

24. čeRvnA
sPOtŘeBnÍ DAŇ
•  splatnost daně za duben 2020 

(mimo spotřební daň z lihu)

25. čeRvnA
DAŇ Z PŘiDAné  
hoDnoTy
•  daňové přiznání a splatnost 

daně za květen 2020
•  souhrnné hlášení  

za květen 2020
•  kontrolní hlášení  

za květen 2020 
eneRGetiCKé DAně
•  daňové přiznání a splatnost 

daně z plynu, pevných paliv 
a elektřiny za květen 2020 

sPOtŘeBnÍ DAŇ
•  daňové přiznání za květen 2020
•  daňové přiznání k uplatnění 

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

30. čeRvnA 
DAŇ Z PŘÍJMŮ
•  odvod daně vybírané srážkou 

podle zvláštní sazby daně za 
květen 2020

OZnÁMenÍ CRs (GAtCA)
•  podání oznámení dle § 13k 

zákona č. 164/2013 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů

OZnÁMenÍ FAtCA
•  podání oznámení dle § 13k 

zákona č. 164/2013 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů

1. čeRvenCe
DAŇ Z PŘÍJMŮ
•  podání přiznání k dani a úhrada 

daně za rok 2019, má-li po-
platník povinný audit nebo mu 
přiznání zpracovává a předklá-
dá daňový poradce, případně 
opožděné dodání přiznání za 
rok 2019 bez sankcí v důsledku 
epidemie covd-19 a následných 
vládních restrikcí
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PODniK Atel s K Á 
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Sex Dolls v akci
Jsou pravidelně dezinfikované. Great!

Tohle je zemětřesení. Jen zdráhavě  
se vracíme do kanceláří, na praco-
viště. Až pod nos nám vozí domů 

kurýři jídlo, spotřební zboží, ošacení. 
Po internetu „navštěvujeme“ lékaře, 
nakupujeme auta, absolvujeme prohlídku 
nemovitosti, komunikujme s bankami 
a pojišťovnami prostřednictvím videoho-
voru. 

Koronovirus zamíchal kartami přímo 
pekelně. A společenský tlak na zodpovědné 
chování neustále stoupá. Mnozí podni-
katelé na to jen nevěřícně zírají, sepisují 
petice, žádají o podporu. Cítí, že jim ujíždí 
vlak. Jsou však ale i jiní, kteří do něj rychle 
naskakují, jsou schopni se rychle přizpůso-
bit… a lebedí si. 

Třeba majitel Nemravného přístavu 
(Naughty Harbor), pražského erotického 
privátu se silikonovými pannami. V souladu 
s nařízením vlády byl jeho podnik uzavřen. 
Jelikož však zájem ze strany zákazníků byl 
prý i během koronavirové krize naprosto 
„ohromný“, tak podnik před několika týdny 

znovu s velkou pompou otevřel. A šel na to 
chytře.

„Nově si zájemce o služby podniku  
Naughty Harbor může zvolit službu tak- 
zvané bezkontaktní rezervace. Ta mu 
garantuje, že se během návštěvy privátu 
nepotká ani s obsluhou, ani s jiným klien-
tem. Veškeré prostory podniku jsou pravi-
delně dezinfikovány a hygiena erotických 
pomůcek a realistických panen Sex Dolls 
je tradičně na nejvyšší možné úrovni,“ tak 
inzeruje podnik svoje bezpečné služby. 

Naughty Harbor se tak stává prvním 
erotickým privátem, jehož zákazníci se prý 
nemusejí obávat nákazy pohlavními choro-
bami, ani těmi virovými typu covid-19. Vše 
je připraveno v perfektním stavu, garantují 
provozovatelé. 

High-tech erotické pomůcky včetně do-
statečné zásoby dezinfekce jsou prý zárukou 
naprosto skvělého zážitku. 

No nekupte to! 

JAROslAv MAtěJKA.(matejka@mf.cz)
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