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Sponzoři a investoři pumpují 
do gamingu miliony

E-sport 
místo fotbalu 





Chmurná doba. Tedy podle některých novinářů, 
politiků, ekonomických expertů. Proroků zkázy, 
již mají vždy pravdu. Rozčilují, provokují, „všechno 
jde do kopru“, tak zní jejich mantra. Ale má cenu 
se kvůli nim čílit? A to i teď, kdy jde opravdu do 
tuhého? 

Určitě ne. I oni, věrozvěsti pádů, průšvihů, neod-
vratných katastrof, mají přece nárok na život. Svůj 
trpký život.

O to s větší chutí se dozvídáme o jiných lidech. 
O lidech, kteří vědí, že nemá cenu příliš skuhrat, 
stěžovat si. Stejně nám ve finále nikdo „socialistic-
ky“ nepomůže. Nejsem zatím dobrý herec? Fajn, 
budu k tomu večer číšníkem. Vykopli mě z hospody, 
protože kvůli pandemii krachuje? Nevadí, zkusím to 
třeba jako ajťák, kurzů je všude nepočítaně. 

Jeden z předních mladých zpěváků pop music 
nyní maká u svého tchána, v jeho firmě, na stavbě. 
No a co? Ztratí snad kvůli tomu, že pracuje rukama, 
tvář? Až to opět půjde, vyrazí s kapelou do klubů 
a budou si vydělávat muzikou jako dříve. 

A podobně kupředu jdou i podnikatelé, o kte-
rých píšeme v tomto čísle. Kdo ještě nedávno 
věděl něco o e-sportu? A nyní je to v Česku 
nová velká příležitost, říká v rozhovoru Petr 
Andrýsek, který v něm podniká. To Josef Beneš 
už ve čtrnácti jako brigádník kopal základy pro 
rodinné domy. Pak byl mistr, manažer, na hraně 
krachu a dnes je tvůrce úspěšné aplikace pro 
stavaře Vím o všem. 

JAROsLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Fake news!
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Laurence Peter, 
kanadský pedagog a humorista 
(1919–1990)

„Ekonom je expert, 
který bude zítra 
vědět, proč věci, které 
předpověděl včera, 
se nestaly dnes.“
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BIOKLIMATICKÁ
PERGOLA
ARTOSI

JEDINÁ PERGOLA,
KTERÁ SE VÁM
PŘIZPŮSOBÍ

www.artosi.cz

"Spoléhám se
vždy na to nejlepší

– ARTOSI."

Bioklimatická pergola ARTOSI je vyráběna s vysokou
přesností. Možnost integrace stínicích prvků a LED
osvětlení. Regulace pronikajícího tepla díky střešním
lamelám s možností rozdělení do více sekcí.



S ituace se s šířením nemoci covid-19 
zlepšila, vládní restrikce skončily 
a firmy rezignovaly na zodpovědnost. 

Mají pocit, že se nemůže nic stát. Možná je 
to pravda, ale pokud se stane něco podobné-
ho jako na jaře, bude s tím mít řada zejména 
malých firem velké problémy,“ myslí si 
právník Jiří Koukal.

Jeho slova potvrzuje nedávný průzkum 
Konfederace zaměstnavatelských a podnika-
telských svazů ČR (KZPS ČR). Vyplývá z něj, 
že plán, jak postupovat v případě druhé vlnu 
pandemie, nemá 25 procent velkých firem. 
U malých a středních podniků je situace 
ještě výrazně horší. 

Důvodem absence krizových plánů ale 
nemusí být nezodpovědnost. Malé firmy 
nemají dost peněz ani času, soustřeďují se 
na přežití a krize řeší operativně.

Podle ankety má většina velkých pod-
niků od jara nastavené procesy a ma-
nuály, jak postupovat v případě výskytu 
nákazy mezi zaměstnanci. Společnosti je 
začaly zpracovávat po zavedení vládních 
restrikcí. 

Podle odborníků z poradenské společnosti 
Moore Czech Republic se to ovšem netýká 
menších podniků. Manuál pro takovou 

situaci nemá až 80 procent malých firem. 
Stejně tak nemají připravený plán postupu 
v případě, že se nákaza u zaměstnance obje-
ví například po návratu z dovolené.

Krizové scénáře
„Krizové scénáře spočívají zejména v práci 
z domova, postupech pro měření tělesné 
teploty, častějším úklidu a dezinfekci, 
ale také spolupráci s lékaři či hy-
gienickou službou. Významnou 
roli hraje prevence a včasné 
podchycení problému. Firmy 
v anketě často uváděly, že 
největší komplikace by jim 
přinesl výpadek celých týmů 
najednou, nechtějí tedy nic 
podceňovat,“ prozrazuje prezi-
dent KZPS ČR Jan Wiesner.

Mezi preventivní opatření patří na-
příklad pravidelná výměna týmů v kan-
celářích nebo omezení kontaktu během 
střídání směn ve výrobě. Upravují se také 
společné prostory jako šatny nebo jídelny, 
aby mezi sebou pracovníci udržovali větší 
odstupy.

„Samozřejmostí je zvýšená frekvence 
úklidu a větší přísun dezinfekčních příprav-

ků na pracoviště. Sofistikovanější manuály 
a krizové scénáře jsou doménou velkých 
firem, nemusí to však platit bez výjimky,“ 
potvrzuje Petr Kymlička, partner Moore 
Czech Republic.

na prevenci není čas
Hlavním důvodem absence krizových plánů 

v malých firmách je podle Moore 
Czech Republic primární snaha 

vrátit se do stavu před pande-
mií. Často také nemají aloko-
vaný rozpočet nebo dostatek 
lidských kapacit pro tvorbu 
krizové strategie. 

„Malé podniky řeší případ-
né komplikace spíše operativně. 

Kvůli ztrátám, které mnohé z nich 
utrpěly během první vlny pandemie, 

nemají příliš prostoru věnovat se přípravě 
na situaci, která ani nastat nemusí,“ vysvět-
luje Petr Kymlička. 

Podle něj je v tomto případě důležitá i role 
státu − konkrétně zjednodušení a urychlení 
finanční podpory pro podnikatele v nutných 
případech. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

č e s KO

S covidem na rozcestí
Menší firmy nejsou připraveny 
na druhou vlnu pandemie

Antivirus až do října
Programy Antivirus A a B byly pro-
dlouženy do konce října letošního 
roku. Bude to stát více než čtyři 
miliardy korun. Zaměstnavatelé 
tedy mohou o refundaci náhrad 
mezd požádat i za září a říjen. 
Vládní program následně nahradí 
kurzarbeit, tedy zkrácení pracovní 
doby při nedostatku práce. Podle 
ministryně práce a sociálních věcí 
Jany Maláčové bude zaveden od 

nového roku. Program Antivirus 
podle vlády přispěl k tomu, že je 
nezaměstnanost stále velmi nízká. 
Pouze 7,3 procenta nově nezaměst-
naných po 1. březnu přišlo na Úřad 
práce ČR z podniků, jež tuto pomoc 
využívaly.  

Vyšší sankce za zpoždění
Z celkového počtu 2 746 000 da- 
ňových přiznání bylo do srpna 
vybráno necelých 2,3 milionu od 

fyzických osob a přes 450 tisíc od 
právnických osob. V poslední den 
18. srpna přijala Finanční správa 
ještě 40 tisíc přiznání. Případné 
opozdilce nyní čekají tučné pokuty. 
Finanční správa byla benevolentní, 
ale jen do 18. srpna. Nyní už se po-
kuta vypočítává za celé období od  
1. dubna, což byl i letos řádný 
termín. Sankce za každý jeden den 
činí 0,05 procenta stanovené daně 
(nejvýše pět procent). FO
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Rozvoj e-governmentu v Česku je sice 
rychlejší než v ostatních zemích bý-
valého východního bloku s výjimkou 

Polska, stále jsme ale daleko za evropským 
průměrem. A pozice ČR se zhoršuje.

Sám Babišův kabinet, který je už třetí vlá-
dou slibující urychlenou digitalizaci státní 
správy, před dvěma lety přiznal, že ztrácíme 
dech. 

„Současný stav e-governmentu v ČR 
není uspokojivý. Přes optimistický start 
a nadějné pilotní fáze projekt ustrnul, příliš 
se nerozvíjel a nepřinesl obyvatelům země 
očekávané nové možnosti komunikace 
s úřady a služby v odpovídající míře,“ píše se 
v programovém prohlášení. 

Vláda ale ztrátu nedohnala. Naopak. Příkla-
dem může být aplikace eDokladovka, která je 
sice z dílny Státní tiskárny cenin, ministerstva 
o ni ale nejeví zájem. Lidem by přitom tato ap-
likace umožnila mít ve svém mobilu nahraný 
například řidičák či rodný list.

Přes sliby, že bude komunikace s úřady 
jednoduchá a bude probíhat téměř výhrad-
ně v digitální formě, nám většina zemí EU 
utekla nebo nás předběhla.  

Jaký je český e-government v číslech? 
Pouze polovina Čechů, kteří loni potřebovali 

odeslat státu formulář, nevyužila papíro-
vou, ale elektronickou formu. V nejlepším 
Finsku se podíl vyšplhal na 94,4 procenta. 
Za celoevropským průměrem indexu digi-
tální ekonomiky DESI zaostáváme o téměř 
deset bodů a zhoršujeme se. Ke komunikaci 
s úřady využívají internet pouze dvě pětiny 
Čechů starších 16 let.

„Slabých výsledků Česko dosahuje 
i z hlediska aktivních uživatelů služeb 
e-governmentu. Méně využívají elektro-
nickou formu interakce s veřejnou sprá  - 
vou pouze v Itálii, Řecku a Německu,“ 
upozorňuje viceprezident Svazu průmyslu 
a dopravy ČR Radek Špicar.

BlýsKání na časy?
Digitalizaci může paradoxně pomoci 
současná pandemie covidu-19. Češi v době 
karanténních opatření (ve snaze omezit 
fyzický kontakt) využívali online služeb 
k vyřizování každodenních záležitostí stále 
častěji. 

Online komunikaci se státem má zjed-
nodušit projekt využití bankovní identity 
k plošné identifikaci v online prostředí, kte-
rý se chystají spustit v průběhu roku 2021 
Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka.

Bankovní identita funguje na stejném 
principu jako elektronické bankovnictví. 
Přihlášení je stejně snadné a po něm může 
veškerá vaše komunikace s úřady i sou-
kromými firmami fungovat přes internet. 
Snadno, bezpečně a zdarma.

V severských zemích funguje služba už  
20 let. Ve Švédsku ji podle webu Statista 
využívá až 98 procent lidí ve věku od 21 do  
40 let. „Průměrný Nor například použije 
tento nástroj více než 170krát ročně. Norští 
občané se v roce 2019 ověřili vůči službám  
státu přes bankovní identitu ve 120 mi- 
lionech případů,“ vysvětluje Filip Haering 
z České spořitelny.

Úřady mohou díky tomuto systému 
snadno identifikovat totožnost jednotlivců, 
se kterými komunikují. „Je nutno říci, že to 
je jen začátek. Bezpečný způsob ověření v di-
gitálním světě je jen klíč, který do budoucna 
může představovat rozvoj prakticky nedo-
zírné palety služeb,“ doplňuje Filip Haering. 

Službu budou moci stát a občané využívat 
bezplatně. Dostupná bude i pro soukromý 
sektor, čímž se omezí riziko úniku dat a citli-
vých informací.  

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

č e s KO

Digitální Česko? Ne
Evropa je světovým lídrem ve využívání 
e-governmentu, ČR zaostává

Waterloo  
v automotive
Výroba osobních aut se v České 
republice od ledna do července  
meziročně propadla o 29,7 pro- 
centa na 586 300 vozů. Škoda 
Auto zaznamenala pokles 
o 23,7 procenta a vyrobila ne- 
celých 400 tisíc aut. I v létě tak 
pokračoval propad způsobený 
koronavirovou krizí. Výroba 
v samotném červenci klesla 

o pět procent a byla ovlivněna 
letními dovolenými. Za celý le-
tošní rok počítá sdružení auto-
mobilek s minimálně pětinovým 
poklesem produkce. 

Kdo počítá  
ztráty?
Příjmy turistického ruchu v ČR 
klesly v červenci v porovnání 
s loňským rokem v průměru 
o 45 procent. Vyplývá to ze 

statistiky karetních transakcí 
společnosti Global Payments, 
která zpracovává platby kartou 
pro třetinu celého turistického 
odvětví v ČR. Za loňský červenec 
utratili turisté přes terminály 
Global Payments 1,39 miliardy 
korun, letos to bylo 770 milionů. 
Největší ztráty zaznamenaly 
letecké společnosti a cestovní 
kanceláře (prodej zájezdů klesl 
o 64 procent). FO
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Důvodem, proč se Češi při svých 
nákupech na internetu stále častěji 
obracejí do zahraničí, je nižší cena 

a širší nabídka zboží,“ říká CEO konzultační 
společnosti Acomware David Vurma.

Téměř 60 procent Čechů má osobní 
zkušenost s nákupem zboží v zahraničním 
e-shopu a více než pětina zde nakupuje 
pravidelně. Vyplývá to z průzkumu agentury 
Ipsos pro společnost Acomware na vzorku 
1016 respondentů. Češi nejčastěji vybírají 
zboží na Amazonu či AliExpressu. 

Za rostoucí oblibou těchto gigantů je jed-
noznačně nejširší nabídka a možnost naku-
povat levněji než v tuzemských e-shopech.

„Pro 78 procent zákazníků je samozřejmě 
primárním motivem skutečnost, že zde zbo-
ží nakoupí často levněji než v tuzemských 
e-shopech. Vedle spořivosti nás pak dále 
motivují rovněž praktické důvody, například 
to, že dané zboží nebo značku není možné 
v Česku vůbec koupit,“ vysvětluje David 
Vurma. 

AliExpress a Amazon zná shodně 70 pro-
cent populace. Následuje eBay s 63 procenty, 
čtvrtým v pořadí je Wish. Naprostá většina 

objednávek z Česka připadá podle Vurmy 
právě na uvedené kvarteto silných hráčů.

za změnou je mládí
Do budoucna počet nákupů ze zahraničních 
e-shopů ještě poroste. Tahounem růstu jsou 
totiž lidé ve věku mezi 15 až 34 lety. 

„Už čtvrtina lidí v této věkové kategorii 
přiznává, že v zahraničí nakupuje pravi-
delně. Naopak motivaci nákupy v zahraničí 
vyzkoušet nemá jen zhruba dvacet procent 
z nich,“ upřesňuje Vurma. 

Mnoho Čechů se ale k nákupům v zahra-
ničí stále staví chladně. Třetina se obává 
zneužití platebních údajů nebo toho, jak 
dopadne případná reklamace. U starších lidí 
je největší překážkou jazyková bariéra.

Další příčina nárůstu nákupů na za-
hraničních e-shopech je ještě prozaičtější. 
Zájem lidí o nakupování na internetu totiž 
roste obecně. České e-commerce je jednou 
z nejrychleji se rozvíjejících na světě a tu-
zemské i zahraniční e-shopy mají u českých 
zákazníků zelenou.

E-commerce v Česku ostatně loni překo-
nalo další rekord. Celkově dosáhly online 

obchody obrat přesahující 155 miliard ko-
run, což představuje patnáctiprocentní me-
ziroční růst. Na maloobchodu se internetové 
nakupování podílí již zhruba z 15 procent.

Uzavření kamenných obchodů během 
nouzového stavu bylo pro e-commerce další 
vítanou injekcí. „Od dubna do května jsme 
na platformě Shoptet evidovali zhruba dvoj-
násobné 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-shopů o čtyři procenta vyšší než 
před rokem a logicky roste i zájem zákazní-
ků,“ shrnul letos v červenci CEO společnosti 
Shoptet Miroslav Uďan.

Výrazný přesun nákupů do online 
prostředí během karantény přinesl pod-
nikům samozřejmě zcela nové zákazníky. 
Většina výrobních a retailových firem si 
navíc uvědomila, že jsou pro ně e-shopy 
nezbytným prodejním kanálem, kterého 
už se nevzdají. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

č e s KO

Online tržiště pro spořivé
Nakupující Češi berou útokem 
velké zahraniční e-shopy

Obavy firem mizí
Polovině firem se byznys po 
krizi pomalu rozjíždí, třetina jich 
dokonce funguje stejně tak jako 
před krizí. Asi desetině malých 
a středních firem se zatím nedaří 
obchodní aktivity opět nastar-
tovat. Vyplývá to ze srpnového 
průzkumu agentury Ipsos pro 
AMSP ČR. Situace není růžová 
v exportu a u výrobních firem ve 
zpracovatelském odvětví, kde je 

oživení pomalejší a zájem o nové 
investice nižší. Až 72 procent ma-
lých a středních podniků nicméně 
plánuje realizaci nových investic 
v příštích 12 měsících. Většina 
z nich s nimi vyčkává na vývoj 
situace do konce roku 2020. 

Nové záruky  
s razítkem MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
po dohodě s Českomoravskou 

záruční a rozvojovou bankou 
(ČMZRB) rozšiřuje možnosti využití 
programu Expanze. Zvýhodněné 
financování mohou podnikatelé 
od 11. srpna využít i k pořízení 
repasovaných nebo již používa-
ných strojů a na provozní záruky. 
Peníze tedy mohou nově čerpat 
i bez nutnosti zavázání se k nové 
investici. Záruka je až do úvěru ve 
výši 40 milionů korun a 70 procent 
jistiny. FO
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Boom elektronických stravenkových 
karet přišel jednoznačně s pandemií 
koronaviru, přestože o ně byl zájem 

už předtím. Bezhotovostní platby patří 
jako jinde na světě k hlavním hygienickým 
doporučením,“ říká Michal Hanzlík, který 
podniká v Bratislavě.

Podle serveru sme.sk se zaměstnavatelé 
připravují na zhoršení situace ve vývoji 
pandemie a snaží se jakkoli omezit fyzický 
kontakt svých zaměstnanců – ať už na pra-
covišti, nebo venku při stýkání se s cizími 
lidmi. 

Elektronickými stravenkovými karta-
mi může platit v současnosti asi 320 tisíc 
zaměstnanců a každý měsíc jich tisíce přibý-
vají. V porovnání s loňským rokem využívá 
tento benefit o 50 tisíc Slováků víc.

„Během krize preferovaly samozřejmě 
restaurace, obchody, čerpací stanice i úřady 
bezhotovostní platby. Platby kartou či přes 
webovou aplikaci jsou a budou čím dál tím 
důležitější,“ říká předseda Asociace moder-
ních benefitů Štefan Petrík.

Mnoho restaurací nicméně upřednostňuje 
bezkontaktní doručení jídel, které naopak 

možnosti využívání stravenkových karet 
brzdí. A to přesto, že přibývá obchodů a re-
staurací, jež nabízejí možnost platit touto 
kartou online. 

„Kurýr vám jídlo položí před byt nebo 
dům a vy si pro něj přijdete, z rovnice je tak 
vyloučená možnost přímého přenosu viru. 
Pokud měl kurýr rukavice a v kuchyni do-
drželi všechna hygienická opatření, je riziko 
prakticky nulové,“ doplňuje Petrík. Na to, 
aby bezkontaktní doručení mohlo fungovat, 
musí ovšem platba proběhnout dopředu 
a bezhotovostně.

Asociace moderních benefitů sdružuje 
společnosti Edenred Slovakia, UP Slovensko 
a Doxx-Stravné lístky. Její členové zajišťují 
benefity včetně papírových a elektronických 
stravenek pro více než 770 tisíc zaměstnan-
ců 35 tisíc firem. 

slováci nejsou sami
Popularita e-stravenek dnes neroste 
prudce jen na Slovensku, ale i v České 
republice. Češi jsou ostatně druzí na světě 
v používání bezkontaktních platebních 
karet.

Zatímco v roce 2015 podle průzkumů spo-
lečnosti Mastercard usilovalo o stravenko-
vou e-kartu pouze pět procent lidí, aktuálně 
by ji chtěly namísto papírových stravenek 
plné dvě třetiny Čechů. 

Výrazně přitom roste i počet reálných 
uživatelů. E-stravenky podle Mastercard 
aktivně využívá více než 15 procent tuzem-
ských zaměstnanců.

Na Slovensku je toto číslo stále o něco 
nižší, držitelé e-stravenek ovšem přibývají 
rychleji než v ČR (za rok zde došlo k patnácti- 
procentnímu nárůstu).

„Zpočátku byl zájem o elektronické stra-
venky zejména ze strany technologických 
firem a společností podnikajících ve finanč-
nictví. Následovaly velké a středně velké 
firmy a nyní již stravenkovou kartu vyžadují 
i menší zaměstnavatelé. Podle nich roste 
tlak zdola, to znamená, že si o elektronické 
karty říkají stále častěji přímo zaměstnanci,“ 
potvrzuje Jiří Brych, manažer Ticket Restau-
rant Card ze společnosti Edenred. Podobná 
situace je i u našich východních sousedů. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Virus nastartoval e-stravenky
Elektronické stravenky už využívá 
320 tisíc zaměstnanců

Porsche  
pomůže restartu
Slovenskou ekonomiku brzdí 
podobně jako Českou republiku 
závislost na automotive, která 
se projevila zvláště v časech 
pandemie covidu-19. Přesto, 
že kritiků závislosti slovenské 
ekonomiky na autoprůmyslu 
přibývá, automobilka Porsche 
oznámila plán otevřít v Pováží 
nový závod na výrobu karose-

rií za 250 milionů eur. Měl by 
zaměstnat 1200 lidí. Nyní má 
automobilka v SR jeden závod 
a staví vývojové centrum. 

Levné dovolené?  
Zapomeňte
Koronavirus levné dovolené na 
Slovensku nepřinesl. Za pře-
nocování a jídlo se v některých 
regionech platí dokonce více 
než předtím. Slevy v ubytování 

nepřinesla ani nízká obsazenost. 
V červenci stouply ceny v restau-
racích i hotelech meziročně  
o 2,2 procenta. Do slev se slo-
venští hoteliéři nehrnou. Během 
předešlé krize někteří z nich snížili 
ceny až o jednu pětinu a následně 
jim trvalo několik let, než dorov-
nali ceny na původní úroveň. Nej-
pravděpodobnějším řešením krize 
budou časově omezené slevové 
akce od podzimu 2020. FO
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Nemůžete říct, všechno je oukej, 
bezpečné, přijďte a nakupujte 
u nás. Tenhle vir, to je neviditel-

ný nepřítel,“ řekl zpravodaji AP Chander 
Šekhar. Majitel malého obchůdku Shopno 
Fashion v New Yorku se tváří rezignovaně. 
Po měsících mu bylo dovoleno, aby znovu 
otevřel. Ale pryč je doba, kdy se k němu 
hrnuly davy převážně asijských zákaz-
níků. Byli to povětšinou imigranti z jižní 
Asie a nakupovali u něho například ostře 
zbarvené sárí. 

A obdobný obrázek nabízejí i další ob-
chůdky, třeba se šperky, svatebními šaty, 

tandoori restauranty v oblasti Jackson 
Heights blízko Roosevelt Avenue.  

„V noci se probouzím strachy i devětkrát,“ 
říká Šekhar, otec dvou dětí. „Ten obchůdek, 
to je moje další ‚bejby‘. Musím platit nájem 
šest tisíc dolarů měsíčně. Nechci o něj přijít. 

Tvrdě jsem pracoval více než dvacet let, než 
jsem si ho pořídil.“ Zdráhá se ale stěžovat si. 
Zemřelo mu několik blízkých přátel, zákaz-
níků. A ví, že v tom není sám. 

nezlomený 
„My v Libanonu jsme zvyklí na krize,“ svěřil 
se zpravodaji AP další podnikatel Walid  
Ataja. Majitel bejrútského pekařství, 
pizzerie a vinotéky si nestěžuje. Vše bere 
s bohorovným klidem. „Přečkali jsme války, 
různé bouře. Pandemie je jen další krize, 
kterou musíme zdolat.“

Na jaře v čase karantény mohl pekařství 
i nadále provozovat. Deset zaměstnanců 
tak pokračovalo v práci, třicet dalších 
poslal domů s poloviční výplatou. Po nějaké 
době ale musel třetinu propustit. Vyjednal 
přechodné snížení nájmu a přerušil styky 
s mnoha dodavateli poté, co libanonská 
měna ztratila 85 procent své hodnoty 

a mnozí akceptovali pouze platby v dola-
rech.  

Když byly podmínky zmírněny, zkraje 
června opět otevřel pizzerii. Následně dostal 
pokutu za to, že u stolů bylo mnoho lidí. 
A pak ho v jeho kanceláři, když v ulicích 
Bejrútu zuřily protesty, přepadli maskovaní 
lupiči a ukradli mu několik tisíc dolarů.

„Teď prožíváme rozhodující chvíle. Snaží-
me se přežít den ze dne,“ říká Ataja. „Nemů-
žete jen tak sedět a nic nedělat. Musíte chytit 
šanci za pačesy.“

Podobné příběhy se v současnosti 
odehrávají po celém světě. Přitom přínos 
právě malých podniků je pro světovou 
ekonomiku klíčový. Organizace spojených 
národů odhaduje, že malé firmy (méně než 
250 pracovníků) zaměstnávají dvě třetiny 
všech lidí ve světě. 

JAROsLAV MATĚJKA (matejka@mf.cz)

s VĚ T

V NY jako v Bejrútu
Malé firmy bojují o přežití

Na Punta Ballena  
dotančili
Od Miami Beach po Ibizu skončil 
noční život. Rázně ho utnula 
pandemie koronaviru. Výjim-
kou není ani španělský Magaluf, 
letovisko s divokou pověstí, cíl 
mladých Britů, Rusů, Irů, Němců 
a Skandinávců. Na Punta Ballena, 
čtyři sta metrů dlouhé hlavní 
třídě malého městečka ležícího 
na ostrově Mallorca, se nachází 
25 barů a nočních klubů. Jejich 
majitelé nejvíce vydělávali v čase 

hlavní sezony, během čtyřiceti dnů 
v létě, píše agentura Bloomberg. 
To už neplatí. Příjmy z turistického 
ruchu tvořily v letech minulých 
podle údajů Evropské komise  
85 procent hrubého domácího 
produktu regionu.     

Fitka po čase ožila  
Společnost Gym Group přišla le- 
tos během prvních šesti měsíců 
o 98 tisíc zákazníků a utrpěla ztrá-
tu 26 milionů liber (770 milionů 
korun). Příjmy poklesly o polovinu 

na 37,2 milionu liber. Řetězec byl 
nucen 20. března uzavřít kvůli 
pandemii koronaviru všechna svá 
zařízení (183 tělocvičen a posilo-
ven). Znovu je otevřel až 25. čer- 
vence. Během prvních pěti týdnů 
pak stoupl meziročně nárůst 
členské základny o 30 procent. 
„Lidé si zřejmě uvědomili při 
hrozbě covidu-19, že je nutné být 
fit. A zabodovala vládní iniciativa 
usilující o snížení nadváhy Britů,“ 
řekl výkonný ředitel Richard Dar-
win deníku The Daily Mail.  FO
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„Nemůžete jen tak 
sedět a nic nedělat.“

Walid aTaja
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Všeobecné dodací podmínky naleznete na www.mf.cz/podminkyVšeobecné dodací podmínky naleznete na www.mf.cz/podminky

NEZÁVISLÝ / KRITICKÝ / FASCINUJÍCÍ

 amsCZ   amsczech

ČASOPIS
AUTO MOTOR A SPORT
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Profíci za joystickem
E-sport přitahuje v Česku 
stále více diváků a peněz

12 l Profit

TRend



Kdyby mi někdo před několika lety 
řekl, že budu za hraní her dostávat 
výplatu, jen bych se smál,“ říká pro-

fesionální hráč legendární střílečky Counter 
Strike Filip Dolenský.

Teprve devatenáctiletý hráč českého týmu 
Brute má k dispozici fitness trenéra, mentál-
ního kouče, psychologa či poradce přes mar-
keting.  Aby se mohl naplno věnovat hraní 
videoher za peníze, má ve škole individuální 
studijní plán. 

Profesionálové dostávají od svých týmů 
pravidelný plat, další příjmy pak mají z výher 
na turnajích a sponzoringu. „Častá je situace, 
kdy jsou zároveň i populárními streamery 
a influencery, což je pro ně další způsob, jak 
si vydělat peníze navíc,“ prozrazuje legendár-
ní pokerový hráč a zakladatel e-sportového 
týmu Entropiq Martin Kabrhel.

„Hlavními ingrediencemi e-sportu jsou pe-
níze, atraktivní obsah a spousta zábavy a adre-
nalinu,“ glosuje podnikatel Michal Dvořáček. 
Možnost namíchat ze zmíněných ingrediencí 
dokonalý koktejl a zamířit s ním k úspěchu 
přitahuje čím dál více hráčů i sponzorů. 

miliardový Byznys
E-sport se stává velkým lákadlem pro inves-
tory. „O tom, že má velkou budoucnost, už 
v současnosti nikdo nepochybuje,“ doplňuje 
Dvořáček.  

V gamingu se točí stamiliony dolarů. 
Zatímco v roce 2015 se celosvětové příjmy 
z e-sportu pohybovaly kolem 320 milionů 
dolarů, v roce 2019 už šlo o čtyřikrát vyšší 
částku. A letos by měly přesáhnout 1,5 mi-
liardy. 

Průměrný světový hráč League of Legends 
dostává na účet 15 tisíc eur měsíčně. Nejlepší 
profesionálové, kteří dosáhnou na vysoké 
odměny z nejsledovanějších turnajů, jsou 
ovšem dolarovými milionáři. Na nedávném 
mistrovství ve hře Fortnite bylo mezi stovku 
nejlepších hráčů rozděleno 15 milionů dola-
rů. Vítěz si odnesl tři miliony. 

Největší dotací se už tradičně pyšní turnaj 
The International ve hře Dota 2. „Většinu 
financování zajišťuje komunita nakupováním 
různých herních předmětů, ze kterých jdou 
určitá procenta do prize poolu (dotace) tur-
naje. Aktuálnímu ročníku se tímto způsobem 
podařilo vybrat již 36 milionů dolarů, což je 
neuvěřitelná částka,“ říká Martin Kabrhel.

Jedním z nejlepších hráčů je v současnosti 
sedmadvacetiletý Dán Johan Sundstein, 
vítěz čtyř Major Championships a dvou 
turnajů The International. Loni si vydělal té-
měř sedm milionů dolarů. Výdělkem se tak 
vyrovná nejlepším profesionálním golfistům 
hrajícím na americké PGA Tour.

češi na startovní čáře
Prize money na turnajích v Česku jsou da-
leko nižší (zatím v řádu desítek tisíc korun). 
Důvod je prozaický. Nižší sledovanost a za-
tím slabší zájem sponzorů. I to se ale podle 
Petra Andrýska postupně mění.

„Pokud mluvíme o pravidelném měsíč-
ním platu českých hráčů, pohybujeme se 
v nižších desítkách tisíc korun měsíčně,“ 
prozrazuje Matin Kabrhel.  Ti nejlepší čeští 
profesionálové si dnes přijdou na 50 tisíc 
korun za měsíc. 

„Průměrný plat profi hráče se v Česku 
pohybuje okolo 20 tisíc korun plus bonusy 
a výhry,“ doplňuje v rozhovoru pro Profit 
Petr Andrýsek, který investoval miliony 
do týmu Brute s cílem posunout ho mezi 
evropskou elitu. 

Stejně jako Andrýsek připouštějí i ostat-
ní investoři do e-sportových týmů, že jde 
o dlouhodobou investici. Kdo chce uspět, 
musí počítat s tím, že bude svůj profesio-
nální tým několik let dotovat a peníze se mu 
nevrátí dříve než za deset let. 

„Určitě do toho nemůžete jít s tím, že 
investujete pár stovek tisíc a začnete do roka 
vydělávat. Je to běh na dlouhou trať a řekně-
me, že největší šanci mají ti, kteří mají volné 
miliony a velkou trpělivost,“ říká k tomu 
Dvořáček (více v rozhovoru na straně 18).

V Česku jsou pouze desítky profesionál-
ních hráčů. Také diváků sledujících turnaje 
je násobně méně než například v Koreji, 
Německu nebo Dánsku.    

„Například v Polsku, Německu či Dánsku 
je e-sport nesmírně populární. Online sledu-
je v některých zemích tyto turnaje i milion 
lidí. U nás jsme teprve na začátku, turnaje 
přes internet zhlédne jen několik tisíc lidí.  
Hraním her se živí maximálně desítky 
profesionálů. Ale věřím, že brzy přijde doba, 
kdy budou lidé v televizi sledovat přímé 
přenosy počítačových her, jako nyní koukají 
třeba na fotbal nebo na hokej. A hráči budou 
stejně populární jako úspěšní sportovci,“ 
prorokuje Filip Dolenský.

Čísla z loňského roku naznačují, že ne-
musí být daleko od pravdy. Podle průzkumu 
společností PayPal a SuperData v České 
republice loni narostlo v roce 2019 publi-
kum elektronických sportů o 51 procent, což 
je výrazně více než průměr v Evropě.

víc než fotBal?
Podle Martina Kabrhela může být e-sport 
v budoucnu výnosnější než nejpopulárnější 
profesionální sporty.

„V dlouhodobém horizontu je to možné, ať 
už pro hráče, organizátory, nebo pro herní 
týmy. Nová generace už bude vnímat počí-
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tačové hry jako něco naprosto normálního 
a přirozeného a e-sport budou sledovat třeba 
namísto fotbalu nebo hokeje,“ prohlašuje 
Martin Kabrhel.

Podle dalších zástupců e-sportu gaming 
není a nebude pro diváky náhražkou sportu. 
Vnímají ho spíše jako doplněk, respektive 

další druh zábavy. „E-sport nicméně je 
a bude tak silný, že veřejné peníze potřebo-
vat nebude,“ domnívá se Andrýsek, který 
zároveň upozorňuje, že už dnes překonala 
online sledovanost největšího turnaje ve 
Spojených státech například i sledovanost 
národní ligy v americkém fotbale. 

sponzoři se proBouzejí
Sponzory do e-sportu nepřivádí jen rychle 
rostoucí zájem diváků. Firmy si uvědo-
mují, že mají velkou šanci oslovit cílovou 
skupinu, kterou nejsou schopny jiným 
způsobem efektivně zasáhnout.

Do podpory e-sportu dnes ve velkém 
investují společnosti jako Red Bull, LG, 
Mercedes-Benz, Vodafone – v Česku Škoda 
Auto, Kofola či CZC – a stovky dalších. Pro-
tihodnotou je možnost snadno oslovit mla-
dou generaci. To je benefit pro technologické 
firmy, které míří přesně na svoje zákazníky, 
ale nejen pro ně.

Sponzoring, reklamy a vysílací práva tvoří 
aktuálně 77 procent celosvětových příjmů 
v odvětví. Zbytek jde z kapes vydavatelů vi-
deoher, kteří mají s herními týmy uzavřené 
smlouvy. Desítky milionů dolarů utratí fan-
dové za vstupenky na turnaje a za reklamní 
předměty.

Pro český e-sport byly podle Andrýska 
zlomové poslední dva roky, a to i díky 
tomu, že přišli velcí sponzoři a investo-
ři, kteří sem pumpují desítky milionů 
korun.

TR end
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›

Jeden z nejlepších světových hráčů pokeru vyhrál v karetní 
hře desítky milionů. Se svým týmem Entropiq se nyní hodlá 
prosadit ve stále populárnějším byznysu, který má být 

budoucností zábavního průmyslu. Zároveň chce pomoci českému 
gamingu na výsluní. Projekt funguje od začátku letošního roku.

„Když jsem viděl růst e-sportu jako odvětví a to, jak je v něm 
celosvětově malá konkurence, dávalo mi jednoznačný smysl se začít 
angažovat. Z toho následně vznikl projekt Entropiq. Ve zkratce je to 
herní tým, který poskytuje zázemí profesionálním hráčům počítačo-
vých her, aby se mohli věnovat hraní naplno,“ říká Martin Kabrhel. 

„Našim cílem je být nejlepším českým týmem a postupně se do-
stat mezi elitu evropského a později i světového e-sportu. Aktuálně 
máme 27 hráčů v pěti hrách a tři ambasadory – Vladimíra Šmicera, 
Petra Žaluda a Makhmuda Muradova –, kteří nám pomáhají rozšířit 
v České republice povědomí o e-sportu a dostat ho u nás do main-
streamu,“ doplňuje investor. Spolupracují s ním elitní čeští hráči.

Podobné záměry s českým e-sportem jako Martin Kabrhel ohlásil 
také fotbalový reprezentant Jakub Jankto. Nedávno založil tým 
Sampi, který už posbíral vavříny na světových šampionátech a záro-
veň se věnoval různým charitativním projektům. 

Fotbalista letos otevírá v Česku první Gaming house, což je 
tréninkové zázemí pro profesionální hráče počítačových her. Jde 
o investici v řádu milionů korun.

Podle odborníků existuje hned několik důvodů, proč je toto 
zázemí ve vrcholovém e-sportu důležité. Hráči se potkávají na 

Od pokeru ke gamingu
Do e-sportu investoval také světový hráč pokeru Martin Kabrhel
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„Nová generace už bude vnímat 
počítačové hry jako něco naprosto 
normálního a přirozeného a e-sport 
bude sledovat třeba namísto fotbalu 
nebo hokeje.“

MARTIN KABRHeL, Entropiq



Do českého e-sportu loni vstoupili 
miliar dáři Daniel Křetínský a Patrik Tkáč 
a rozhodně na něm nešetří. Jejich společ-
nost EC Investments odkoupila padesáti-
procentní podíl v agentuře Grunex, což je 
známý herní portál pro online hry.

„Cílem akvizice je významně posílit 
oblast elektronických sportů v rámci ECI, 
spolupracovat v tomto segmentu s ostat-
ními společnostmi, ve kterých drží oba 
podnikatelé podíl, zejména v mediálních 
společnostech sdružených v holdingu 
Czech Media Invest, a zároveň rozvíjet 
e-sport v České a Slovenské republice,“ 
uvádí tisková zpráva Grunexu.

Podnikatel Tomáš Krsek investoval do 
gaming startupů, fotbalista Jakub Jankto 
věnoval svoje peníze do týmu Sampi a dal-
ších projektů.

Filip Mikel, manažer oddělení auditu 
společnosti Deloitte, dodává, že nákupy z po-
slední doby nemusejí být poslední: „Můžeme 
očekávat, že budou následovat další akvi-
zice podobného typu, které se budou snažit 
dosahovat synergií mezi tradičními médii 
a rozvojem e-sportu v České republice.“

profíK Každým coulem
Málokdo ví, že stejně jako klasičtí spor- 
tovci věnují profesionální hráči velkou 
porci času tréninku, respektive přípra-
vě. 

„Bez neustálého zlepšování to v tomhle 
odvětví nejde. Co se týče tréninků, je to 
jako v normálním sportu. Naši hráči mají 
tréninky nebo tréninkové zápasy, které 
tvoří velkou část jejich pracovního dne, 
každý den. Následně se pak dělají různé 
analýzy, příprava taktik nebo se hráči při-
pravují individuálně,“ prozrazuje Martin 
Kabrhel.

Také hráči jeho týmu Entropiq využívají 
služeb sportovní mentální koučky, která jim 
pomáhá s jejich psychickou přípravou. 

Schopnosti hráčů nejsou podle Petra 
Andrýska samy o sobě ukazatelem toho, jak 
budou dobrými profesionály. Stejně jako 
u klasického sportu je talent důležitý, ale 
cesta k úspěchu vede jen přes pokoru a chuť 
na sobě tvrdě pracovat – po herní, ale i men-
tální a fyzické stránce. 

Majitelé tuzemských týmů nicméně pova-
žují Česko za líheň talentů, kteří mají šanci 
uspět i na zahraniční scéně.

Příkladem může být loňský úspěch české 
reprezentace na mistrovství světa v populár-
ní hře Dota 2.  Češi si z Koreje odvezli páté 
místo. Současně na sjezdu vedení Meziná-
rodní e-sportové federace získala Česká 
republika status plného člena. 

„Je to velmi důležitý krok k tomu, aby-
chom mohli posunout profesionální hraní 
v Česku na další úroveň,“ řekl k tomu Jiří 
Pacovský, místopředseda České asociace 
e-sportu. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

jednom místě, mohou lépe konzultovat mezi sebou i s koučem herní 
strategie a přináší to i další výhody. Deklarovaným cílem otevření 
gaming house je profesionalizace gamingu v ČR.

Podle Jankta se dnešní děti spíše než Nedvědem nebo Poborským 
touží stát Jirkou Králem, Pedrem, Bárou Votíkovou. Inspirují je tedy 
youtubeři či influenceři. Potenciálními hvězdami budoucnosti jsou 
právě i profesionální hráči počítačových her.

Do profesionálních týmů dnes investují nemalé peníze světové 
sportovní celebrity i velcí byznysoví hráči. Malý herní tým si ale 
může založit prakticky kdokoli.

„Záleží na tom, jak vážně to berete. Můžete si založit herní tým 
s neznámými hráči a bude vás to stát pár dresů. Pokud do toho ale 
chcete jít seriózně jako například my v Entropiqu a něčeho dosáh-
nout, je potřeba investovat. Tak je to ostatně v každém byznysu. 
Při založení Entropiqu jsem počítal s tím, že bude trvat relativně 
dlouho, než se dostanete do povědomí lidí. Samotného mě pak 
překvapilo, jak rychle jsme dokázali vyrůst a stát se předním 
českým e-sportovým týmem. Firmy nás začaly oslovovat samy 
od sebe s nabídkami spolupráce. A ve stejném růstu pokračujeme 
i nadále,“ tvrdí Martin Kabrhel.

E-sport je dnes nejrozvinutější v západní Evropě či Spoje- 
ných státech. Obrovským trendem je v Asii. Podle majitelů 
českých týmů se ale lokální e-sport scéna za posledních pár let 
rozrostla skutečně skokově a Češi pomalu, ale jistě dohánějí 
svět.  PRo
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Rychle rostoucí odměny  

Podle serveru TheGamer činily v roce 2018 
celkové odměny v turnajích 155 milionů 
amerických dolarů (asi 3,7 miliardy korun). 
V roce 2022 podle odhadů dosáhnou 
takzvané prize pooly globálně celkové 
úrovně 1,8 miliardy dolarů (téměř  
43 miliard korun).
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Dvacet tisíc tři sta mladých fanoušků 
ve vyprodané pařížské sportovní 
hale Accor Hotels Arena, čtyřicet 

čtyři milionů dalších přilepených u obra-
zovek počítačů, tabletů či mobilů po celém 
světě. Taková byla kulisa klání profesionálů 
soutěžících loni v listopadu o miliony dolarů. 

Jenže to nebylo o tom, „kdo výše a dále“, 
soutěžící si konkurovali u počítačové hry. 
Počítačové soutěže s profesionálními i ama-
térskými hráči slaví neuvěřitelný úspěch po 
celém světě – pro starší lidi něco nepředsta-
vitelného, pro mladší lidi a zvláště mileniály 
jev naprosto normální. 

milion hráčů
Je už naprosto zřejmé, že fenomén elektro-
nického sportu není jen humbuk, silně me-
dializovaný produkt, výsledek bombastické 
reklamy. Ne, je to nové globální odvětví, kte-
ré má velkou budoucnost. A jeho rozmach 
nezastavila ani pandemie koronaviru, kvůli 
které nemohou fanoušci dočasně do hledišť 
sportovních hal.  

Počítačová online hra Counter-Strike: 
Global Offensive (CS:GO) dosáhla nového 
rekordu, v březnu letošního roku ji současně 
hrálo více než milion hráčů. 

Ve stejný měsíc byl v Německu uskutečně-
ný reprezentativní průzkum a ukázalo se, že 
počet lidí hrajících častěji než jednou týdně 
vzrostl o 30 procent.  

roste do neBe
Tyto příklady jen dokazují sílu e-sportu. Již 
předstihl mnohá „tradiční“ sportovní odvět-

ví, a to nejen v příjmech, ale i ve sledovanos-
ti. Mnozí marketéři tak nyní přehodnocují 
svoje rozhodnutí, kde inzerovat, utratit 
peníze. 

Celkový příjem e-sportu ve světě činil 
950,6 milionu dolarů v roce 2019 a očekává 
se, že překoná hranici 1,1 miliardy dolarů 
v letošním roce podle analýzy Newszoo 
nazvané Global Esports Market Report 
2020. Odhaduje se, že většina (58 procent) 
bude pocházet ze sponzorských příspěvků, 
růst by měl být ve srovnání s rokem 2019 
přibližně 17 procent. 

Odhaduje se také, že letos si klání nenechá 
ujít půl miliardy nadšenců a také příležitost-
ných diváků. To by znamenalo desetipro-
centní meziroční nárůst, uvádí ve své studii 
americká konzultační firma s celosvětovou 
působností McKinsey & Company.

různí fandové
Kdo jsou příznivci e-sportu? Údaje o jejich 
věku, vzdělání a příjmu potvrzují, že mnozí 
stojí na prahu kariéry s nadprůměrným 
příjmem. Nový fenomén přitahuje mladé lidi 
(průměrný věk 26 let), lidi znalé moderních 
technologií, vysoce vzdělané muže (více než 
70 procent). 

To dává firmám možnost nejen cíleně pro- 
pagovat formou sponzorství své výrobky, ale 
také představit svoji značku jako tu pravou 
pro zájemce o zaměstnání. Nesmějí však podle 
McKinsey & Company zapomenout na to, že 
diváci e-sportu nejsou homogenní skupinou. 

Jedni vyznávají hry typu League of 
Legends, CS:GO a zajímají se o internetový 

obchod, byznys, rychlá auta. Další sledují 
klání Fortnite, Overwatch a kladou osobitý 
důraz na vnější vzezření. Třetí skupina se 
extrémně zajímá o sport, jsou to vyznavači 
her jako FIFA, a je pro ně hodně důležitý 
zdravý životní styl. A ti v poslední skupině 
mají blízko například ke hře StarCraft II. 
Zajímají se o literaturu, snaží se proniknout 
více do podstaty jevů, hodně cestují, využí-
vají inteligentní zařízení.

a co zdraví? 
Ve světě se stále častěji hovoří o negativních 
stránkách elektronického sportu. Podle 
profesora Ingo Froböse z Německé sportov-
ní univerzity v Kolíně nad Rýnem, který se 
e-sportem zabývá dlouhodobě a vypracoval 
o něm obsáhlou studii, amatérští i profesio-
nální hráči stráví u obrazovek v průměru  
24 až 25 hodin týdně. 

Ve studii, která zkoumala 1200 hráčů, 
je dále zmíněno, že již při šesti hodinách 
strávených denně u počítače po dobu dvou 
týdnů stoupá hráčům hladina cholestero-
lu. Svaly začínají degenerovat, zhoršuje se 
jim krevní oběh, hrozí nadváha a srdeční 
nemoci. 

Po 24 hodinách nepřetržitého sezení před 
monitorem schopnost inzulinu absorbovat 
glukózu je redukována téměř o 40 procent, 
a zvyšuje se proto riziko diabetesu. Ani  
následné cvičení nemůže zcela kompen- 
zovat škody způsobené nadměrným seze-
ním. 

Froböse proto důrazně žádá, aby „hráči 
využívali aktivně přestávky, během nich by 
se vždy vzdálili od obrazovky“. Podle něho 
jsou více ohroženi amatérští hráči snažící 

se prosadit za každou cenu podle hesla „více 
je více“. Profesionálové ve většině investují 
nemalé částky do regenerace.

Není ale vše špatné. Podle studie kognitiv-
ní neuroložky Daphne Bavelierové některé 
akční videohry mají pozitivní vliv na činnost 
mozku. Pokud u nich hráči stráví pět až de-
set hodin týdně, stimulují například oblasti 
mozku spojované s pamětí, pozorností. 

JAROsLAV MATĚJKA (matejka@mf.cz)

Počítačoví atleti jsou v kurzu
Sázka na e-sport se firmám vyplatí
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„Očekává se, že 
letos e-sport utrží 
celosvětově 
1,1 miliardy dolarů.“

NewsZOO
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 Hraní počítačových her není dávno jen 
domácí zábavou pro nadšence, ale stalo 
se výnosným byznysem. Kolik si vydělají 
nejlepší profesionální hráči?
Je potřeba rozlišit profesionální hráče  
a streamery. Příjmy streamerů jsou přede-
vším od jejich fanoušků a sponzorů za pro-
pagaci, zatímco profesionální hráči dostávají 
peníze od e-sportových organizací. Pokud 
zmiňujeme příjmy hráčů, bavil bych se spíše 
o průměru než o tom, kolik si vydělají ti 
nejlepší. V zahraničí si například průměrný 
hráč League of Legends vydělá 15 tisíc eur 
měsíčně. Odhaduji, že u nás si ti nejlepší 
profesionálové přijdou na 50 tisíc korun za 
měsíc. Průměrný plat profi hráče se v Česku 
pohybuje okolo 20 tisíc korun plus bonusy 
a výhry. 

 Ty největší turnaje mají ale dotace 
v řádu desítek milionů dolarů. Kde se bere 
v e-sportu tolik peněz? 

Souvisí to se sledovaností. To, že na e-sport 
stále nekoukáme my Češi, neznamená, že jej 
nesledují miliony jiných lidí. Velká sledova-
nost přivádí do e-sportu sponzory. Otevírá 
se jim zde cílová skupina, kterou jinak 
nejsou schopni tak efektivně zasáhnout. 
Sponzory přitahuje i vysoká afinita fanouš-
ků gamingu. Například největší prize pool 
(dotace turnaje) je pravidelně ve hře Dota 2. 
Přispívají sem samotní fanoušci a hráči hry. 
Čtvrtina z koupě takzvaných battle passů 
jde do hlavní výhry. Letošní prize pool je 
opět rekordní – přes 30 milionů dolarů 
a stále stoupá. To je podle mě ukázka síly 
e-sportu.

 E-sport přitahuje celebrity i úspěšné 
podnikatele. Můžete shrnout, proč se 
vyplatí do něj investovat? 
E-sport představuje jednu z budoucností zá-
bavy. Spekuluje se, kdy to exploduje i u nás. 
V zahraničí už se o velkých číslech bavíme. 

Čísla z loňského roku ukazují, že herní 
průmysl překročil svou hodnotou hudební 
a filmový průmysl dohromady. Takže se 
v něm točí opravdu velké peníze. Hodnota 
trhu velmi rychle roste (kolem desítek pro-
cent ročně) a to samozřejmě láká investory. 
A stále častěji se přidávají i známí sportovci 
a celebrity. 

 Může být e-sport v budoucnu výnosnější 
než profesionální fotbal?
To si nemyslím. Je třeba říci, že to není 
substitut klasického sportu. Je to doplněk, 
nebo spíš další nová zábava. Věřím, že naše 
děti budou koukat na e-sport v televizi stej-
ně přirozeně jako my na fotbal. Je a bude 
tak silný, že veřejné peníze potřebovat 
nebude. Ačkoli online sledovanost největší-
ho turnaje už překonala například i slavný 
Super Bowl, myslím si, že fotbal e-sport 
nesesadí. Obě odvětví se od sebe navzájem 
mají co učit, i proto spousta fotbalových FO
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ROZHOVOR

Exploduje to i u nás
„E-sport roste o desítky procent 
ročně,“ říká Petr Andrýsek (Brute)



různých startupech nejen v tuzemsku. 
Věřím, že mohou pomoci celému e-sporto-
vému ekosystému.

 Má už česká scéna profesionálního hraní 
her světovou úroveň? 
E-sport se v Česku rozvíjí pomalu. Letošní 
rok je zlomový díky tomu, že přišli velcí 
sponzoři a investoři (mnohem větší než já), 
kteří do e-sportu investují nemalé finanční 
prostředky. Například Daniel Křetínský  
investoval do Grunexu (herní portál pro 
online hry), Tomáš Krsek investuje do 
gaming startupů, fotbalista Jakub Jankto 
do týmu Sampi a dalších projektů, Martin 
Kabrhel založil tým Entropiq. Velcí inves-
toři a projekty budou e-sport posouvat dál 
a příští rok se ukáže, jestli se nám ho poda-
ří dostat na vyšší úroveň. Jsme sice pozadu 
oproti světu, ale věřím, že to nakopneme 
kupředu. 

 Jak se shánějí kvalitní hráči, kteří by 
týmu pomohli mezi elitu? Oslovujete jen 
české hráče?
Shánějí se těžce, to asi nemusím ani říkat. 
Nadaných hráčů je tu spousta, ale záleží 
hodně na jejich píli. To, jak dobře hrají, 
není ukazatelem toho, jak dobří profe-
sionálové budou. Talent je důležitý, ale 
nesmí chybět pokora a umět a chtít na sobě 
pracovat. Nejen po herní stránce, ale i po té 
mentální a fyzické. Nicméně jsem přesvěd-
čený, že Česko je líhní talentů, které mají 
šanci uspět i na zahraniční scéně.

 Co musejí profesionální hráči splňovat? 
Věnují se jako klasičtí sportovci většinu 
času tréninku? 
Hráči věnují většinu času hraní, rozebírají 
s trenérem strategie a týmově se sehrávají. 
Určitou část tréninku musejí ale věnovat 
i své fyzické stránce, protože dlouhé sezení 
za počítačem má vliv na zdraví a není to 
dlouhodobě udržitelné. Kromě fixní měsíční 
odměny získávají další odměny z turnajů 
a výher. Ty ještě v ČR nejsou tak vysoké, aby 
to bylo zajímavé nebo udržitelné. Z tohoto 
důvodu jim my jako organizace poskytujeme 
finanční podporu, aby měli dostatek času na 
to se zlepšovat. 

 Spekuluje se i o tom, že se e-sport 
v budoucnu objeví i na olympijských hrách. 
Někteří lidé z branže to považují za hotovou 
věc už kvůli tomu, o jak výnosný jde byznys. 
Co myslíte?
Tohle je ožehavé téma. Je dobře, že se 
otevírá, protože to působí jako červený 
hadr na obě strany. Já osobně si myslím 
a vidím, že e-sport nepotřebuje olympiá-
du, ale olympiáda kvůli sledovanosti může 
e-sport potřebovat. E-sport jako takový 
se má hodně co učit od sportu a sport se 
v mnohém může od e-sportu inspirovat. 
Myslím, že do budoucna synergie a spolu-
práce těchto dvou odvětví bude ku prospě-
chu oběma. 

 Zasáhla gaming koronavirová krize? 
Zasáhla i nezasáhla. Výhodou e-sportu je, že 
se může hrát online, takže v povědomí nám 
to pomohlo. Mnoho sázkových kanceláří za-
chránil e-sport, protože nebylo na co jiného 
sázet. Gaming tak měl ideální příležitost zís-
kat si další fanoušky. Negativní dopady měla 
na náš byznys v podobě dočasného výpadku 
příjmů od sponzorů, kteří kvůli koronaviro-
vé krizi pochopitelně škrtali marketingové 
rozpočty.  

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

a jiných sportovních klubů vstupuje do 
e-sportu.

 Co je tedy hlavním zdrojem příjmů? 
Sponzoring, reklamy, vysílací práva, peníze 
za vstupenky na turnaje, nebo ještě něco 
jiného?
Většinu příjmů týmů a lig tvoří příjem ze 
sponzoringu a ještě dlouho to tak bude. Vše 
ostatní, co zmiňujete, je nedílnou součástí, 
ale představuje to dohromady nízké desítky 
procent. 

 Vy sám v e-sportu podnikáte. 
Potřebujete mít velký vstupní kapitál 
a trpělivost, nebo můžete začít vydělávat 
takřka okamžitě? 
Pokud to chcete dělat pořádně, v e-sporto-
vém týmu nemůžete mít podstav. Potře-
bujete hodně nadaných lidí od manažera 
a kouče až po lidi, kteří tvoří obsah či 
grafiku. Další náklady tvoří výplaty hráčů 
a náklady na zázemí. Osobně neočekávám 
návratnost investice do pár let, směřuji to 
spíše na horizont pěti až deseti let. A po-
dobně to podle mě vidí i ostatní majitelé 
týmů. Kromě vysokého vstupního kapitálu 
to vyžaduje i trpělivost.

 Co lákalo vás osobně? 
Už v mládí jsem investoval do her hodně 
hodin. Rozhodl jsem se investovat do  
e-sportu, protože se mi líbí jeho ekosystém 
a věřím v jeho budoucnost. Dostal jsem se 
do něj přes jeden z mých nejnadějnějších 
projektů MADMONQ, což je supplement pro 
profesionální hráče, který vznikl na popud 
toho, že se v e-sportu dříve hodně zneuží-
valy různé látky na pozornost. Líbila se mi 
mise zakladatele Michala nabízet hráčům 
zdravé a udržitelné alternativy pro to, aby se 
mohli zlepšovat, a tak jsem se k projektu při-
dal. Projekt vznikl v Česku, ale teď se nám 
daří v zahraničí, kam primárně směřujeme. 
Všechny nás spojuje láska ke hraní a víra 
v budoucnost e-sportu.

 A další projekty?
Dalším projektem je e-sportový tým Brute, 
kde se snažíme vytvořit ideální zázemí 
pro e-sportové hráče. Projekt Oddin.gg 
dokáže v reálném čase vytvářet kurzy na 
e-sportové zápasy pro sázkové kanceláře. 
Ve videohrách je mnohem více faktorů, jež 
ovlivňují skóre, než ve sportu. Aby sázkové 
kanceláře byly schopné nabízet správné 
kurzy, potřebují nástroj, který jim s tím po-
může. Sage pomáhá hráčům zlepšovat se ve 
hrách za pomocí zvuku a umělé inteligence. 
Vedle toho mám zainvestováno v dalších 
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Petr Andrýsek (31) 

Majitel agentury Social Sharks, která se 
zabývá prezentací na sociálních sítích, 
podnikal už na vysoké škole. Studoval  
Vysokou školu bánskou v Ostravě. Od roku 
2017 investuje do e-sportu. Založil jeden 
z úspěšných e-sportových týmů Brute.



Možná to znáte. S láskou píšete knihu 
svého života, odnesete ji do vyda-
vatelství, kde většinou dlouho leží, 

a posléze vám přijde stručné sdělení, že bohu-
žel nezapadá do edičního plánu. Máte-li štěstí, 
je přijata a vy ji sice poté vidíte v knihkupec-
tvích, ale finanční efekt odpovídá zhruba na-
vlékání korálků. A když jste o genialitě svého 
díla hodně přesvědčeni, můžete ho vydat 
vlastním nákladem. Teprve pak zjišťujete, že 
cesta knihy do světa je docela náročná.

To vše před dvěma lety změnila online 
nakladatelská služba Pointa. O vydání 
díla tu rozhodují čtenáři ochotní zaplatit 
potřebné náklady na výrobu knihy předem 
v crowdfundingové kampani. Autor si  
v Pointě vytvoří profil, představí ukázky 
své knihy a posléze si vybere spolupra-
covníky – tzv. kolegy – od redaktora přes 
ilustrátora, grafika až po korektora. Ve 
všem mu pomáhá tým zkušených „kniho-
milů“ Pointy.

dary KoronaKrize
V čele této služby stojí jedenatřicetiletá Ve-
ronika Mahdalová, pro niž možnost podílet 
se na zrodu nových knížek znamená splněný 
sen. „Pocházím totiž z rodiny, kde všichni 
vášnivě čtou, a za knihy vydáváme spoustu 
peněz. Než jsem nastoupila jako projektová 
manažerka do Creative Docu, recenzovala 
jsem sci-fi literaturu. Na nabídku řídit rodící 
se Pointu jsem kývla v nějakém pominutí 
smyslů, ale dodnes nelituju, i když tělo mi FO
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Knihy zvolené čtenáři 
Pointa pomohla na svět už 67 knihám 
vesměs začínajících autorů
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tento model podnikání ustát? Ale překvapi-
vě jsme od dubna měli nejsilnější předpro-
deje, zhruba patnáct měsíčně. Maximem je 
pro nás dvacet, pak už to není zvládnutelné,“ 
přiznává Veronika. 

Během karantény se totiž psalo a četlo  
jako nikdy předtím. V Pointě doběhl 
nejúspěšnější předprodej knihy Alexandra 
Goldscheidera Cílené náhody, na niž se vy-
bralo 296 tisíc korun. Zájem o útlou knížku 
Veroniky Lechnerové De(bil)níček shodil 
systém a cílové částky potřebné k vydání 
se dosáhlo už za čtyři hodiny. Komiksový 
manuál Barbory Brůnové Já to měl první 
a cestopis Milana Peterky Do světa bez 
cestovky s předprodejem uspěly už za dva, 
respektive čtyři dny. 

„Fiskální rok měříme červen vůči červnu 
a za ten loňský jsme zaznamenali pětiná-
sobný růst v tržbách,“ pochvaluje si toto 
náročné období šéfka Pointy.

doBrodružství odvahy
I autorova šance uspět je v Pointě větší než 
v klasickém vydavatelství, poměr úspěšných 
autorů se drží kolem padesáti procent spuš-
těných kampaní. 

Ovšem jak dokáže útlý tým Pointy uhlí-
dat, aby se do nabídky nevloudilo nevhodné 
dílo, škvár nebo mezi kolegy třeba grafik, 
který doposud zlomil leda tužku, případně 
korektor neznalý pravopisu?

„Jakmile se přihlásí nový člověk, probíhá 
verifikace. Tým kolegů jsme hodně ‚čistili‘, 
abychom měli jen kvalitní lidi,“ vysvětluje 
Veronika. 

Samozřejmě se už stalo, že některé ne-
vhodné projekty museli zavřít nebo vybrané 
peníze na knihu vrátit. Velkým krokem 
dopředu byla změna, kterou provedli vloni 
v létě, kdy zcela změnili produktové nastave-
ní. Původně totiž byli více zaměřeni na čte-
náře, než jim došlo, že to je špatně. V Česku 
totiž málokdo pracuje s autory.

„Takže jsme zcela obrátili kurz a připra-
vujeme je na předprodej, marketing a celou 
kampaň. Znamená to obrovské množství 
komunikace a výjimkou nejsou ani tele-
fonáty v pět ráno nebo vypjaté emoce. Do 
vedení každého autora investujeme spoustu 
času. A někdy je to pro obě strany psychicky 
náročné, zejména ve chvíli, kdy se nováčci 
dozvídají, co všechno práce na knize obnáší. 
O tom, jak by měla jeho kniha vypadat, roz-

hoduje autor, my poskytujeme jen podporu. 
Na ten objem práce nás v core týmu bylo pět 
lidí na full time a tři na poloviční úvazek, 
dnes už máme jen čtyři plné úvazky čili 
nulový čas na odpočinek. Ale je to vzrušující 
dobrodružství a objevování nových autorů, 
o nichž určitě ještě uslyšíme, a titulů, které 
mohou čtenáře bavit nebo je poučit. Jsem 
třeba moc ráda za syrově upřímnou výpo-
věď Sáry Báchorové A(n)na o poruchách 
příjmu potravy.“ 

Knižní těhotenství
V Pointě se sejdou autoři cílevědomě spěcha-
jící i váhaví, jimž cesta k předprodeji trvá 
rok a půl od registrace na platformu. Jakmi-
le kniha úspěšně dokončí předprodej, má na 
vývoj do vydání zhruba šest měsíců. První 
se do práce pouští redaktor, zbylé chyby 
odchytá korektor, sazeč s grafikem mohou 
být jednou osobou, ale někdy se kolem rodící 
se knížky sejde až šest sudiček. Důležité 
je, aby všichni znali svou práci, dodržovali 
harmonogram a zodpovědně spolupraco-
vali. Proto je potřeba výběru týmu věnovat 
velkou pozornost, než si obě strany takzvaně 
„plácnou“.

Tisk posléze prochází tendrem. Lze tak 
vysoutěžit nižší cenu a vybrané peníze 
využít třeba k pořízení vyššího nákladu. Po 
vydání je spolupracujícím kolegům vypla-
cena nasmlouvaná cena za práci. Autorova 
provize začíná na 20 procentech z každého 
prodaného výtisku, což je u kamenných 
vydavatelství, kde se provize pohybují mezi 
jedním až patnácti procenty, číslo z říše snů.

hrát si Budeme potom
„Plánem do budoucna je udržet současnou 
operační ziskovost, ideálně vydělávat víc. 
V červenci 2021 by nás potěšil 60procentní 
růst tržeb. A také vydávat zejména tištěnou 
produkci, audioknihy jsou pro nás zatím 
výrobně náročné,“ plánuje Veronika Mah-
dalová. 

Přiznává však, že v dnešní době, kdy 
nikdo neví, co bude zítra, je těžké říkat něco 
s jistotou. „Největším naším strašákem je 
finanční nejistota čtenářů – o krizi se sice 
stále mluví, ale je teprve před námi. Proto 
kromě nových titulů nechystáme žádné 
novinky. Primární pro nás bude ustát 
nadcházející náročné období, hrát si budeme 
potom,“ usmívá se přesto Veronika.

A dodává: „Přála bych Pointě, aby zůstala, 
jaká je, zlepšovala se v procesních věcech, 
dál otevírala knižní trh i neznámým autorům 
a pomáhala jim plnit jejich knižní sny.“ 

JANA ŠULIsTOVÁ

dává nekompromisně najevo, že bych měla 
zvolnit,“ říká rodačka z Moravy, odkud 
platformu vede.

Koronavirová karanténa totiž ukázala, že 
lidé se při home office překvapivě neflákají 
a že v Praze stačí strávit pouhé čtyři dny 
v měsíci. Zastavení celé české společnosti 
mladému nakladatelství překvapivě prospě-
lo i jinak. 

„Ze začátku jsme se báli, že lidé omezí 
výdaje. Bude krize, nebude krize? Může to 

TRPĚLIVOsT PřINÁŠí RŮŽe. „Do vedení 
každého autora investujeme spoustu času. A někdy 
je to pro obě strany psychicky náročné, zejména ve 
chvíli, kdy se nováčci dozvídají, co všechno práce na 
knize obnáší,“ říká Veronika Mahdalová.
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E lektronický stavební deník, evidenci 
docházky a majetku a další admini-
strativu spojenou se stavbou spojuje 

jediný program. Firmám významně zjed-
nodušuje práci, umožňuje šetřit náklady na 
stavbu i čas. To je aplikace „Vím o všem“.

ve čtrnácti Kopal záKlady
Ve stavebnictví se Josef Beneš pohybuje od 
svých čtrnácti let, kdy začal v rámci brigád 
kopat základy pro rodinné domy. Po studiu 
technického zabezpečení budov na střední 
škole v Duchcově nastoupil jako mistr ve 
stavební firmě a prošel si podniky různých 
velikostí. Už v osmadvaceti letech se vypra-
coval na projektového manažera zakázek do 
padesáti milionů korun.

„To prostředí mě natolik unavilo, že jsem 
nevěděl co dál. Jako východisko jsem zvolil 
založení vlastní stavební firmy a vývoj soft-
waru, který by měl pomoci všem, aby nebyli 
tolik ve stresu a měli dokonalý přehled 
o stavbách. Některé dny jsem v zaměstnání 
dostával i na 200 hovorů denně, zpracovával 

čtyři tabulky v excelu se stejnými daty, které 
jsem dostával od dělníků ze stavby,“ popisu-
je Josef Beneš náročnost práce při realizaci 
stavebních projektů.

A tak se rozhodl věnovat čas vývoji 
aplikace, která má v rámci stavby sama 
kontrolovat a dohlížet na všechno důležité. 
V březnu roku 2018 na tento projekt vyčlenil 
samostatnou firmu. 

„Předtím jsem vše vyvíjel a testoval 
v rámci mojí stavební firmy. Ale od začátku 
jsem věděl, že toto řešení chci nabídnout 
všem. Až do prosince 2019 jsem byl ve 
firmě sám, než vstoupili první investoři,“ 
pokračuje Josef Beneš a dodává: „Naší vizí 
je prostřednictvím digitalizace inovovat 
a zjednodušit stavebnictví.“

sKáKací Boty oBletěly svět
Stavebnictví přitom nebylo jediným obo-
rem, ze kterého vizionář ze severu Čech při 
vývoji aplikace čerpal zkušenosti. Kolem 
roku 2007 se dokázal ve světě úspěšně 
prosadit s projektem skákacích bot. Objevil 

se na všech českých televizních stanicích, 
natáčeli o něm reportáž pro National Geo-
graphic, Discovery či ABC Asia.

„Boty jsem pak prodával, vystupoval, 
dělal internetový magazín, e-shop a tak 
dále. Hodně mi to pomohlo najít potenciál 
v aplikaci pro stavaře. Jelikož jsem hodně 
komunikoval s firmami, programátory, 
uvědomoval jsem si ty možnosti digitalizace 
stavebnictví,“ popisuje Josef Beneš. Odboč-
ka přes skákací boty ho tedy přivedla zpátky 
ke stavebnictví.

Beneš se domnívá, že právě úroveň digita-
lizace je v tomto oboru jedna z nejhorších. 

„Přitom by to ohromně pomohlo napravit 
vlastně i největší šedou ekonomiku u nás. 
Už jsem viděl dílčí aplikace, které řešily 
docházku, deník, evidenci majetku… Ale 
dodnes jsem nenašel nikoho, kdo by to vše 
propojil jednoduše dohromady a udělal jen 
pro stavebnictví. I když aktuálně sledujeme 
konkurenci, která jde taky dopředu, pořád ji 
vidím tam, kde jsem byl já před třemi roky,“ 
zmiňuje podnikatel. FO
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Bez stresu mezi cihlami
Aplikace sama hlídá, co se děje na stavbě
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tora stavby eviduje, kolik lidí aktuálně pracuje 
na jeho projektech, a vytvoří i statistiky. Na-
příklad kolik kdo odpracoval za rok hodin, což 
se může hodit nejen pro ocenění nejlepšího 
zaměstnance na vánočním večírku. 

„A to vše se ‚děje samo‘ a má k tomu pří-
stup každý oprávněný pracovník v reálném 
čase. Takže nemusím čekat na uzavření mě-
síční mzdy, abych zjistil, jak se firmě nebo 
stavbě vede,“ zmiňuje zakladatel startupu 
„Vím o všem“ další přednost svého řešení.

Nástroj je podle něj vhodný především pro 
malé a střední firmy od deseti zaměstnanců 

výše. Ale poptávky má i od velkých firem, 
jako je Strabag. Na projektu aktuálně pracuje 
interně i externě kolem pětadvaceti lidí. 

Ani nová podoba stavebního zákona by 
vývoj aplikace neměla zásadně ovlivnit. 
„My jen evidujeme, co se děje. Co s daty 
uděláte nebo k čemu je použijete, je už na 
firmě. Stejně tak jako docházka. My ji jen 
evidujeme, nasbíraná data musíte vložit do 
mzdového softwaru,“ pokračuje zakladatel 
aplikace.

Navíc aplikaci bude možné provazovat 
i s dalšími, složitějšími systémy, jako je 
BIM. Do něj by z programu „Vím o všem“ 
měla automaticky proudit data, hlavně ze 

stavebních deníků, ale i další požadavky 
a dokumenty. 

„Našim cílem je, aby ve firmě nemusel být 
stavař a IT specialista, který bude data ze 
stavby sbírat a vkládat do BIM. Právě na to 
se chceme v následujícím vývoji zaměřit,“ 
plánuje Josef Beneš další kroky. Je v kon-
taktu i s aplikací Buildiro, která pomáhá 
zajišťovat i plynulý přísun materiálu pro 
stavbu. Tady by v případném propojení viděl 
další možnou synergii.

S rozjezdem aplikace pomohla i účast 
v některých startupových inkubátorech 

a akcelerátorech. Její tvůrce prošel napří-
klad programem Inovačního centra Ústec-
kého kraje (ICUK). 

„Na začátek nám to dalo nadhled a plno 
kontaktů. Následně jsme byli v páté výzvě 
CzechStarter agentury CzechInvest. „Tam 
jsme čerpali skoro milion na mentory, kteří 
nám opravdu pomohli firmu připravit na 
investici a zahraniční expanzi,“ popisuje 
Josef Beneš. Právě díky tomu získal startup 
první investici ve výši pěti milionů korun od 
andělského investora. Příběh aplikace „Vím 
o všem“ ještě není zdaleka u konce. 

DALIBOR DOsTÁL, BusinessInfo.cz

zázračný úvěr
Největší překážkou pro rozjezd nového 
projektu byly finance. Proto se Josef Beneš 
rozhodl zpočátku investovat do vývoje 
nástroje vlastní zdroje. 

„Když došly i ty, musel jsem jít do banky, 
kde jsme nakonec v ČSOB nějakým zázra-
kem dostali úvěr pro začínající podnikatele, 
který nám v jiných bankách neprošel,“ 
popisuje Josef Beneš. Ale překonávání obtíží 
a překážek tím neskončilo. 

„Na přelomu roku 2018 a 2019 jsem se 
dostal i do problémů se stavební firmou, kde 
nám nezaplatili vícepráce v celkové hodnotě 
2,5 milionu korun. A tak se k tomu všemu 
ještě přidaly nezaplacené faktury, stres, fi-
nance, dluhy… Ale držela mě motivace. Vím, 
že nový produkt bude fungovat, pomůže a je 
velká šance, že uspěju,“ popisuje Josef Beneš 
další náročné období.

A co on sám považuje za největší přínos 
svého řešení? 

„Všechny ostatní aplikace a řešení stojí na 
tom, že data do nich zadává nějaký vedou-
cí, který tím tráví hodiny denně. My jsme 
vymysleli aplikaci, jež tato data sbírá od 
zaměstnanců či subdodavatelů, kteří nad 
tím za den stráví vteřiny. Nasbíraná data se 
automatizují a propisují všude tam, kde je 
potřeba,“ popisuje Josef Beneš.

Vzápětí připojuje konkrétní příklad.  
„Docházka. Dělník se přihlásí a odhlásí. 
Akce na 30 vteřin denně. Ale dělníků je 
padesát nebo sto. Aplikace vytvoří jeho do-
cházkový list pro mzdu. Navíc nikdo nemůže 
hodiny dopisovat, hlídáme foto, GPS a čas. 
Rozepíše mzdové náklady do jednotlivých 
projektů a tím sleduje jejich náklady.“

přehled o všem
Aplikace také vytvoří stránku stavební-
ho deníku, vepíše do něj všechny dělníky 
jmenovitě i s pracovní dobou, zapíše rovnou 
i počasí a teplotu na stavbě – buďto z čidla 
na stavbě i s vlhkostí, nebo z dat Českého 
hydrometeorologického ústavu. 

Program zároveň ukáže vedoucímu, kolik 
lidí a na jakých stavbách se nachází, pro inves-

OD KRUMPÁče K POčíTAčI. Ve stavebnictví 
se Josef Beneš pohybuje od svých čtrnácti let.
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„Všechny ostatní aplikace a řešení stojí na tom, že data do nich zadává 
nějaký vedoucí, který tím tráví hodiny denně. My jsme vymysleli aplikaci, 
která tato data sbírá od zaměstnanců či subdodavatelů, kteří nad tím 
za den stráví vteřiny.“ 



svůj úspěch  
investuj do ostatních
Život mě stále znovu a znovu přesvědčuje 
o tom, že nepracujeme, abychom vydělávali 
peníze, které si potom ukládáme do bank, 
ale abychom vytvářeli něco, co nás vnitřně 
naplňuje a za co si nás lidé okolo můžou 
vážit. A to nejenom dnes, ale i v budoucnos-
ti. Zní to jednoduše a jasně, ale realizovat 
tento cíl není vůbec lehké. V případě, že se 
to podaří, je ale jisté, že má pak člověk bezva 
pocit. 

JAKUB CIGLeR, architekt

věřte v lidi  
a hledejte partnery
Tímto principem se řídím od samého 
začátku svého podnikání. Jsem přesvědčen, 
že s lidmi okolo sebe dokážu mnohem více 
než sám. Proto celá léta vkládám důvěru ve 
své partnery a spolupracovníky a žádnou 
aktivitu, do které jsem se v podnikání pustil 
(a nebylo jich málo), jsem nerozjížděl sám; 
vždycky jsem se snažil obklopit týmem lidí 
a těm věřit. A dělám to tak dodnes, přesto-
že dnešní doba spíše skoro nabádá „nevěř 
ničemu a hlavně nikomu“ a přestože i já 
jsem několikrát zažil zklamání a (obrazně 
i doslova) jsem doplatil na to, že mému „dů-
věřuj“ chybělo příslovečné „prověřuj“. Avšak 
ani nedůvěřivá doba, ani špatné zkušenosti 
nezvrátí mé přesvědčení, že úspěch a síla je 
v partnerství, spolupráci a důvěře (a ve víře 
v lidi).

JINDřICH LUKAVsKÝ, EXX

ignoruj přeKážKy a dojdeš 
K úspěšnému řešení
Tu nejdůležitější radu jsem dostal hluboko 
v minulém století od svého prvního šéfa. 
Ta rada zněla: „Nehledej důvody, proč 
něco nejde, ale hledej způsoby, aby to 
šlo.“ Tahle rada mě doprovázela celý můj 
manažerský a posledních pět let i můj 
podnikatelský život. Člověk ale nevysta-
čí jen s jednou radou, a tak bych hned 
jako další, kterou bych zase já rád předal 
nastupujícím podnikatelským a manažer-
ským generacím, zmínil tuto: „Obklop se 
schopnějšími, než jsi ty sám.“ Pak se totiž 
ta první rada snáze změní v realitu, pro-
tože kolektivní rozum spojený se vzájem-
ným respektem absencí strachu přináší ty 
nejlepší výsledky.  

VRATIsLAV KULHÁNeK, bývalý šéf Škody AutoIL
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Jak uspět v Česku 
Deset úspěšných se dělí 
o své zkušenosti
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mě alespoň chvílemi provázely osobnosti, 
od kterých jsem se, doufám, něco z jejich 
přirozené moudrosti a nadhledu naučila. 
V poslední době stále častěji vzpomínám na 
Jiřího Grušu a jeho heslo: „Neřešitelné věci 
neřeším, snažím se je přežít.“ Což je pro mě 
krásná lidská parafráze středověké mod-
litby: „Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, 
které změnit mohu, dej mi trpělivost, abych 
snášel věci, které změnit nemohu, a dej mi 
moudrost, abych oboje od sebe odlišil.“ 
V dnešní hektické době není podle mě lepší 
rady k dosažení přiměřeného úspěchu bez 
ztráty duševního zdraví a pohody. Nenechte 
se přemáhat myšlenkami na věci, kterých 
nemůžete dosáhnout nebo jejichž výsledky 
nemůžete ovlivnit; zaměřte se na to, čeho 
můžete dosáhnout, jděte za tím a tu cestu si 
užívejte. 

DANA DRÁBOVÁ, předsedkyně 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

hodně úsilí
Roky zkušeností v podnikání mě přesvěd-
čily o tom, že každý projekt, bez ohledu na 
velikost, vyžaduje vysoké nasazení a pra-
covitost. Proto jedním z hesel, které rád 
používám a kterým se v podnikání řídím, je: 
„Malý obchod – hodně práce a málo peněz, 
velký obchod – hodně práce a hodně peněz.“ 
Být úspěšný v podnikání vyžaduje hodně 
úsilí. 

MAReK DOsPIVA, Penta

rada od wayna gretzKého
Pocházím ze Zlína, a tak by se dalo čekat, 
že tu nejlepší radu pro byznys budu hledat 
v odkazu Tomáše Bati. Zlín je ale také 
hokejové město a pro mě nejcennější rada 
pochází také z hokejového prostředí. „Do-
stal“ jsem ji od Wayna Gretzkého, jednoho 
ze sportovních hrdinů našeho dětství a do-
spívání. „Bruslím tam, kde puk bude, ne kde 
je,“ definoval Gretzky, přezdívaný The Great 
One, tajemství toho, proč je nejproduktiv-
nějším hokejovým hráčem NHL všech dob. 
I v byznysu se stále snažím předvídat, kudy 
se bude ubírat trh, konkurence a inovace, 
a na takovou situaci se připravit. A pak se 
těšit z úspěchu, o kterém ti méně vnímaví 
prohlásí, že mi „ten puk náhodou přistál 
přímo na lopatě“.

JIří DeVÁT, Cisco ČR   

Zdroj: Nejlepší rady, jak uspět v Česku (vydala Mladá fronta) 

žij loKálně, mysli gloBálně
Vždy je dobré se na všechno ve svém životě 
podívat z nadhledu, zaměřit se na podstatu 
věci a nic nebrat osobně. Mít otevřenou mysl 
a srdce, pečlivě naslouchat svému okolí, mít 
schopnost milovat naplno a nebát se plnit si 
své sny. Nejlepší rada, kterou jsem ve svém ži-
votě dostala, je neučit se z vlastních chyb, ale 
hledat poučení ve svém okolí, a pokud budu 
podnikat jakoukoli cestu, tak ji podniknout 
s partnerem srovnatelné mysli nebo ještě lépe 
s někým lepším a dokonalejším v myšlení i ve 
znalostech, než jsem já. Lépe je jít sám, než se 
vydat na cestu s člověkem, který se obklopuje 
lidmi menších myslí a hodnot. 

OLGA GIRsTLOVÁ, Flexibuild

touha, ne volBa
S byznysem jsem začal hned po pádu komu-
nismu a spolehnout se tehdy na rady zkuše-
nějších podnikatelů bylo prakticky nemož-
né – žádní tu totiž nebyli. Užitečné tipy 
a triky na úspěšné podnikání tak postupně 
přinášel sám život. A ta nejpodstatnější 
informace, k níž jsem postupně dospěl, zní: 
nabízej a staň se předmětem touhy, nikoli 
volby. Za dobu, kdy se byznysu věnuji, jsem 
nenašel lepší motor pro úspěšné podnikání 
než právě touhu a emoce vůbec. Touha zna-
mená, že něco chcete tak moc, že kvůli tomu 
budete ochotní překonávat překážky. Je 
krásné, když po vašem produktu zákazníci 
touží. A neplatí to jen v případě produk-
tů a zákazníků, ale třeba i zaměstnanců. 
Pokud pro firmu pracují lidé, kteří po tom 
touží, mám jistotu, že vždy odvedou nejlepší 
výkon, že budou loajální a budou chtít růst 
společně s firmou. Emoce jsou nejlepší 
investicí pro úspěšný byznys.  

ZByNĚK FROLíK, Linet

neBojte se používat instinKt
Během své profesní dráhy jsem se naučil 
jednu věc, že první rozhodnutí je většinou 
to nejlepší. Snaha vymýšlet další alterna-
tivy, opakované přehodnocování a rozbory 
situace vás většinou odvedou z cesty, kde 
vám udělala velkou službu intuice. Osob-
ně si ale myslím a snažím se tím řídit, že 
pokud člověk v rozhodnou chvíli neví, co 
má udělat, neměl by dělat raději vůbec nic. 
Rozhodnutí často nemusí padnout ihned, 
a pokud to jen trochu lze, je lepší počkat na 
chvíli, kdy k němu přirozeně dospějete. Jeho 
realizaci pak už ale zbytečně neodkládejte, 
a to především pokud jde o nepříjemný 

krok. S postupem času totiž klesá vůle ten 
krok udělat. Buďte si jisti, že ta nejtěžší roz-
hodnutí, která budete v životě dělat, musíte 
udělat sami. Nemůžete chtít po nikom ji-
ném, aby spolu s vámi, nebo dokonce za vás, 
nesl odpovědnost. I ta správná rozhodnutí 
ale někdy způsobí někomu jinému problém, 
komplikaci. To je bohužel daň za rozhodo-
vání zejména ve vysokých funkcích. Nikdy 
však nedopusťte, aby vaše rozhodnutí vedlo 
k těžké nespravedlnosti. 

JAN FIsCHeR, bývalý předseda vlády 

hleďte Kupředu
Mám to štěstí, že jsem v životě dosud zažila 
hodně setkání s inspirativními lidmi, ze kte-
rých jsem si do života hodně odnesla. Moje 
největší inspirace ale nepochází od člověka 
z finančního světa, nýbrž od mé sestry. 
Věnuje se dětské onkologii. Ta není jejím 
zaměstnáním, nýbrž povoláním – a to navíc 
včetně Ph.D., docentury a přednášení doma 
i v zahraničí. Kromě toho je skvělá matka 
tří malých dětí a podezřívám ji navíc, že 
ještě pracuje pro elektrárnu, protože je stále 
nabita neuvěřitelnou energií. Její rada zní: 
„Přestaň neustále rozebírat to, co se stalo 
a jak jsi to mohla udělat lépe. Pouč se z toho, 
zapomeň a hleď kupředu.“ Mým přáním je, 
abych se touto její radou uměla skutečně 
řídit – alespoň občas.

ANDReA FeRANCOVÁ BARTOŇOVA,
Wood & Co.

přijměte, že nemožné 
je možné, a žijte
Měla jsem a mám velké štěstí, které 
nepotká každého, že na mé cestě životem 
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Virus v ozubeném soukolí
Strojírenství patří k oborům, 
které pandemie koronaviru 
postihla nejvíce
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Strojírenství patřilo vždy k výkladním 
skříním české ekonomiky. Právě obor, 
který byl tradičně tahounem tuzem-

ského hospodářství, však dopady koronavi-
rové krize postihly velmi tvrdě. 

Svědčí o tom červencová čísla o výkonnosti 
české ekonomiky.  Zatímco průmysl celkově 
v meziročním srovnání poklesl o rovných 
pět procent a například automobilový prů-
mysl jen o 0,7 procenta, strojírenství spadlo 
meziročně 9,3 procenta. Hůře na tom byl 
v oblasti průmyslových odvětví už jen kovo-
dělný průmysl s propadem o 10,1 procenta. 

Ani další měsíce přitom podle analytiků 
nemusejí přinést umazání těchto výrazných 
ztrát. Výjimkou by mohl být možná poněkud 
překvapivě automobilový průmysl. 

„V případě automobilového průmyslu je 
pozitivní skutečnost, že nové průmyslové 
zakázky v červenci podruhé v řadě vzrostly, 
a to dokonce o 9,5 procenta meziročně,“ 
konstatoval Miroslav Novák, analytik  
Akcenta CZ. 

Celkově však situace v průmyslu, včetně 
strojírenství, nebude příliš radostná. 
„Na předkoronavirovou úroveň se objem 
produkce do konce letošního roku již velmi 
pravděpodobně nedostane. Rovněž indiká-
tory podnikatelských nálad v srpnu nazna-
čily, že další oživení průmyslové aktivity 
během podzimu bude hodně problematické.“

zřícení exportu
Proč je právě strojírenství tak zasažené kri-
zí, ukazují údaje o českém exportu z dubna 
letošního roku, kdy dopady koronavirové 
pandemie na ekonomiku vrcholily. Export  
českých firem do 50 nejvýznamnějších 
exportních destinací se tehdy v přeshranič-
ním pojetí propadl o bezprecedentních  
35 procent. Z klíčových zemí nejvíce po-
klesl export do Francie, Indie, Jižní Afriky, 
Maroka, Norska, Portugalska a Španělska, 
a to o více než polovinu. 

Statistická data podpořil i průzkum 
Svazu průmyslu a dopravy ČR, ve kterém 
nižší hodnotu tržeb z vývozu za celý 
letošní rok očekává 82 procent exportérů, 
s propadem o více než 20 procent přitom 
počítá přes 60 procent exportérů. Právě 
české strojírenství je na exportu do znač-
né míry závislé. 

Podnikatelé proto volají po aktivizaci 
nástrojů, které může stát využít k podpoře 
exportu. Mezi ně patří například podnika-
telské mise doprovázející státní a ústavní 
činitele na jejich cestách do zahraničí, 
podpora účasti firem na mezinárodních vý-
stavách a veletrzích a větší podpora vývozců 
ze strany státu. ›
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„Doprovodné podnikatelské mise pomá-
hají budovat dlouhodobý obchodní vztah se 
zahraničními partnery a zásadně přispívají 
k úspěchu českého exportu. V první fázi by 
tyto mise mohly směrovat do zemí, které se 
s pandemií už úspěšně vypořádaly, jako jsou 
například Čína, Vietnam, Jordánsko a vy-
brané evropské země,“ říká Lukáš Martin, 
ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu 
průmyslu a dopravy ČR.

sázKa na investice
I když situace v českém strojírenství není 
příliš optimistická, objevují se i pozitivní 
příklady. Například společnost Pars nova 
patřící do skupiny Škoda Transportation 
v srpnu oznámila, že bude v příštích čty- 
řech letech investovat do svého výrobního 
areálu 460 milionů korun. Investice budou 
zaměřeny na rozšíření výrobních kapacit 
o 35 procent oproti současnosti a další 
technologickou modernizaci areálu. „Daří se 
nám naplňovat naši dlouhodobou strategii, 
v jejímž rámci dochází také k navyšování 
výrobních kapacit. Mimo masivních investic 
v Ostravě a Plzni nyní připravujeme investi-
ci v hodnotě téměř půl miliardy do navýšení 
kapacit a modernizace areálu v šumperské 
společnosti Pars nova. S rozšiřováním ka- 

nové opravny podvozků, opravny trakčních 
motorů nebo elektroniky.

nový vlastníK i zaKázKa
Nové perspektivy se otevírají také další tra-
diční české strojírenské společnosti Kovosvit 
MAS. Ta v létě získala nového vlastníka 
a spolu s ním i stamilionovou zakázku. 
Společnost Industry Innovation vlastněná 
českým podnikatelem Michalem Strnadem 
prodala jihočeského výrobce obráběcích 
strojů ruskému investičnímu fondu Trust 
Union Fund vlastněnému skupinou význam-
ných ruských průmyslníků. 

„Do Kovosvitu jsme vstoupili na pod-
zim 2016, kdy byl v kritické situaci. Firmu 
se podařilo zachránit a stabilizovat, ale 
synergie v rámci skupiny nefungovaly podle 
původních představ. Proto jsme hledali více 
než rok investora, který by společnost koupil 
a měl předpoklady ji dál rozvíjet. I když 
přesnou cenu transakce nezveřejňujeme, 
mohu ale s uspokojením konstatovat, že je 
srovnatelná s počáteční investicí při mém 
majetkovém vstupu do Kovosvitu,“ uvedl 
k transakci Michal Strnad. 

Úspěšný prodej byl výsledkem dlouho-
dobých jednání. „O prodeji Kovosvitu jsme 
vyjednávali několik měsíců a měli jsme 

pacit bude také docházet k náboru nových 
zaměstnanců,“ uvedl předseda představen-
stva a prezident skupiny Škoda Transporta-
tion Petr Brzezina. 

V Plzni Škoda Transportation již začala 
s výstavbou nového výrobního a zkušebního 
zázemí a díky tomuto rozšíření za více než 
800 milionů korun postupně přijme přes 
tisíc nových zaměstnanců. V Ostravě se zase 
firma Škoda Vagonka díky investici jedné 
miliardy korun rozroste na dvojnásobek 
plochy, postaví se například nová lakovna, 
moderní obráběcí centrum nebo výrobní 
linky. 

Škoda pod novým vlastníkem, skupi- 
nou PPF, prochází díky nově získaným 
zakázkám obdobím zásadního růstu. „Díky 
obchodním úspěchům máme k realizaci 
připravené zakázky v hodnotě zhruba  
65 miliard korun,“ upřesňuje Petr Brzezina. 

V Šumperku podle jeho slov firma 
potřebuje výrazně navýšit kapacitu výroby 
a inovovat technologie, aby mohla uspo-
kojit rostoucí poptávku po modernizacích 
a opravách.  Modernizace závodu začala pro-
dloužením zkušebny a přejímací haly, která 
má být dokončena do konce letošního roku. 
Chystá se také například přestavba provo-
zu v hlavní výrobní hale nebo investice do 
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více zájemců z Německa, Polska i Turecka. 
Nakonec jsme se rozhodli pro Trust Union 
Fund. Ten jsme vybrali nejen kvůli dohod-
nutým cenovým podmínkám, ale i kvůli 
tomu, že Kovosvitu pomůže znásobit tržby 
na východních trzích, kde má značka Ko-
vosvit historicky výborné jméno,“ doplnil 
Daniel Kurucz, předseda představenstva 
Kovosvit MAS.  

Obor se přitom podle něj dostal do útlumu 
ještě před vypuknutím koronavirové krize. 
„V roce 2019 došlo na trhu obráběcích strojů 
k postupnému ochlazení. Další zhoršení 
situace nastalo v souvislosti s pandemií 
koronaviru, kdy poklesla poptávka po obrá-
běcích centrech zejména v západní Evropě. 
Nový vlastník má potenciál pomoci Kovosvi-
tu znásobit tržby na trzích, kde dlouhodobě 
působí, udržet zaměstnanost v podniku, 
a dokonce vytvořit i nová pracovní místa,“ 
zmínil Daniel Kurucz.   

Krize jaKo příležitost
Pro některé strojírenské firmy se stala sou-
časná pandemie dokonce novou příležitostí. 
Společnost Protector Gate například začala 
s produkcí speciálních vstupních bran, které 
mají zabránit kontaminaci interiérů virem. 
První prototyp brány Protector Gate vznikl 
letos v dubnu a byl instalován v Českém 
institutu informatiky, robotiky a kyberne-

tiky ČVUT, kde zároveň probíhaly potřebné 
zátěžové zkoušky. Brány určené ke vstupu 
do budov nemocnic, úřadů, škol, bank nebo 
obchodních center mají za úkol ochránit 
již dezinfikované vnitřní prostředí před 

kontaminací zvenčí. Bezkontaktně měří tep-
lotu a ve třech krocích dezinfikují každého 
příchozího pomocí nanomlhoviny, která 
zároveň nepoškozuje žádný typ oblečení.

Brána dezinfikuje příchozí včetně 
podrážek bot a zároveň termokamerou měří 
teplotu s přesností na 0,2 °C. Jednotlivé 
kapičky dezinfekce jsou navíc tak malé, že 
na povrchu nezanechají žádnou vlhkost, 
zároveň ale účinně hubí veškeré nežádou-
cí mikroorganismy. „Naším cílem bylo 

navrhnout bránu tak, aby byla stoprocentně 
efektivní a zároveň co nejšetrnější. Využitím 
nanomlhoviny je spotřeba dezinfekčního 
přípravku oproti jiným způsobům dezinfek-
ce celých osob minimální,“ vysvětluje Jaro-

slav Zvonař, jednatel společnosti Protector 
Gate.V současné době probíhá jejich výroba 
ve žďárské inženýrské společnosti DEL.

vítěz gloBální změny?
Optimistický výhled mohou českému 
strojírenství přinést nejenom investice 
do modernizace výroby nebo nové zakáz-
ky, ale také vývoj na globálních trzích. 
I když okamžité důsledky koronavirové 
krize srazily české strojírenství dolů, ›
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„Na předkoronavirovou úroveň se objem produkce 
do konce letošního roku již velmi pravděpodobně 
nedostane. Rovněž indikátory podnikatelských 
nálad v srpnu naznačily, že další oživení 
průmyslové aktivity během podzimu 
bude hodně problematické.“ 

MIROsLAV NOVÁK, Akcenta CZ
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dlouhodobě by podle analytiků mohlo ze 
současné situace těžit. 

Pandemie covidu-19 totiž paralyzovala 
plynulost mezinárodního dodavatelského 
řetězce. Především Evropa byla ohrožena 
výpadkem produkce a dopravy z dodava-
telských továren v Číně. Manažeři firem 
tak nyní řeší, jak tato rizika napříště 
eliminovat. I když se neočekává, že by 
Čína ztratila svou pozici globálního do-
davatele, výrazné změny by koronavirová 
situace do mezinárodního obchodu mohla 
přinést.  

„Následky pandemie by mohly spustit 
proces diverzifikace globálního dodava-
telského řetězce. To je příležitost pro země 
střední a východní Evropy, které by v něm 
mohly zvýšit svůj podíl. Důležitou roli by 
podle nás v tomto měla hrát i Česká republi-
ka – nejen díky kvalifikované a stále relativ-
ně levné pracovní síle, dobré infrastruktuře, 
geografické blízkosti, ale i díky pokroku, 
který česká ekonomika udělala v oblasti 
automatizace a robotizace,“ řekl Ján Čarný, 
generální ředitel pojišťovny Coface pro Čes-
kou republiku a Slovensko.

„Další růst automatizace, digitalizace 
a robotizace je klíčový pro udržení konku-
renceschopnosti a zvýšení produktivity. 
Země střední a východní Evropy by mohly 
těžit nejen ze svého ekonomického pilíře – 
automobilového průmyslu. Jakmile jejich 
ekonomiky projdou šokem z koronaviru 
a cyklickými slabostmi, měly by být schopny 
přilákat přesun výroby ze zahraničí na svá 
území i do dalších průmyslových odvětví. 
Pro Českou republiku vidíme například 
potenciál v elektrotechnickém průmyslu, ve 
strojírenství, chemickém průmyslu a logisti-
ce,“ zdůraznil Ján Čarný.

V zavádění robotů udělaly země jako Čes-
ká republika či Slovensko už velký kus práce 
a jsou často i dále než zavedené ekonomiky. 
Například v automobilovém průmyslu na 
Slovensku používá deset procent společností 
roboty, což je mnohem vyšší podíl než čtyři 
procenta zaznamenaná v Německu. České 
společnosti v sektoru počítačů a elektroni-
ky uvádějí stejný podíl využití robotů jako 
německé a francouzské firmy.

vize a naděje 
Renesanci podle odborníků čeká i auto-
mobilový průmysl, který byl pandemií 
covidu-19 rovněž těžce zasažen. Také toto 
odvětví však čelilo již před krizí řadě výzev: 
přizpůsobení se novým emisním normám, 
změnám v preferencích spotřebitelů a nut-
nosti nákladných investic. Ve střednědobém 
horizontu však budou, jakmile se toto odvět-
ví zotaví z krize po pandemii, automobilové 
společnosti ve střední a východní Evropě 
těžit ze své konkurenceschopnosti, a to díky 
investicím uskutečněných v předchozích 
letech a pružnému přizpůsobení se struktu-
rálním změnám v průmyslu. Toto oživení by 
se mělo rozšířit i do dalších odvětví naváza-
ných na automobilový průmysl. 

Pro Česko a další země střední Evropy – 
díky pokroku v digitalizaci a velkému fondu 
talentů v oblasti informačních a komunikač-
ních technologií – existuje také významná 
příležitost v outsourcingu služeb pro nad-
národní korporace. Pokud by země střední 
a východní Evropy dále investovaly do 
digitalizace, mohl by se zvýšit přesun služeb 
v oblasti IT do České republiky, Maďarska, 
Polska, Slovenska, Slovinska a pobaltských 
států.

Region by se podle odborníků mohl rychle 
přizpůsobit globální poptávce, pokud by do-
davatelské řetězce konkrétních odvětví byly 
ochotny zvýšit svůj podíl v ekonomice těchto 
zemí nebo nově vstoupit do regionu.  

DALIBOR DOsTÁL (dostal@mf.cz)

Již v minulosti podle něj země střední 
a východní Evropy zvyšovaly svůj podíl na 
zahraničním obchodě a více se začleňovaly 
do mezinárodních dodavatelských řetězců. 
Tento proces byl podpořen vstupem většiny 
zemí střední a východní Evropy do Ev-
ropské unie. Právě vzdělaná pracovní síla, 
geografická blízkost západní Evropy, nízké 
náklady na pracovní sílu, relativně dobrá in-
frastruktura a stabilní podnikatelské klima 
přitahovaly do těchto zemí investice. 

montážní linKa západu
V posledních letech se region stal „montážní 
linkou“ pro západoevropské společnosti. 
Region tak má dobrou pozici v přeskupo-
vání globálních řetězců po současné krizi 
zaviněné pandemií. Konkurovat nižšími 
mzdovými náklady ve srovnání se západní 
Evropou však podle odborníků nestačí. 
Důležité je klást důraz na automatizaci 
a robotizaci výroby v těchto zemích. Region 
střední a východní Evropy již nepochybně 
dosáhl v tomto směru pokroku při zvyšování 
své produktivity. Tento proces však teprve 
začíná a další investice jsou nezbytné.

Téma
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›

„V roce 2019 došlo na trhu obráběcích strojů 
k postupnému ochlazení. Další zhoršení situace 
nastalo v souvislosti s pandemií koronaviru, 
kdy poklesla poptávka po obráběcích centrech 
zejména v západní Evropě.“ 

DANIeL KURUCZ, Kovosvit MAS



Peugeot Rifter: 
7 let bez starostí

Účast na mezinárodních veletrzích 
považuje svaz průmyslu za klíčovou 
součást obchodní a exportní stra-

tegie českých společností. Prostřednictvím 
veletržních a výstavních akcí firmy oslovují 
nové zákazníky, navazují kontakty v rámci 
podnikatelských platforem a sdílejí zkuše-

nosti s dalšími subjekty v oboru. V mnoha 
oborech se jednání bez osobního kontaktu 
neobejde. 

Strojírenské firmy proto velmi zasáhlo 
zrušení letošního ročníku Mezinárodního 
strojírenského veletrhu v Brně, který je pro 
mnoho z nich nenahraditelnou příležitostí 

Osobní dodávky jsou v posledních letech velice popu-
lární. Tato kategorie už totiž dávno není, co bývala. 
Zapomeňte na krabicové tvary, strohou výbavu a nevý-
razné materiály. Aktuálními trendy jsou nejmoderněj-
ší technologie, komfortní interiér a přitažlivý vzhled. 

Nejlépe to vystihuje právě Peugeot Rifter. Jeho 
přednostmi jsou kromě atraktivního designu také 
všestrannost, modularita a praktičnost. Je k dispozici 
ve dvou délkách: ve standardní (440 cm) a dlouhé 
(475 cm) verzi, každá v pětimístné nebo sedmimístné 
variantě. 

Sedadla 3. řady lze z vozu vyjmout a jsou navíc po-
suvná, takže se dokážou přizpůsobit situaci pro větší 
zavazadelník nebo prostor pro nohy. Objem zavaza- 
dlového prostoru se pohybuje v rozmezí od 775 litrů 
pod krytem u pětimístné kratší verze po 4000 litrů  
ke stropu se sklopenými sedadly u dlouhé verze. 

Peugeot Rifter je nyní v prodeji za 397 000 Kč a na-
víc s nadstandardní sedmiletou zárukou.  

Více na peugeot.cz

představit své výrobky domácím a hlavně 
zahraničním partnerům. 

Veletrh se přitom koná od roku 1959 a do-
sud nikdy ročník nevynechal. „Mezinárodní 
strojírenský veletrh je další obětí viru mezi 
významnými evropskými veletrhy. Bylo to 
nejtěžší rozhodnutí, které jsem kdy musel 
udělat,“ uvedl Jiří Kuliš, generální ředitel 
Veletrhů Brno. 

Podle představenstva veletrhů nebylo 
možné akci za panujících omezení pro pořá-
dání hromadných akcí uspořádat. 

O to důležitější budou podle zástupců 
strojírenských a dalších průmyslových 
oborů kroky české ekonomické diplomacie. 
„Exportéři dlouhodobě volají po otevře-
ní nového zastoupení v americkém státě 
Texas a o posílení zahraniční sítě v Africe, 
Latinské Americe a jihovýchodní Asii,“ ko-
mentuje Lukáš Martin. Podle jeho slov bude 
nyní nezbytné navýšit kapacity zahraniční 
ekonomické sítě. 

Vedle institucionální podpory je podle 
Lukáše Martina důležitá i podpora 
finanční. Čeští exportéři potřebují dobře 
fungující systém exportního financování 
a pojišťování srovnatelný s tím, co mají 
k dispozici podnikatelé v jiných podobných 
ekonomikách.  dos

ADVERTORIAL   
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K oživení pomohou veletrhy



Národní centrum Průmyslu 4.0 
připravilo při příležitosti zářijového 
Národního průmyslového summitu 

analýzu českého průmyslu 2020. Analýza 
vychází z dat získaných během stovek roz-
hovorů s klíčovými představiteli vybraných 
průmyslových podniků, které probíhaly od 
června do srpna 2020.

„Firmy nechtějí hodit své zaměstnance 
přes palubu. Vědí, že každá krize jednou 
odezní a pak bude velmi těžké kvalitní 
zaměstnance sehnat. Mnohde ale nebudou 
mít na vybranou,“ říká viceprezident Svazu 
průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

V předchozích letech se firmy o pracovní-
ky doslova praly, nestíhaly vyrábět v ter-
mínech a kvůli nedostatku kapacit musely 
odmítat nové zakázky. Průmyslové podniky 
vnímaly nedostatek kvalifikované pracovní 
síly jako hlavní překážku svého růstu.

Ovšem slova „nemáme lidi“ zněla 
z úst kapitánů českého průmyslu jen do 

letošního března. Půl roku po začátku 
pandemie covidu-19 je všechno jinak. 
Nezaměstnanost se ještě drží – především 
díky programu Antivirus – přijatelně 
nízko. Problém se ale jen zřejmě odkládá 
na rok 2021.

méně zaKázeK, méně práce
Tuzemským výrobním firmám výrazně 
klesl objem nasmlouvaných zakázek, což se 
projevilo v jejich nižším vytížení. Aktuálně 
jsou vytížené pouze na 65 procent a ani 
koncem roku nebude situace lepší (predikce 
je 75 procent).

Práci mají české průmyslové firmy 
zajištěnou pouze na pět měsíců dopředu. 
Podle analytiků tedy není divu, že třetina 
firem (32,3 procenta) plánuje propouštění. 
Podle zmíněné ankety se chtějí v průměru 
rozloučit zhruba s desetinou zaměstnanců. 
Ostatní vyčkávají, jak se vyvine situace na 
podzim a v zimě. Na tom, zda jsou dopady 

vládních programů pozitivní, se zástupci 
firem neshodnou. 

Ředitelé výrobních firem stojí aktuálně 
před otázkou, jestli bude výhodnější si 
většinu zaměstnanců udržet i za cenu jejich 
dočasné nevyužitelnosti (tedy zda lze oče-
kávat návrat k normálu v blízkém časovém 
horizontu), nebo jestli bude třeba kapacity 
snížit.

cenné leKce?
„Vývoj v posledních měsících nám přinesl 
řadu lekcí pro úpravu dlouhodobých strategií 
firem. Mezi ně patří například potřeba vyšší 
odolnosti, změna řízení zásob, práce na dálku 
a flexibilita lidských zdrojů. Při propadu 
zakázek a tržeb je logické, že se hledají 
úspory a přizpůsobují kapacity. Nicméně 
stále si pamatujeme, jak obtížně se kvalifi-
kované pracovní síly na českém trhu práce 
v posledních letech získávaly,“ uvádí partner 
společnosti Deloitte Martin Kulhánek. FO
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Třetina firem bude propouštět, ukázala analýza 
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Kulhánek se domnívá, že je pro podniky 
nutné udržet si pracovníky se strategicky 
důležitými znalostmi a dovednostmi. „Řada 
společností totiž řeší strategická témata 
spojená s optimalizací logistického řetězce, 
zaměřuje se na posílení automatizace ve vý-
robě a na zefektivnění procesů v backoffice,“ 
doplňuje zástupce společnosti Deloitte.

Pro některé může být krize i příležitostí. 
Zhruba desetina firem (13,6 procenta) se to-
tiž bude snažit využít situaci, kdy se na trhu 
ocitne více schopných a vzdělaných lidí bez 
práce, k navýšení svých kapacit (v průměru 
o necelých šest procent). Polovina společ-
ností (54,1 procenta) zatím nechce propouš-
tět ani nové lidí nabírat.

Někteří analytici se ale obávají, že 
jsou závěry vyplývající z ankety příliš 
optimistické „Číslo 32,3 procenta (firem, 
které chtějí propouštět) bohužel není 
zdaleka konečné. Většina podniků čeká, 
jak se vyvine situace na podzim, zejmé-
na zda stát nastaví dlouhodobý model 
tzv. kurzarbeitu. Počet nezaměstnaných 
bude zcela jistě stoupat,“ varuje ředitel 
Národního centra Průmyslu 4.0 Jaroslav 
Lískovec.

„Vládní program Antivirus byl jako 
forma tzv. kurzarbeitu jedním z klíčových 
protikrizových nástrojů. Příspěvek na mzdy, 
které jsou v sektoru automotive dlouhodobě 
nad průměrem České republiky, výrazně 
ulevil firmám zejména v době dramatického 
omezení a postupné obnovy výroby, kdy 
však nadále musely pokrývat fixní náklady. 
Program Antivirus se tak ukázal jako velice 
důležitý nástroj, který pomohl předejít 
masivnímu propouštění a udržet klíčové 
zaměstnance, jež v minulých letech podniky 
na přehřátém trhu práce těžce získávaly,“ 
tlumočí názor Sdružení Automobilového 
průmyslu (AutoSAP) prezident Bohdan 
Wojnar.  

Firmy se podle analýzy skutečně obávají 
toho, co bude po zrušení programu Antivi-
rus. To, jaký bude přechod ke klasickému 
kurzarbeitu, zatím zástupci podniků nevědí, 
tuší ale, že je to klíčová věc.

Ne všichni vnímají prodloužení vládních 
programů na podporu zaměstnanosti jako 
optimální řešení. Raději by nechali už půso-
bit trh samovolně. 

„Podle mého názoru by měl program 
Antivirus skončit co nejdříve. Myslím si, že 
by ani firmy, ani jejich zaměstnanci neměli 
brát peníze za nicnedělání. To je z principu 
špatně, nehledě na to, že to nemá dobrý 
vliv na pracovní morálku. Prodlužování 
programu je podle mě už kontraproduktiv-
ní, protože firmy, stejně jako stát, by si už 
měly dávno ujasnit, jak se krizi přizpůsobí,“ 
myslí si například předseda představenstva 
Národního centra Průmyslu 4.0 a předseda 
představenstva DEL Jiří Kabelka.

Antivirus podle Kabelky už nyní pouze 
udržuje pracovní místa, která nemají per-
spektivu. A jiné firmy si pak zoufají, protože 
ani teď nemohou sehnat pracovníky, dodává 
podnikatel. 

trpí malí a střední
S poklesem počtu svých zakázek se musí 
aktuálně poprat zhruba 55 procent prů-
myslových podniků. Šéfové třetiny z nich 
uvedli, že jsou rádi za udržení stejného 

objemu práce, a pouze necelá desetina 
ředitelů (9,1 procenta) se může pochlubit, 
že se jejich firmě podařilo získat zakázek 
více než ve stejném období minulého roku.  
O objednávky přišly zejména malé a střední 
podniky (66,7 procenta). 

„Vliv má zcela určitě dlouhodobost na-
smlouvaných kontraktů, která je tradičně 
vyšší u velkých společností, nebo možnost 
nahradit ztracené zakázky novými v rych-
lejším časovém horizontu. Síla malých 
a středních podniků vůči svým zahranič-
ním odběratelům není taková jako u vel-
kých hráčů,“ vysvětluje senior manager 
for industry and development, Národní 
centrum Průmyslu 4.0. Alena Burešová.

Masivní úbytek průmyslových zakázek 
logicky vede k nízké vytíženosti výrobních 
firem. Aktuálně se pohybuje v průměru na 
65 procentech. Situace by se měla zlepšit ke 
konci roku, kdy ředitelé počítají se zvýšením 
vytíženosti výrobních kapacit svých firem 
v průměru o deset procentních bodů.

„Vytížení našich kapacit kleslo o cca  
50 procent. Vše závisí na tržním vývoji v po-
ptávce spotřebitelů a hlavně na schopnosti 
podniku získat nové zakázky,“ prozrazuje 
CEO firmy Boljtes Group Ivor Poprach.

„Změna kapacit ve všech směrech v naší 
společnosti je zejména řízená zakázkami 
našich zákazníků a ty jsou v této chvíli velmi 
nízké po celé Evropě. Přizpůsobíme se ak-
tuální situaci a připravíme startovací ranvej 
na dobu, kdy bude start umožněn,“ přiznává 
situaci ve své firmě, typickou i pro ostatní 
firmy českého průmyslu, Petr Bilavčík ředi-
tel firmy Prima Bilavčík, s. r. o.  

JAKUB PROCHÁZKA (prochazka@mf.cz)
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„Program Antivirus by měl skončit co nejdříve. 
Myslím, že by ani firmy, ani jejich zaměstnanci 
neměli brát peníze za nicnedělání. To je z principu 
špatně, nehledě na to, že to nemá dobrý vliv 
na pracovní morálku.“

JIří KABeLKA, předseda představenstva DEL

Zdroj: Národní centrum Průmyslu 4.0

Celkem Malé firmy Velké firmy

Nasmlouvané zakázky ve srovnání s minulým rokem
v procentech

9,1

36,4 25

50

4066,754,5

8,3 10

 Více     Stejně     Méně
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Nutnost vyrovnat se s karanténou 
a dalšími omezeními donutila 
tuzemské firmy začít o robotizaci 

a automatizaci uvažovat i u profesí, u kte-
rých se to dříve nepředpokládalo. Auto-
matizace tak začíná z průmyslové výroby 
pronikat ve větší míře i do sektoru služeb. 

„Změní poskytované služby, přispějí k zá-
niku celé řady původních profesí a naopak 
ke vzniku profesí nových, vyžadujících jiné 
vzdělání a schopnosti,“ prohlásil Jonathan 
Appleton, ředitel asociace sdružující centra 
sdílených podnikových služeb ABSL.

poKladní Bez jména
Letos muselo mnoho firem čelit situaci, jak 
snížit přímý kontakt mezi lidmi v důsledku 
pandemie koronaviru. Řada obchodních 
řetězců proto urychlila své plány na rozvoj 
samoobslužných pokladen. V červenci 
je jako první drogistický řetězec přidal 
Rossmann. „Je důležité odpovědět na trend, 
který vyžaduje současná situace. Platba na 
samoobslužné pokladně celý nákupní proces 
urychlí,“ uvedla Olga Stanley, manažerka 
komunikace tohoto řetězce. 

Také nákup ve Stavebninách DEK lze 
dnes vyřídit bez nutnosti kontaktu s další-
mi lidmi. Stačí zastavit na parkovišti před 
prodejnou a zboží objednané přes internet 
naloží zákazníkovi přímo na korbu či do 
kufru auta.

doBře utajená recepční
V kancelářských budovách se zatím bez 
fyzické přítomnosti lidí neobejdeme, 
alespoň část služeb lze nicméně automati-
zovat velmi efektivně. Služba E-Reception 
české společnosti M2C dokáže například 

velmi dobře zastat práci recepčních při 
odbavování návštěvníků kancelářských 
budov, ale třeba také v hotelech či na 
parkovištích. Většinu procesů zvládne 
návštěvník sám prostřednictvím samo-
obslužného kiosku. 

„Zejména v budovách s vysokou frekvencí 
návštěv tato technologie výrazně usnadní 
a zrychlí jejich registraci, ohlášení a navigaci 
na požadovanou schůzku,“ vysvětluje Matěj 
Bárta, generální ředitel M2C. 

Pochopitelně se v případě potřeby může 
návštěvník obrátit i na recepční. Ta už ale 
nemusí sedět v budově fyzicky, kontakt 
totiž proběhne jednoduše prostřednictvím 
videohovoru. 

řidiči na odpočinKu 
Situace, kdy bude možné z jednoho místa 
obsloužit více pracovišť, budou přibývat. 
„Nevylučoval bych vznik nějakého centra 
pro řízení autonomních vozíků, které bude 
obsluhovat více firem po celém světě,“ na-
stínil například nedávno pro technologický 
web Svět chytře možnosti využití částečně 
autonomních vysokozdvižných vozíků pro-
jektový manažer jesenické společnosti Fenix 
Trading Petr Bubík.

Podle něho budou tyto vozíky stále 
potřebovat dohled ze strany člověka, místo 
jednoho řidiče na jeden vozík však bude 
jeden operátor sledovat třeba deset vozíků. 
Sám přitom může být klidně tisíce kilomet-
rů daleko.

anonymní BanKéři
Místo poboček by banky mohly budovat ja-
kési digitální kiosky, jejichž prostřednictvím 
se klient spojí se svým bankéřem. Ostatně 

už dnes banky využívají takzvané chatboty, 
kteří vyřizují poměrně velké množství dota-
zů klientů místo živých operátorů. 

„Chatbota, ať už vědomě, nebo nevědo-
mě, využije na tři tisíce klientů měsíčně,“ 
uvádí Jakub Komenda z Monety Money 
Bank. Banka také jako jedna z prvních na 
světě zavedla již v roce 2018 Apple Business 
Chat umožňující klientům komunikovat 
s bankou přímo pomocí aplikace Zprávy 
(iMessage).

neúnavný zedníK
Co kdyby vám například dům postavil mís-
to zedníka robot? „Cihlu již do ruky nebere 
přidavač a do polohy ve stěně nepokládá 
živý zedník, ale obojí zastane stroj v po-
době robotického ramene. Maltu obvykle 
nahrazuje syntetické lepidlo, které stroj na 
cihly před pokládkou sám stříká,“ nasti-
ňuje budoucnost stavebnictví Jan Matička 
z Atelieru DEK, patřícího pod společnost 
Stavebniny DEK.  Red
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Roboti (nejen) za pultem
Koronavirus otevřel dveře 
automatickým lidem
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Drink od robota 
barmana   

Společnost Baier Engineering vyvinula ve 
spolupráci s Aalen University první plně 
automatický mobilní barmanský systém 
na světě. Jako barman se používá robot 
Kuka KR 16 z řady KR CYBERTECH, který 
obsluhuje a vybírá platby. 

Díky speciálnímu příslušenství může 
„neúnavný“ barman nalít až 20 sklenic piva 
za minutu – bez rozlití jediné kapky. V plně 
automatickém barmanském a míchacím 
systému připravuje robot Kuka nápoje 
přesně a spolehlivě stejně jako člověk.

Jakmile je objednávka zadána přes doty-
kovou obrazovku, robot uchopí příslušnou 
sklenici, kterou naplní a podá nápoj u pře-
pážky. Koktejly, točené pivo, nealkoholické 
nápoje – nabízený sortiment lze individuál-
ně programovat podle události. Platba se 
provádí pomocí speciálních čipových karet, 
které robot současně používá ke kontrole 
věku hosta.



Ženy v IT? Ale jistě
Diverzita může oboru jedině prospět
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POUZe 11 PROCeNT. V Česku je jeden 
z nejmenších podílů žen v odvětví IT ve srovnání 
s jinými rozvinutými zeměmi.
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Ve Spojených státech amerických 
pracuje v IT přibližně čtvrtina žen 
a v zemích jako Británie, Nizozemsko 

či Francie se podíl pohybuje okolo 16 až  
18 procent. V Česku je to pouze přibližně  
11 procent. Přitom v dalších postkomunis-
tických zemích jako Bulharsko a Rumunsko 
činí podíl ženských programátorek dokonce 
25 až 30 procent. 

Pole těchto údajů to vypadá, že IT je ze-
jména v České republice převážně mužským 
oborem. Pravda však je, že právě diverzita 
je něco, co může v oboru, jako je IT, jedině 
prospět.

ženy spasitelKy? 
IT je jedním z nejrychleji se rozvíjejících 
odvětví s dlouhotrvajícím nedostatkem 
kvalitních pracovníků. Kde tedy vzít nové 
lidi? Zajímavou strategií pro získání nových 
pracovníků může být zacílení právě na ženy, 
které jsou podle statistik v tomto oboru 
spíše raritou. Jejich nedostatek pramení 
především v nízkém zájmu o studium oborů 
informačních technologií. 

A proč to tak je? Na vině jsou prý vští-
pené sociální předpoklady nebo chcete-li 
předsudky, tedy tvrzení typu, že ženy jsou 
méně odolné vůči stresu, mají v mužském 
prostředí méně ostré lokty nebo že IT je 
obor vhodný především pro muže. 

„Na základních a středních školách do-
chází často k předčasné specializaci a záro-
veň některé předměty jsou učiteli, možná 
nevědomky, prezentovány coby zajímavější 
pro chlapce. Často diskutovaným tématem je 
také způsob, jakým se v Česku učí matemati-
ka. Naši absolventi nám často říkají, že kdyby 
jim matematika byla přiblížena na reál ných 
příkladech, což se dá krásně dělat ve spojení 
s IT, v kritickém věku, kdy uvažovali o dalším 
studiu, by se rozhodli pro technický obor,“ 
popisuje Jana Večerková, jedna ze zakladate-
lek Coding Bootcamp Praha.

Mnohé z dívek, které obor přece jen vystu-
dují, ale nakonec zvolí pro své zaměstnání 
jiný obor. To je ovšem škoda, neboť existuje 
spousta důvodů, proč jako žena zvolit IT 
obor. Jedním z nich je perspektiva, kterou 
má obor IT před sebou a přispívá k jeho 

rozmachu. V nedávné minulosti měl počítač 
doma málokdo, avšak dnes nás moderní 
technologie obklopují ze všech stran. Z toho 
plyne jistota, že v IT bude vždy dostatek 
míst. 

Navíc zpravidla v tomto odvětví není 
problém s prací na home office, což mohou 
využívat i maminky na rodičovské dovolené. 
Lákavým benefitem IT jsou i nadprůměrné 
platy, které jej dělají jedním z nejlépe place-
ných oborů v Česku. 

genderové rozdíly
Ve srovnání s muži jsou ženy považová-
ny za mnohem pečlivější, což v IT, jehož 
základy pramení v matematice, může 
být velikým benefitem. Například ženy 
programátorky, analytičky a testerky jsou 
vnímány jako preciznější a spolehlivější, 
na druhé straně jim prý chybí kreativita 
a mají slabší představivost při řešení no-
vých a nových úkolů. 

A jak jsou na tom ženy manažerky? Jsou 
prý velmi cílevědomé, ale stěžují si, že je 
mužští kolegové leckdy přehlížejí, zvláště 
tehdy, když dělají byznys. „Jako v každém 
oboru je možné se setkat s různými typy 
lidí, žen i mužů, z nichž někteří budou 
nového člena týmu podporovat a někteří se 
budou cítit ohroženi. Nicméně všeobecně 
se v této oblasti hodnotí výsledky a méně 
osobní vztahy a schopnost hrát takzvané 
korporátní hry. Proto ženy, které jsou orien-
továny na IT, obor je baví a chtějí se v něm 
dále zlepšovat, si tuto kariéru nemohou vy-
nachválit,“ dodává Jana Večerková z Coding 
Bootcamp Praha. 

Možná že jsou někdy při obchodních 
vyjednáváních méně tvrdé než kolegové, ale 
na druhé straně umějí lépe pracovat s kom-
promisy, nalézat řešení vhodná pro všechny 
zúčastněné strany, udržovat dobré vztahy 
a zvládat multitasking.

jsou ženy v it vítané? 
Pomohlo by direktivní stanovení poměrů 
mužů a žen v IT, takzvané kvóty? Nebylo 
by přínosnější nechat věcem volný průběh 
a pouze nenásilně podporovat rozvoj poten-
ciálu malých žen, holčiček a slečen? 

Jako ve všech oborech lidské činnosti 
i v IT platí, že jak ženy, tak muži mají na 
stejnou věc nebo problém různé náhledy 
a přístup a tyto se většinou navzájem dopl-
ňují a vzájemně obohacují. Proč toho tedy 
nevyužít?  Red



Uplynulé měsíce nám daly na-
hlédnout do časů budoucích. 
Navzdory určité počáteční panice 

pandemie nezbořila internet. Naopak. 
Zvýraznila rychlost, s jakou dokážou 
technologie reagovat na nenadálou 
situaci, a zásadní význam vysoce odolné, 
globálně škálovatelné infrastruktury, 
která udrží svět v chodu.

Pochopení a uchopení „nového normál-
ního stavu“ se pravděpodobně stane jedním 
z nejdiskutovanějších témat nejen těchto 
dní. Bude mít mnoho různých interpretací 
a dopadů na jednotlivé sektory národního 
hospodářství, na veřejnou správu a na spo-
lečnost celkově. Existují však určité společné 
jmenovatele. 

Jaké nové normy se objeví a jaké 
budou nové priority podniků a organizací 
z hlediska zaměření, investic a alokace 
prostředků? Zde je deset takových spo-
lečných jmenovatelů, které identifikovala 
společnost Cisco.

oBchod, služBy, práce –  
vše zísKá novou podoBu

1. Internet se stává  
první linií

Trend přesunu z offline do online již 
existoval dříve a prodej po internetu začal 

výrazně ukusovat z obratu kamenných 
prodejen. Ale epidemie covidu-19 vše 
urychlila. Firmy, které si chtějí zacho-
vat konkurenceschopnost, musejí najít 
způsob, jak obsluhovat své zákazníky 
po internetu, a zdokonalit své logistic-
ké a distribuční systémy. Ty, které mají 
promyšlené online strategie, budou hledat 
možnosti, jak zkušenost svých zákazníků 
ještě vylepšit. Jako příklad může poslou-
žit Tesco, které během několika týdnů 
zaznamenalo 103procentní nárůst objemu 
online prodeje.

2. Rozhraní a interakce  
budou bezkontaktní

Dotykové obrazovky jako ovládací 
rozhraní se více rozšířily teprve v po-
sledních zhruba deseti letech. Dnes, 
kdy si lidé více uvědomují „společnou 
hygienu“, dojde k rychlejšímu přechodu 
na hlasová a optická strojová rozhra-
ní a bezkontaktní platby. Tyto nové 
technologie pomohou omezit fyzický 
kontakt mezi lidmi a předměty a mezi 
lidmi navzájem.

3. Rychlý rozmach  
péče na dálku

Péče na dálku, telemedicína a virtuální 
konzultace způsobí skutečnou revoluci ve 

zdravotnictví. Někteří poskytovatelé tele-
medicínských řešení uvádějí 50procentní 
nárůst počtu virtuálních kontrol s využi-
tím videa.

Ale péče na dálku zasahuje i řadu dal-
ších oblastí našeho života. U kontaktních 
center, tedy typicky kancelářské práce, 
přinesl v některých případech přechod 
na práci z domova překvapivé výsledky. 
Podle jednoho bankovního manažera byl 
u pracovníků kontaktního centra pracu-
jících na dálku zaznamenán 40procentní 
nárůst produktivity. Návrat na fyzické 
pracoviště proto nemusí být vůbec na 
pořadu dne.

jaKé můžeme očeKávat  
nové normy?

4. Budoucnost práce je  
distribuovanost zaměstnanců

Firmy plánují návrat zaměstnanců na pra-
coviště a zkoumají, jak jim zajistit bezpeč-
né, zdravé a produktivní prostředí. Mezi 
uvažované změny patří širší a jednosměrné 
chodby, účinnější filtrace vzduchu, bezdoty-
kové ovládání výtahů a antimikrobiální ma-
teriály v novostavbách. Komunikace s těmi, 
kdo budou nadále pracovat z domova, bude 
probíhat zvýšenou měrou prostřednictvím 
videokonferencí. FO

TO
: 

S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Vítejte v budoucnosti!
Technologie a „nový normální stav“ 
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5. naučit se  
učit na dálku

Vzdělávání se zásadně změnilo – školy 
na celém světě zavřely brány a více než 
1,2 mi liardy dětí zůstaly doma. Výzkum 
ukazuje, že online výuka podporuje 
uchování informací a zabírá méně času. 
To znamená, že některé změny, které při-
nesla epidemie covidu-19, budou možná 
trvalé.

Stejným procesem změny způsobu vzdě-
lávání projdou také zaměstnanci. Důležité 
bude pomoci firmám zvážit způsob práce 
a vzdělávání, včetně zajištění nutných 
školení, certifikací a obeznámení s platnými 
předpisy, to vše s ohledem na jejich fyzické 
i duševní zdraví.

6. den, kdy se konference přesu-
nula do virtuálního prostoru

Přínos setkávání lidí nepominul, ale me-
chanismus se změnil. V dohledné budouc-
nosti se budou namísto osobních konat 
takřka výlučně virtuální konference. Pří-
kladem může být nedávná konference Cisco 
Live, které se zúčastnilo více než 124 tisíc 
virtuálních návštěvníků. V dlouhodoběj-
ším horizontu můžeme očekávat rozmach 
hybridních akcí, které se budou odehrávat 
částečně v reálném světě, částečně v digi-
tálním prostoru.

máme nové priority

7. od experimentů  
ke strategickým rozhodnutím

Krátkodobá a zdánlivě dočasná opatření, 
která firmy musely v reakci na vypuknutí 
pandemie zavést rychle a bez představy 
o celkových nákladech, jsou nyní přehodno-
cována.

Manažeři musejí připravit strategické 
plány cesty k novému normálu – a jejich 
klíčovou součástí bude vytvoření nových ob-
chodních modelů zaměřených na odolnost 
a agilitu podniku.

8. digitální infrastrukturu  
je nutné posílit

Na hodnotu, jakou jsme předpovídali za dva 
roky, vylétl objem síťového provozu takřka 
ze dne na den. To, co bylo považováno za 
denní špičku, se stalo běžným standardem. 
Poskytovatelé služeb a technologické firmy, 
včetně společnosti Cisco, rychle posílili ka-
pacity, aby zajistili, že sítě nápor zvládnou. 
Do budoucna je jedna věc jistá – nároky 
na konektivitu budou stoupat, stejně jako 
využití cloudu a řešení softwaru ve formě 
služby (SaaS). Umělá inteligence pomůže 
automatizovat provoz komplexních sítí, zvý-
ší efektivitu a umožní zavedení agilnějších 
síťových architektur.

9. Kybernetická bezpečnost  
na prvním místě

Koronavirus sice nevedl k výrazné-
mu nárůstu počítačové kriminality, ale 
výzkumníci bezpečnostního týmu Cisco 
Talos zaznamenali, že covid-19 slouží jako 
téma kybernetických útoků, které zvyšuje 
uvěřitelnost vějiček. Firmy musejí být ještě 
ostražitější a je zcela nezbytné, aby kvalitní 
zabezpečení bylo nedílnou součástí sítí.

10. vyšší míra využití dat,  
automatizace a robotů

Roboty se nenakazí viry, alespoň ne těmi 
lidskými. Mohou doručovat potraviny, zajiš-
ťovat životní funkce pacientů nebo udržovat 
podniky v chodu. Mohou nám pomáhat 
v dnešní situaci a budou hrát důležitou roli 
i ve světě po koronavirové pandemii. Zřejmě 
nejdůležitější ale je poučit se z této zkuše-
nosti, abychom mohli za pomoci internetu 
věcí a velkých dat monitorovat budoucí 
pandemie a reagovat na ně. 

Za krátkou dobu jsme se toho mnoho 
na učili – a společně nové poznatky a zkuše-
nosti využijeme při plánování v novém nor-
málním stavu. Nesmíme však zapomínat, že 
i v době před pandemií covidu-19 jsme žili 
v éře rychlé a zrychlující se transformace 
a že naše představa o „normálním stavu“ se 
bude neustále vyvíjet.  Red
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Obliba dováženého jídla dlouhodobě 
roste. Ale teprve současná pande-
mie ukázala, jaký má vlastně poten-

ciál. Řada restaurací rychle zareagovala na 
zákaz klasického pohostinství tím, že začala 
nabízet jídlo s sebou nebo s doručením až 
domů. 

Podle březnových údajů společnosti 
Revolut zaznamenal třeba Wolt, který rozvá-
ží jídlo ve dvaceti zemích světa včetně ČR, 
49procentní nárůst objednávek. 

Je zřejmé, že i když se po znovuotevře-
ní gastroprovozů část lidí vrátí zpět do 
kamenných restaurací, stále zde zůstane 
poměrně vysoké procento zákazníků, 
kteří si již zvykli na pohodlí a rychlost 
spojenou s dovážkou domů. Pro restaura-
téry se tak otevírá nová příležitost na trhu 
a současně i šance, jak opětovně nastarto-
vat byznys. 

Ovšem jak ji využít, když současné 
gastroprovozy mohou narážet na kapacitní 
a další limity? Podle společnosti CBRE, 
světového lídra v oblasti komerčních rea-
litních služeb, jsou řešením tzv. cloudové 
kuchyně, které se již nějakou dobu prosa-
zují v zahraničí. 

minimalizace náKladů
Cloudové kuchyně představují kom-
pletně vybavené kuchyně ve strategicky 
zvolených lokalitách, jejichž smyslem 
není pohostit zákazníka jako v klasické 
restauraci. Stůl i židle byste zde hledali 

marně. Cílem je totiž co nejrychleji uvařit 
a rozvézt jídlo až k vám domů nebo do 
práce. Záměrně se proto nacházejí v ob-
lastech s vysokou poptávkou a rychlým 
odbytem. 

Provozují je buď samotní restauratéři, 
často s využitím firem s vlastní infrastruk-
turou pro distribuci jídla, jako jsou třeba 
Wolt či Dáme jídlo, nebo firmy specializo-
vané přímo na toto odvětví. Ty pronajímají 
své prostory jednotlivcům či týmům, a to 

na různě dlouhé období a v jakoukoli denní 
či noční dobu. V rámci doprovodných slu-
žeb pak obvykle nabízejí i rozvážku, úklid 
apod. 

Zásadní výhodou cloudových kuchyní 
je minimalizace nákladů; využívané 
prostory nemusejí být kvůli absenci 
hostů nijak velké ani reprezentativní, 
takže cena za pronájem i režijní náklady 
jsou nízké. Navíc díky různým aplikacím, 

které lidé využívají pro objednávku jídel, 
mají podnikatelé příležitost nashromáž-
dit zajímavá data o preferencích svých 
zákazníků.

400 milionů dolarů
„Zavedení podnikatelé mohou díky clou-
dovým kuchyním rozšířit působnost do 
oblastí s vysokou poptávkou nebo otestovat 
novou lokalitu pro případnou expanzi s ka-
mennou restaurací. Kuchyň lze využít i pro 
experimentování – jako inovativní gastro 
hub nebo místo, kde je možné vyzkoušet 
novou nabídku pokrmů. Velkou příležitostí 
jsou i pro začínající podnikatele. Ne každý 
má hned na startu dostatek financí na 
zařízení vlastní restaurace. Tímto stylem 
si může ověřit, jak atraktivní může být 
jeho koncept pro zákazníky do budoucna,“ 
komentuje Milan Mašša, head of Retail 
Advisory & Transaction Services společnos-
ti CBRE. 

Očekává se, že ještě letos dosáhne 
evropský trh cloudových kuchyní hodnoty 
400 milionů dolarů, což znamená mezi-
roční nárůst o téměř 85 procent. A v roce 
2021 bude aspirovat na prolomení hra-
nice 600 milionů dolarů. Je zřejmé, že 
pandemie koronaviru ještě zintenzivní již 
tak dynamický vývoj v daném odvětví.

chytnou se v tuzemsKu? 
Ve světě je systém cloudových kuchyní velmi 
populární, přičemž zde funguje mnoho 
specializovaných firem. Ve prospěch provo-
zovatelů hraje fakt, že mohou oslovit různé 
nájemce a v různých časech, takže nejsou 
závislí pouze na příjmech od jedné společ-
nosti. V ideálním případě si zajistí takový 
mix nájemců, který jim umožní maximální 
vytíženost prostor (i s využitím nočního 
provozu), a tím pádem rychlou návratnost 
investic. 

Například společnost Deliveroo, která 
provozuje cloudové kuchyně již sedm  
let, má 250 gastroprovozů na zhruba  
35 různých místech světa. V západní Ev-
ropě vlastní přes 80 kuchyní v Londýně, 
20 v Paříži, 12 v Madridu a tři v Amster-
damu. Mezi další světoznámé firmy 
patří CloudKitchens, Kitopi nebo Karma 
Kitchen. 

Průkopníkem v Česku je největší tuzem-
ská firma na rozvoz pokrmů Dáme jídlo, 
která investovala do rekonstrukce dvou  
pronajatých prostor v Praze za účelem 
vybudování samostatných gastroprovozů. 
V Praze 4 již spustila projekt s osmi virtuál-
ními kuchyněmi, další otevře v Praze 11 le- 
tos v září.  Red
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Jídlo z oblaku
Cloudové kuchyně mohou 
spasit české restauratéry
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Bonusy  
pro zákazníky 

Cloudové kuchyně se nacházejí v místech, 
kde je vysoká poptávka, takže doba od 
uskutečnění objednávky po její doruče-
ní je krátká. Jídlo je stejně kvalitní jako 
v klasické restauraci, ale nabídka pokrmů 
je rozmanitější.



Ohrožené startupy
Mnozí mladí podnikatelé 
na peníze nedosáhnou 
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Boom českých startupů kvůli pande-
mii zřejmě výrazně zpomalí. Celkové 
zpomalení ekonomiky a nedostatečná 

podpora v těžké situaci od státu se podepíše 
nejvíce na těch, kteří s podnikáním v Česku 
teprve začínají. 

Přestože některé obory zůstávají situací 
nedotčeny, řada mladých podnikatelů pro 
rozvoj svých firem bude nyní shánět peníze 
složitěji. Navíc se ocitnou ve velké nevýhodě 
v porovnání s ostatními státy Evropy, které 
mladé podnikatele podpořily. To uškodí 
rozvoji podnikání v tuzemsku v dalších 
letech. 

opatrní investoři
Do velkých nepříjemností se kvůli koronavi-
ru dostaly startupy po celém světě. Státy se 
uzavřely, lidé nemohou cestovat a v očekává-
ní krize se místo utrácení za nové produkty 
spíše šetří. Mladé firmy, ať už prodávají 
jednotlivcům, nebo firmám, potřebují rychle 
růst a rozvíjet se, aby přežily. Stopka na ně-
kolik měsíců přivádí řadu z nich na hranici 
existence. 

Startupy tak pro svou záchranu budou 
hledat možnosti dalšího financování, 
například u andělských investorů. Ti se 
zaměřují na investice do firem v úplných 
začátcích, což v současné situaci nebude tak 
jednoduché. 

Investoři jsou teď rozhodně opatrnější. 
I nadále budou rozmýšlet, zda investovat do 
nového startupu, nebo si raději peníze šetřit 

na podporu toho, ve kterém už nějaký podíl 
mají. Situaci navíc komplikuje nejistota 
ohledně dalšího vývoje ekonomické situace, 
protože jakékoli výhledy a předpovědi se 
mění téměř každý den. 

stát? mrtvý BrouK
Na začínající firmy navíc stát úplně 
zapomněl. Startupy a menší firmy v drti-
vé většině nedosáhly na jakoukoli formu 
podpory. Vláda v tomto zejména ve srovnání 
se zeměmi na západ od nás naprosto selhala. 
Přistupuje k malým podnikatelům s pode-
zřívavostí a pomáhá jim velmi málo, pokud 
vůbec. 

To může negativně ovlivnit chuť lidí 
pouštět se do podnikání. Pokud se zpomalí 
dynamika vzniku nových firem, v konečném 
důsledku to pocítí celá česká ekonomika. 
Každý si teď dvakrát rozmyslí, jestli rozjíž-
dět vlastní podnikání. Spíše se raději nechá 
zaměstnat „na jistotu“, například v nějaké 
nadnárodní firmě, jejíž zisky nakonec skončí 
v zahraničí. 

Jako optimista se ale držím naděje, že 
lidi se skvělými nápady, kterých je Česko 
plné, tato situace neodradí. Budou však 
znevýhodnění oproti ostatním trhům, kde se 
podpory dočkali, a budou se hůře prosazo-
vat na globálním trhu.

zahraniční inspirace  
Například ve Velké Británii nebo Ně-
mecku je podpora startupů ze strany 

státu velmi výrazná. Pokud například ve 
Spojeném království startup nyní získá 
investici, stát mu ji doplní ve stejné výši. 
Firma nemusí shánět tak velkou částku, 
což hledání investora usnadňuje. V USA 
mají startupy přístup k celé řadě pod-
půrných programů na úrovní států i na 
federální úrovni. 

Právě doplňování investic po vzoru 
Německa by bylo jedním ze způsobů, jak 
startupům pomoci. Druhým by mohly být 
daňové investiční pobídky, díky kterým 
si investoři případnou ztrátu z investice 
mohou odepsat ze základu daně, což by 
startupům opět ulehčilo hledání investo-
ra. Jako velmi dobře fungující program to 
zmiňují například zástupci British Chamber 
of Commerce. 

Přestože se ekonomické zpomalení 
dotklo téměř všech odvětví, jsou i start-

upy, které z něj mohou vyjít vítězně. Jako 
poměrně imunní se ukazuje například obor 
IT bezpečnosti nebo online komunikace. 
Úspěch slaví i online zábava nebo plat-
formy pro fitness, a jak jsme viděli i u nás, 
online nákupy potravin. 

V největších problémech jsou teď logicky 
startupy spojené s cestováním, pohos-
tinstvím a částečně i luxusními službami 
a zbožím.  

KAReL OBLUK,
investor 

a bývalý 

ředitel AVG 

„Investoři budou 
mnohem opatrnější. 
Rozmyslí si mnohem 
pečlivěji, do jakých 
firem své peníze vloží 
a jestli si je raději 
neušetří na ty, kde 
už nějakou investici 
z minula mají.“



Mnoho zaměstnanců se v lepším 
případě muselo smířit se sníže-
ným platem, v horším případě 

s trvalou ztrátou zaměstnání. Podle Českého 
statistického úřadu dopady krize pocítilo 
celkově až 45 procent zaměstnanců. Pro 
mnoho lidí tak nyní nastává čas hledání 
nových možností. Nabízíme několik rad.

1. Kdo jste a Kam směřujete
Zkuste brát situaci jako příležitost, i když se 
nemusí jednat o nic příjemného. Nyní máte 
čas rozmyslet si, kudy se vydat, ujasnit si, co 
vás bude bavit, a zkrátka si srovnat priority. 
To je důležité udělat, než se začnete rozhlížet 
po pracovním trhu. Ujasněte si, co vlastně 
umíte a co můžete a chcete nabídnout. 

„Je užitečné si vždy po čase upřímně 
probrat, na co máme, v čem jsme dobří a kde 
máme rezervy. Usadí nás to do správné per-
spektivy a pomůže v dalším rozhodování. 
Vyplatí se tenhle seznam si napsat, pomáhá 
to přehlednosti a líp se vybavují myšlenky,“ 
potvrzuje Olga Medlíková, autorka e-booků, 
publikací a článků, lektorka, konzultantka 
a bývalá manažerka.

2. zKonzultujte životopis
Pro různé pozice je dobré životopis 
postavit trochu jinak a vhodně zdůraznit 
zkušenosti relevantní k dané pracovní 
nabídce. Úpravu životopisu byste neměli 
podceňovat a měla by odpovídat požado-
vanému typu práce. 

Hledáte kreativní pozici? Nebojte se 
vypilovat originální grafiku. Jde spíše 
o konzervativní zaměstnání? Vsaďte na 
střízlivost. Vhodné je životopis zkonzultovat 
s HR odborníkem, který vám jej pomůže 
vypilovat k dokonalosti a zdůraznit tak co 
nejvíce váš potenciál.

3. staňte se vlastním pánem
Vybudovat si vlastní byznys úplně od zákla-
du však není nic jednoduchého a zejména 
v dnešní době to může být provázeno vel-
kým rizikem. Pokud však svému podnikatel-
skému záměru věříte a jste si jím jistí, jděte 
do toho s odvahou.

Zajímavou možností je crowdsourcing, 
model dělby práce, kdy firma nebo jednotli-
vec poptá řešení úkolu ve větší skupině lidí 
pomocí různých platforem, kde se jej ujme 

někdo k tomu kompetentní. Takto může 
člověk pracovat na sebe a vybírat si takové 
úkoly, které jej baví. Jde o systém, jenž je  
výhodný pro firmy, které pracovníka využí-
vají, jen když jej opravdu potřebují, i pro  
tzv. crowdworkery, kteří mohou pracovat 
sami na sebe a organizovat si svůj čas. 

„Firmy chtějí člověka, který vyřeší jejich 
problém – ne člověka, který bude osm hodin 
sedět na svém místě,“ říká CEO myTimi Jan 
Skovajsa. Nejčastěji se touto formou řeší 
marketing a obchod, nicméně externisté 
přebírají stále širší spektrum činností.

4. vzdělávejte se 
Další možností, která se při restartu ka-
riéry nabízí, jsou různé formy rekvalifikací 
a vzdělávání. Oborem, jenž krizí zůstal 
téměř nepoznamenán, je například IT, kde 
je konstantní poptávka po odbornících. Jed-
nou z možností, jak se do IT a zejména do 
programování ponořit, je Coding Bootcamp 
Praha. 

„Mimo nadšence o programování přichází 
nyní i větší zájem o naše kurzy od dvou 
skupin. První jsou úplní začátečníci, kteří FO
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Pět tipů, jak nakopnout kariéru
Pandemie za sebou mnohde 
nechala spoušť. Jak z toho ven? 
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Pracovní trh se otřásl a změnil se i pohled na to, které profese mají budoucnost. Do 
trojice nežádanějších dnes patří podle specialistů z Manuvie Kurýr vývojář softwaru 
a specialista ve farmaceutické výrobě.  

pracovníK doručovací služBy
Rozmach e-commerce se v období pandemie ještě více urychlil. Práce, kterou řada lidí 
dělala na přilepšenou vedle svého pracovního úvazku, najednou získala potenciál trvalé-
ho zaměstnání a po schopných řidičích je poptávka i nadále.  

A jaký má pracovník doručovací služby popis práce? Doručuje zboží, které bylo ob-
jednané a zakoupené online: potraviny, hotová jídla z restaurací a obecně běžné spotře-
bitelské zboží. Základní podmínkou je řidičský průkaz, přičemž většinou stačí ten pro 
skupinu B, tedy osobní vozidla, pod která lze zahrnout i pick-upy a dodávky. Zásadní 
je spolehlivost a kvůli přímému kontaktu se zákazníky při předávce zboží i schopnost 
komunikace a zákaznický přístup. 

Výhodou práce kurýra je možnost práce ve večerních hodinách nebo o víkendech 
a svátcích. Je tu i možnost vydělat si na spropitném, i když nebývá pravidlem.

Platové ohodnocení: mezi 22 000 až 32 000 Kč při plném úvazku. 

vývojář softwaru
I tato pracovní pozice těží z rozvoje e-commerce. Firmy se svými zákazníky komunikují 
zejména elektronicky. Ty, které dlouhé roky zvažovaly spuštění e-shopu, se do toho nyní 
pouštějí a sdílené komunikační platformy tento trend jen posilují.  

Práce vývojáře softwaru však vyžaduje specifické znalosti, zejména příslušných pro-
gramovacích jazyků, což jsou dnes nejčastěji Java, Python, C, Ruby, JavaScript, C#, PHP.  

Práce softwarového vývojáře je samostatná, velmi často pracuje z domova, což mnoha 
lidem vyhovuje. Navíc umožňuje nastavit si pracovní dobu flexibilně. 

Platové ohodnocení: od 35 000 do 95 000 Kč.  

specialista ve farmaceuticKé a zdravotnicKé výroBě a vývoji
Perspektivu má mnoho profesí v rámci zdravotnictví a farmaceutického průmyslu: 
vývojoví a výrobní specialisté ve farmaceutickém průmyslu a ve výrobě zdravotnických 
technologií – specialisté klinických studií, procesní inženýři, inženýři kvality, nákupčí. 
Paleta profesí je rozmanitá. 

I zde je předpokladem vzdělání a praxe pro příslušnou specializaci. Výhodou je práce 
v prestižním a perspektivním odvětví s vysokou přidanou hodnotou. 

Platové ohodnocení: pohybuje se mezi 35 000 až 85 000 Kč. 

vnímají nedostatek IT dovedností jako 
překážku pro svou budoucí kariéru. Druhou 
skupinou jsou zaměstnanci či freelanceři 
pracující v oborech, o kterých se mluví jako 
o nejvíce zasažených covidovou krizí, napří-
klad v turismu, či oborech, kterým covid-19 
uspíšil i tak blížící se sníženou poptávku, 
jako je automotive,“ říká Jana Večerková, 
zakladatelka Coding Bootcamp Praha.

Vzdělávat se ale lze i jinak. Co takhle zís-
kat uznávaný titul MBA? Jde to nyní i online 
s pomocí tzv. micro-learningu, kterému 
věnujete 15 minut denně, a to díky progra-
mu Effective MBA neziskové organizace 
EDU Effective. 

„Velmi se nám líbila právě myšlenka 
micro-learningu, kterou jsme do našeho 
studia aplikovali. Srovnáváme to napří-
klad s časem na sociálních sítích, kde  
15 minut člověk stráví bez problému, ale 
většinou mu to nic nepřinese,“ dodal Pavel 
Makovský, předseda správní rady EDU 
Effective.

5. hledejte na zajímavých  
portálech
Hledáte-li práci, určitě neuškodí prohléd-
nout si největší pracovní portály a vyti-
povat si v nich vhodné nabídky. Často je 
však možné najít zajímavé příležitosti i na 
specializovaných portálech. Například pro 
obor IT nyní přichází do České republiky 
portál No Fluff Jobs, oborový pracovní 
portál s největším počtem inzerátů v oboru 
IT v Polsku. Jako první a jediný vyžaduje 
zveřejnění rozsahu mezd v každé pracovní 
nabídce.  

„Úcta vůči zaměstnanci je klíčem k úspě-
chu v každém odvětví, nejen v IT. Jedním 
z klíčových prvků projevu úcty v náboro-
vém procesu je informování uchazeče o pří-
padné mzdě na dané pozici. Stejně důležité 
je jasně prezentovat očekávání a organi-
zační kulturu. Nesprávná volba uchazeče 
je pro zaměstnavatele drahá chyba,“ říká 
Magdalena Gawłowska-Bujok, COO v No 
Fluff Jobs.  Red
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„Firmy chtějí člověka, 
který vyřeší jejich 
problém – ne člověka, 
který bude osm hodin 
sedět na svém místě.“

JAN sKOVAJsA, CEO myTimi

Tři profese pro postcovidovou éru
Vydělávejte až 95 tisíc korun měsíčně 



Hrozí zánik kanceláří?
Home office: kvalitnější spánek, 
ale horší pracovní morálka
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FOK Us

Vyhlášení karantény v průběhu koro-
navirové krize donutilo mnoho firem 
uzavřít kanceláře a poslat zaměst-

nance pracovat z domova. Společnost Survio 
specializující se na tvorbu online dotazníků 
uskutečnila průzkum, který zmapoval změ-
ny ve firmách v této výjimečné situaci. 

Průzkumu se zúčastnilo na 650 zástup-
ců firem, kteří umožnili svým kolegům 
v pandemii vykonávat zaměstnání na dálku. 
A výsledky? 

Lehce nadpoloviční většina si 
myslí, že se jim při takzvaném 
dlouhodobém home office 
zhoršila jejich produktivita, 
soustředěnost, motivace 
i pracovní morálka. Respon-
denti si ale naopak pochva-
lovali lepší work-life balance. 

nová zKušenost
„Do společností, o kterých jsme 
věděli, že dočasně vyklidily své kanceláře, 
jsme rozeslali dotazník, který obsahoval 
16 otázek týkajících se práce z prostředí 
domova. Dotazy se zaměřovaly primárně na 
samotnou práci na dálku, ale také na různé 
detaily, jako jsou pocity nebo strava v průbě-
hu karantény,” udává spoluzakladatel a CEO 
Survio Ondřej Coufalík.

Většina z účastníků průzkumu měla 
s prací na dálku zkušenosti maximálně 
jednou týdně, 16 procent dotázaných do-

konce nikdy. Nyní se setkali se 
situací, kdy pracují z domova 
neustále. 

Co se týče samotných 
preferencí pro práci 
v kanceláři nebo doma, 
je to téměř vyrovnané. 
Největší skupinu, 17 procent 
lidí, tvoří ti, kterým je to 
jedno, zbývající procenta jsou 

rozprostřena mezi ostatní 
možnosti s drobnou převahou 

pro práci z domova. 

pohodlí domova
Nejvíce se na tomto  
způsobu práce zaměst- 
nancům líbí, že nemuse- 

jí dojíždět do práce (69 pro- 
cent dotázaných). Někteří 

tak ušetří přes hodinu denně 
a získali čas na kvalitnější spánek 

i další aktivity. Na druhém místě  
se umístila možnost využí- 
vat pauzy produktivně.  
67 procent dotázaných 
tvrdí, že stíhají uvařit, 
uklidit i třeba pověsit 
či vyžehlit prádlo. Na 
pomyslné bronzové příčce 
se umístilo pohodlí domova, 
které vyhovuje 57 procentům 
účastníků průzkumu. Jen sedm 

procent dotázaných uvádí, že se jim na 
tomto stylu práce nezamlouvá nic.

Přestože byla většina lidí s nastalou situa-
cí spokojena, tak v 60 procentech tvrdí, že  
je prostředí domova více rozptyluje a nedo-
kážou se tolik soustředit. 70 procent se  

snaží udržovat každodenní rutinu,  
59 procent říká, že zůstávají 

aktivní a fit. 
Na tyto situace si stěžují 

nebo jim chybějí: 60 procent 
dotázaných se těší na ob-
novení osobního kontaktu 
s kolegy, 48 procent se zákaz-
níky či klienty a 46 procent se 

těší do práce, protože se jim tak 
lépe odděluje soukromý a pro-

fesní život. Pouze osmi procentům 
nechybí nic.

úsKalí domluvy online
Přestože je pravidelná práce na dálku 
pro drtivou většinu účastníků průzkumu 
novinkou, všichni se museli okamžitě 
přeorientovat na online či telefonickou 
komunikaci. Více než tři čtvrtiny si myslí, že 
situace kolem covidu-19 jim nezkomplikova-
la komunikaci s klienty či zákazníky. Jen ji 
přesunula na jinou úroveň. Interní týmovou 

komunikaci však vidí dotázaní jinak, 
zdá se jim složitější, jen 14,4 pro-

centa lidí uvádí, že řízení týmu 
na dálku je snazší.

Přes 80 procent účastní-
ků průzkumu komunikuje 
s týmem online. Nejvíce jsou 
využívané nástroje jako MS 

Teams, Zoom a Skype. Jedno 
procento uvádí, že s týmem 

nekomunikuje vůbec.  Red
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Nejlepší je rovnováha  

Odpovědět jednoznačně na otázku, zdali 
je lepší práce z kanceláře, či z domo-
va, nejde. Ale něco průzkum naznačil. 
Větší část lidí byla s prací z domova 
spokojena a do budoucna by tak chtěla 
pracovat častěji. Z dlouhodobého hle-
diska jim ale chyběli kolegové a také 
soustředěnost. 

Pro manažery a vedoucí to bylo 
složitější, protože vést tým, se kterým 
nejste v bezprostředním kontaktu, bylo 
mnohem obtížnější, než se mohlo zdát. 
Zaměstnance bylo těžší motivovat do 
práce, což se odráželo na výsledné 
produktivitě. 

88 %
dotázaných pracovalo před 
vypuknutím krize ze svých 

domovů maximálně  
jednou týdně.

64,6 %
se přiklání k tomu,  
že jim tento nový  

způsob práce  
vyhovuje.

3,49 %
tvrdí, že jim naprosto  
nevyhovuje a těší se  
zpět do kanceláře.
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Můj dům, moje kancelář
Z domova mohou pracovat 
i operátoři call center

Nastává doba hybridní
Využívání kanceláří se mění

Operátora centra zákaznické podpory 
si asi těžko představíme na verandě, 
v obýváku nebo v kuchyni. Preven-

tivně nařízený home office v Moneta Money 
Bank se však týká i jich. „Banka jim byla 
schopna velmi rychle zajistit potřebnou 
techniku i domů. Operátoři tedy mohou 
fungovat i v domácích call centrech,“ říká 
Zuzana Filipová, ředitelka komunikace 
Moneta Money Bank. 

Kvůli prevenci před šířením nákazy 
koronaviru jsou zaměstnanci banky 
v současnosti rozděleni do dvou skupin, 

střídají se při práci v kancelářích a z do-
mova. 

šKody řeší z oBýváKu
Stejně jako v Moneta Money Bank pracují 
z domova operátoři call centra také v pojiš-
ťovně Uniqa. Home office využívají dokonce 
i likvidátoři škod. Prohlídky škod probíhají 
pomocí videohovoru a klient sám natočí na 
telefon místo škody. 

„Technik pojišťovny ho naviguje, vyžádá 
si detailní záběry, probere s ním okolnosti 
škody v hovoru a tak podobně. Záznam se 

Odborníci firmy Business Link mapují trendy, které postupně 
mění zdejší kancelářský trh. Pandemie covidu-19 tuto změnu ještě 
urychlila. Společnosti se od čistě vlastních prostor uchylují k hybrid-
nímu systému.

Pracovat výhradně z domova chce a může pouze malá část za-
městnanců, pro většinu z nich je ideální smíšený systém. 

„Díky potřebě kombinace práce na dálku s prací v kanceláři 
roste popularita takzvaných rotačních balíčků, kdy mají zaměst-
navatelé k dispozici více přístupových karet do kancelářských 
prostor, než jaký je počet pronajatých pracovních míst. Flexibilní 
prostory umožňují průběžně jejich počet upravovat podle aktuál-
ních potřeb a v mnoha případech se jedná o levnější řešení než 
v případě klasického pronájmu kancelářských prostor,“ vysvětluje 

manažerka centra flexibilních kanceláří Business Link Visionary 
Jana Gerhátová.

Místo okázalosti v podobě vlastních kanceláří je čím dál důleži-
tější ekonomická stránka a schopnost přizpůsobit se. Přibývá tak 
firem, jež současně využívají více modelů pronájmu a do svého 
kancelářského portfolia flexibilní prostory zahrnují.  Red

nahraje do aplikace a likvidátor má podkla-
dy ihned na stole,“ vysvětluje Eva Svobodová 
z pojišťovny Uniqa.

A dodává, že bez osobního kontaktu 
mohou pracovat i pojišťovací poradci a ob-
chodníci. „Za podpis a souhlas se smlouvou 
se považuje zaplacení prvního pojistného. 
To je novinka z pandemie a lze ji používat 
i do budoucna. Zaměstnanci pojišťovny jsou 
nyní proto vybavováni prakticky výhradně 
notebooky.“

i po pandemii
Více než 800 operátorů přesunula na home 
office také společnost ConectArt, která pro-
vozuje největší kontaktní centrum v Česku. 
Uskutečnila při tom reprezentativní prů-
zkum a jeho výsledky příliš nepřekvapily: 
přes 85 procent oslovených zaměstnanců by 
chtělo v určité míře využívat práci z domova 
i v postcovidové době. 

Rostoucí oblibu práce z domova v souvis-
losti s koronavirovou pandemií dokazovaly 
různé průzkumy už od dubna.  Red

be happy!

Společnost Twitter po svých zaměstnan-
cích nevyžaduje docházku na pracoviště 
vůbec, mohou pracovat pouze z domova. 
Tuto možnost podporovala již před vypuk-
nutím pandemie. Práci z domova výrazně 
podporuje i technologický gigant Google. 
Svým zaměstnancům poskytl příspěvek 
ve výši jednoho tisíce dolarů na usnadnění 
práce z domova. Je určený na nákup vyba-
vení domácí kanceláře.

INZERCE     XA201001506
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Kdo si bez dobře připravené kávy 
nedovede představit den, nemusí se 
jí vzdát ani při cestování po Česku. 

Připravili jsme pro vás přehled míst po celé 
zemi, kde kvalita kávy rozhodně nezklame, 
stejně jako doplňkový sortiment.

jizBa luhačovice  
(masarykova 198, luhačovice)
Zářným příkladem lázeňské kavárny, která 
je sama o sobě motivem k výletu, je Jizba 
Luhačovice. Při první návštěvě budete mít 
pocit, že se stal zázrak. Čeká vás krásný 
prostor, dobrá káva a nádherný porcelán 
s vlastním dekorem, který si pravdě-
podobně odvezete domů jako suvenýr.  
Každá další návštěva pak bude třešnič-
kou na dovolenkovém dortu. Vedle kávy 
z vlastní pražírny tu mají i skvělé sladkosti 
a milou obsluhu. Lázeňskou nudu Jizba 
zaručeně zažene!

Káva od cesty  
(hamr 88, chlum u třeboně)
Čím je Luhačovicím Jizba, tím je Třeboňsku 
Káva od cesty. Přímo v Třeboni sice můžete 

kousíček od lázeňské budovy narazit na ka-
várnu s vlastní pražírnou Aroma coffee, ale 
milovníci světleji pražené výběrové kávy si 
tu pochutnají spíše na dortech. Vypravte se 
raději na kávu na kole. Přímo na cyklostezce 
u Hamru je domácí kavárna Káva od cesty, 
která patří dobře známé usměvavé baristce 
Veronice Urbanové. Po letech strávených 
v Praze v kavárnách pražírny Doubleshot 
se přestěhovala do jižních Čech a zachra-
ňuje všechny milovníky skvělé kávy. Lepší 
nenajdete široko daleko. Domácí sladkosti 
nechybějí.

léKárna By city roasters  
(tomáše garrigua masaryka 941/47,  
Karlovy vary)
Karlovy Vary nabízejí nekonečné mož-
nosti uhašení žízně. Přílišná konzumace 
teplých minerálních pramenů však může 
vést k zažívacím problémům a s drinky 
v Becher’s Baru je třeba také zacházet 
opatrně. Můžete si zajít na nóbl kávu 
v elegantním prostředí Grandhotelu 
Pupp, ale pokud vyhledáváte moderní ka-
várenský provoz včetně slaných i sladkých 

jídel, zamiřte do Lékárny. Tu provozu-
je karlovarská pražírna City Roasters 
a vedle prezentace svých káv tu hostům 
nabízí snídaně, menší porce jídel i mícha-
né nápoje.

dvoreK café wine  
Bistro Bořetice  
(Bořetice 188, Bořetice)
Uprostřed známých vinařských obcí, jako 
jsou Němčičky, Velké Pavlovice, Velké 
Bílovice a Čejkovice, leží malebný Dvorek 
Bořetice. Oáza klidu, dobré kávy, skvělých 
tartaletek, kremrolí, dortů Pavlova, lokál-
ních vín i slaných dobrot k nim. Pokud si 
ještě někdo vzpomenete na atmosféru Café 
Fara v Klentnici, než se stala zlatým dolem 
a místem setkávání všech, kteří se vinařskou 
oblastí jen mihli, tušíte, jaké je to v Bořeti-
cích.

Balance coffee & wine  
(velká mikulášská 37/10, znojmo)
Vinařské Znojmo ví, že rovnováha mezi 
vínem, kávou, vodou a jinými nápoji je 
základ. Proto v Balance Coffee servírují od FO
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Kofeinové opojení
Tipy na objevování 
kvalitní kávy v Česku LéKÁRNA By  

CITy ROAsTeRs
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Zláká-li vás v létě výlet na Plumlovskou pře-
hradu, připravte se na mnohá gastronomic-
ká potěšení. V Plumlově ochutnejte slavný 
plumlovský řízek, který jeho vynálezce pan 
Pácl obohatil o smažené vejce, strouhaný 
eidam a bohatý zástřik kečupem. V neda-
lekých Mostkovicích si povinně musíte dát 
grilované „makrele“ se šurvajzem a ne-
zkoumat příliš jeho složení. A v Prostějově 
si to vykompenzujte něčím, co vás koneč-
ně přenese do dvacátého prvního století, 
a kdyby se to vše neodehrávalo ve Wolkerově 
ulici pojmenované po zdejším nejslavnějším 
rodákovi (snad se Edmund Husserl neurazí), 
mohli byste si klidně myslet, že sedíte 
v kavárně v Londýně. Tam by sice mohli 
mít obdobně dobrou kávu, ale určitě ne tak 
skvělé kremrole a domácí koláče a dorty. 
Místní zahrádka vás dokonale ochrání před 
celým světem.

Kavárna nový svět  
(nový svět 2, praha 1)
Kdo by si kdy představil, že Praze budou 
chybět turisté. Vypravíte-li se prozkou-
mávat matku měst, budete mít desítky 
možností, kde si dát skvělou kávu. Jedna 
je ale výjimečná. Poslední kavárnu našeho 
průvodce najdete na romantickém Novém 
Světě nedaleko Hradu. Na místě, které mi-
loval Ota Pavel i jeho přítel Arnošt Lustig 
stejně jako Jan Švankmajer, jehož dům ne-
lze přehlédnout, a další významné postavy 
české kultury. Kavárnu tu provozuje rodina 
Formanových, která ji původně otevřela 
pro své sousedy. Při návštěvě Nového Světa 
se tak chovejte s úctou, jako ve vlastním by-
dlišti, kde toužíte po klidu. Odměnou vám 
bude voňavá káva, domácí koláče, posezení 
v krásném interiéru a nezapomenutelná 
pohoda.  

KLÁRA DONATHOVÁ

každého něco. Zajímavé spojení kavárny 
s výběrovou kávou a vinného baru, ve 
kterém věnují prostor naturálním vínům, 
rozhodně doporučujeme k návštěvě. Mají 
tu samozřejmě i něco slaného a sladkého 
k jídlu (zejména sladkosti nenechte bez 
povšimnutí) a namíchají vám tu i drink, 
pokud už se na další lahvinku nechystáte. 
Před horkem se můžete schovat na příjem-
ném dvorku.

Kafe mělníK  
(Krombholcova 3474, mělník)
Ve městě, kde svět přicházel o básníky 
a nad soutokem Labe a Vltavy se táhnou 
vinohrady, je skvělá malá kavárna stojící 
mimo centrum mezi rodinnými domy, která 
je povinnou zastávkou při návštěvě tohoto 
města. Ke kávě si dejte některý z dortů 
z vitríny, a ještě lépe vafle, pokud dorazíte 
v ten správný den. Neošidí vás tu ani o víno 
a netradiční kávové nápoje. Mimořádně 
milý personál i atmosféra místa vás určitě 
přilákají i k příští návštěvě.

stáneK maliníK  
(Bedřichov 1750, Bedřichov)
Maliník je fenomén, který nelze řadit mezi 
kavárny, ale přesto si tu dáte fajn kávu a k ní 
tolik dobrých věcí, že v našem výčtu nemůže 
chybět. Je jedno, jestli pravidelně běháte Ji-
zerskou padesátku, nebo jen chodíte z Bedři-
chova na česnečku na Prezidentskou chatu. 

Při příští návštěvě se stavte ve stánku, kde 
se dřív prodávaly párky a turek. Dáte si 
překvapivě dobré jídlo, víno, ze kterého vás 
druhý den nebude bolet hlava, pivo z malých 
pivovarů a kávu, která vám hořkostí nebude 
svírat pusu. Na cestu si můžete koupit i pe-
cen čerstvého kváskového chleba.

craft coffee  
(pec pod sněžkou 139,  
pec pod sněžkou)
Naštěstí už i v Peci, která praská ve švech 
v zimě i v létě, si můžete dát dobře připra-
venou výběrovou kávu. Zrna v mlýnku po-

cházejí od sympatických kluků z Candycane 
coffee a vedle espressa a od něj odvozených 
nápojů tu zvládají i alternativní metody 
přípravy. Craft v názvu se netýká jen kávy, 
ale i piva z řemeslných pivovarů, které je tu 
neméně důležitou součástí sortimentu. Ani 
tady vás samozřejmě o hladu nenechají.

Kofein plac  
(autobusové nádraží  
fügnerova, liberec)
Zejména běžkaři a pěší turisté míří do 
Bedřichova a okolních středisek žlutým 
autobusem z Prahy, který je vysadí v Liberci 
na „Fügnerce“. Jistě je potěší, že si hned po 
vystoupení mohou dát místo autobusové in-
stantní kávy skvěle připravenou výběrovku. 
Černý stánek s nápisem Kofein Plac nelze 
přehlédnout. Jeho majitelé věří na lokální 
spolupráci, a tak kávu berou od liberecké 
pražírny Nordbeans a občerstvení ze sympa-
tického Bistra Široká. To nejlepší z Liberce 
tak můžete ochutnat, aniž byste vkročili do 
centra města.

piKola šumperK  
(polská 3, šumperk)
Jednou z nejkrásnějších kaváren mimo 
velká česká města, která vás chytí za srdce, 
je bezpochyby Pikola. Na cestě do rodiště 
šumperáku, který přetrvá věky, ji rozhodně 
nevynechejte. Takové místo, kde se můžete 
sejít s přáteli, zvládnout tu pracovní schůz-
ku, ale i snídani nebo lehký oběd, přečíst 
si kousek právě rozečtené knihy nebo si 
prostě jen užít kávu a skleničku, by slušelo 
každému menšímu městu. Atmosféru místa 
samozřejmě podporuje milá obsluha i ko-
munita lidí, kteří se tu scházejí.

canall – coffee  
Boutique vintage  
(wolkerova 27, prostějov)

CRAFT COFFee

KAVÁRNA NOVÝ sVĚT
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Ještě nedávno platilo, chcete-li být 
šťastní, musíte vlastnit přinejmenším 
třípokojový byt. Ovšem v dnešní době, 

kdy dosahují ceny bytů závratných částek, 
nezbývají mnoha lidem peníze často ani na 
malý byt či garsoniéru. 

Týká se to především mladých lidí, kteří 
žijí sami či s partnerem, ale i starších lidí, 
párů, jejichž děti se osamostatnily. A děje se 
tak nepřekvapivě nejen v Česku, ale v celém 
světě. Tento nový trend je globální. 

Bydlení v malých bytech nabízí mnoho 
výhod – jsou cenově dostupnější, ceny za 
energie nejsou astronomické, při úklidu 
nestrávíte celý den. Navíc mnoha mladým 
lidem konvenují vzhledem k jejich názorům. 

Celý loňský rok se odehrával ve zna-
mení klimatických změn. A zvláště mladí 
upozorňovali hlasitě na to, co se děje s naší 
planetou, na její poškozování. Jsou citliví 
na plýtvání, rozčiluje je bezohledný přístup 

k přírodě, sázejí na udržitelnost. A tak je jen 
logické, že nový trend vesměs uvítali.

developeři na Koni
Na to, aby bylo možné obytnou jednotku 
o jedné místnosti považovat v Česku za byt, 
musí mít minimálně 16 metrů čtverečních. 
Realitní kanceláře mají zkušenosti i s byty 
o velikosti na hraně této státní normy.

Pro mnohé developery jsou však tyto 
rozměry příliš malé. „Pomyslnou hranici 
rozumné uživatelnosti garsonky máme 
nastavenou na 28 metrů čtverečních,“ řekla 
Dana Bartoňová, obchodní ředitelka YIT 
Stavo, v rozhovoru pro idnes.cz.

A dodala, že budování bytů o nejmen-
ších dispozicích s sebou nese komplikace. 
Pokud by byl v rámci jednoho projektu 
jejich podíl příliš vysoký, zásadním 
způsobem by to staviteli zvedlo náklady. 
„Je to proto, že pak potřebujete vybudovat 

více koupelen a sociálních zázemí, více 
stoupaček a podobně. V posledních letech 
byl podíl těchto bytů v projektech YIT 
maximálně pět procent.“ 

Růst zájmu o malé byty je enormní. 
„Dlouhodobě se podíl bytů 1+kk na celkově 
prodaných bytech drží kolem 20 procent. 
V posledním půlroce podíl mírně roste 
k hranici 24 procent,“ uvedla Marcela Fial-
ková, mluvčí developera Central Group. 

Nejen podle ní lze očekávat, že podíl 
malých bytů na prodejích nadále poroste. 
Nahrává tomu růst cen a omezení dostup-
nosti hypoték. 

záKlad je plán 
Malý byt vyžaduje podle architektů a de-
signérů především pečlivě rozplánované 
prostorové řešení s vhodným a především 
multifunkčním vybavením, jako je nábytek 
a úložné prostory. FO
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Malé byty: trend roku 2020
I na 27 metrech čtverečních se dá komfortně žít

46 l Profit

ByDLeNí



Důležitou roli hraje také použití materiálu, 
barev a doplňků, které mohou prostor optic-
ky zvětšit. Například tmavé barvy místnosti 
zmenší, zatímco se světlými barvami docílí-
te přesně opačného efektu. Zásadní je i volba 
správného osvětlení.

Je potřeba brát v potaz, že v případě ma-
lého bytu 1+kk se do jedné místnosti musejí 
vejít kuchyň, ložnice, pracovna i obývací 
pokoj. Své o tom ví Barbora Burešová z ar-
chitektonického studia Mooden. 

„Při projektování malometrážního bytu 
s názvem Mooden flat hrál roli každý mi-
limetr. Návrh musel být nejdříve převeden 
do reálné výrobní dokumentace, díky které 
mohl být každý navržený prvek bez problé-
mů vyroben a nainstalován. Do interiéru 
pak naprosto vše přesně pasovalo a během 
instalace nebylo na místě potřeba nic doře-
závat, zkracovat ani jinak výrazně upravo-
vat. Pro ještě přesnější a reálnou představu 

o nově vytvořeném konceptu interiéru byla 
vizualizace převedena do interaktivního 3D 
modelu, díky kterému vznikly jasné obrysy.“

27 metrů radosti
Projekt, který vznikl v pražské Michli, 
prokázal, že i na velmi malém prostoru bylo 
možné díky promyšlenému profesionálnímu 
návrhu na míru vytvořit perfektní podmín-
ky pro život. 

Na ploše o rozměrech 27 metrů čtvereč-
ních byly navrženy a umístěny čtyři postele, 
plnohodnotná kuchyňská linka, jídelní stůl 
pro čtyři lidi, dvě pracovní místa, šatna 
i obývací pokoj. To vše v dokonalém souladu. 

Z malé garsonky, která by jinak pravdě-
podobně nikoho nezaujala, bylo vytvořeno 
prostorné a multifunkční obydlí s vynikají-
cími standardy kvality. Nábytek byl vyroben 
na míru ve spolupráci s českým výrobcem 
zakázkového nábytku Dřevodílo Rousínov. 
Díky manželské sklopné posteli, sklopné 
patrové posteli a vyklápěcímu stolu a dalším 
vysouvacím a vyklápěcím prvkům se stal 
prostor maximálně využitelným.  jam

čÁRy MÁRy FUK. Do bytu o velikosti 27 metrů čtverečních se vešly i čtyři postele!

CO Je MALé, TO Je HeZKé. A v případě bytu 
navrženého architektonickým studiem Mooden také 
účelné. Nic nechybí.
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svět v pohybu

Důvodem velkého zájmu o malé byty je 
nejen cena, ale také změna demografic-
kého vývoje, kdy stále více přibývá single 
domácností, a to nejen u mladých lidí, ale 
také u těch starších, kteří přenechávají 
byty svým dětem a sami si hledají byt 
menší. 

Tomu se přizpůsobují i developeři, 
kteří začali nejen nabízet více bytů 1+kk 
a garsoniér, ale dispozice samotných 
bytů přizpůsobují již při jejich výstav-
bě – je zde mnohem více míst určených 
pro úložné prostory, chytrých řešení 
a je kladen mnohem větší důraz na to, 
aby byl každý kousek prostoru prakticky 
využitelný. 

Stejně tak roste poptávka po archi-
tektonických a designérských úpravách 
malometrážních bytů ve starší zástavbě, 
a to jak v cihlových bytových domech, 
tak i v panelových domech a vilách.



Ahmede, vezmi to!“ křikl starší muž 
na svoji ratolest. Kluk vypadající 
nejvíce na třináct let vyskočil s roz-

zářeným úsměvem z lavičky. Bude kormi-
dlovat loď. A ještě s turisty. Plavidlo s hrdým 
názvem Tygr 4 vzápětí pod jeho vedením 
odrazilo od břehu. Kapitán si přitom hrál 
nevzrušeně s mobilem. 

Hladina Nilu se mírně čeřila, řeka byla 
nedaleko kotviště luxusních plovoucích 
hotelů v Luxoru široká zhruba 100 až  
120 metrů. Svítilo slunce, vše vypadalo 
klidně, ospalý čas. Uprostřed řeky však bylo 
ná hle vše jinak. Proud zesílil, dřevěnou 
převozní bárku strhl. Jenže malý Ahmed se 
nelekl. Bylo znát, že tudy, ve stínu obřích lodí, 
řeku křižoval coby malý kapitán mnohokrát…

ve stopách faraonů
Řeka Nil je pýchou Egypta. Táhne se v délce 
6650 kilometrů mezi Viktoriiným jezerem 
a Středozemním mořem. Země, kde vidíte 
pracovat děti, je na ní závislá. Bez její životo-
dárné injekce by nebylo života. Na plavby po 
ní vyráželo v době před epidemií koronaviru 
každý den nespočet výletních lodí. Dnes 

je vše jinak, kotviště prořídla a jednotlivé 
společnosti si zoufají. 

Pokud byste se do Egypta přece jen v těch-
to dnech vypravili, máme pro vás tip. Stačí 
se plavit jen na relativně krátkém úseku, 

mezi Asuánem a Luxorem nabízí Egypt to 
nejpoutavější. 

Starověké poklady jsou tu „poskládané“ 
na obou březích. Ty největší, nejpropraco-
vanější, nejúchvatnější stavby starých časů: 
chrám v Karnaku, Údolí králů, chrámový 
komplex Kom Ombo, ostrov Philae.

Navíc malebné obrazy střídající se na 
obou březích nedají vydechnout, omračují 
svojí krásou. Safírově modrá hladina veleto-
ku, smaragdově zelené farmy, palmové háje, 
jantarově zbarvené pouště s oblaky, které se 
za soumraku zbarvují do rubínově červené, 
když se slunce ztrácí na horizontu zdánlivě 
nekonečné Sahary. Ve srovnání s touto částí 
Nilu působí ty další méně atraktivně.

rešerše nutné
Většina turistů, která se vydá prozkoumat  
Egypt po řece Nil, volí právě tuto 214 kilo-
metrů dlouhou variantu mezi Asuánem 
a Luxorem. Plavba na palubách několikapa-
trových moderních plovoucích hotelů nabí-
zejících veškerý komfort trvá běžně tři dny 
a dvě noci. Na zmiňované trase jich pendlují 
desítky. Zhýčkaní turisté na nich najdou vše 

Mezi Asuánem a Luxorem
Plavba po Nilu? Stačí jen kousek

C e s TOVÁNí

řeka Nil

Druhá nejdelší řeka na světě protéká vý-
chodní Afrikou z jihu na sever v délce  
6671 kilometrů. Povodí má rozlohu při-
bližně 3,4 milionu kilometrů čtverečních. 
Pod jezerem Ukerewe (známým též jako 
Viktoriino jezero) nese Nil jméno Viktoriin 
Nil, než dospěje do Albertova jezera. Od něj 
dál se nazývá Albertův Nil, v Súdánu pak 
Horský Nil. Po soutoku s Bahhr al Ghazal se 
mu říká Bílý Nil. Zprava přijímá řeky Aswa 
a Sobat. U Chartúmu se stéká s Modrým 
Nilem vytékajícím z jezera Tana v Etiopii 
a dále již řeka nese jméno Nil. Veletok poté 
ještě přijímá zprava Atbaru a protéká až 
k hranicím Egypta, kde jeho vody spoutává 
Asuánská přehrada.
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včetně ochutnávek vybraných lahůdek, lázní 
či plaveckého bazénu na horní palubě. 

Bohužel se však občas potkávají i s odvrá-
cenou stranou celého podnikání. Nemáme 
teď na mysli všudypřítomné žádosti o „bak-
šiš“, třeba i několikrát denně od stejného 
člověka, to už každý bere jako „normální“, 
ale nevalnou kvalitu služeb. Je dobré si 
proto před cestou pozorně pročíst recenze 
cestovatelů třeba na TripAdvisoru. 

Pokud však vsadíte na plavbu v člunech 
zvaných dahabíje, jistě se nesplete. Nabízejí 
individuální přístup, dražší. Tyto lodě se 
objevily již na nástěnných malbách, jejich 
historie sahá až do starověku. Mají úzký (až 
pět metrů) a dlouhý (až 30 metrů) trup s pa-
lubou a kajutou pod úrovní paluby. Obvykle 
jsou vybavené jedním až dvěma stěžni, které 
nesou arabské plachty. Vezou jen několik 
cestujících, kotví na opuštěných místech 
a na ostrůvcích. Hosté můžou rybařit, plavat 
v Nilu, na jihu je voda ještě čistá. Velké lodě 
plují přes noc, můžou kotvit jen v přístaviš-
tích ve městech. To pro dahabíje neplatí. 

JAROsLAV MATĚJKA (matejka@mf.cz)FO
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ZA KOLIK? 
Ceny za plavby po Nilu začínají na  
232 eurech, ty nejdražší se pohybují  
kolem 400 eur (třídenní výlet). Nejlepší  
čas pro plavbu po Nilu je od října do dubna. 

CHRÁM KRÁLOVNy. Sevřený vysokým vápencovým masivem přitahuje turisty z celého světa. 
Nezřídka zde stojí na slunci ve frontách i desítky minut. Zádušní chrám královny Hatšepsut, která vládla 
Egyptu v letech 1498−1483 př. n. l., byl objeven v roce 1891. V posledních letech na jeho obnově pracují 
společně egyptští a polští archeologové.

PLAVBA DO MINULOsTI. Program může 
vypadat třeba takto: 1. den nalodění v Asuánu, 
prohlídka Philae, nocleh na lodi. 2. den snídaně 
a plavba směr Edfu, jeho prohlídka, oběd na lodi 
a plavba do Kom Ombo s návštěvou chrámu, 
pokračování plavby do Luxoru, nocleh na lodi.  
3. den návštěva Luxoru, chrámu v Karnaku, 
prohlídka Údolí králů, dále návštěva chrámu 
královny Hatšepsut. Přejezd k Memnonovým 
kolosům.

MALÝ KAPITÁN. Ahmed se chopil kormidla 
s kuráží a vedl převozní bárku s turisty napříč 
Nilem.

sRDCe eGyPTA. Tak se říkalo mezi lety 
1550 a 1069 př. n. l. chrámovému komplexu 
Karnak ležícímu na pokraji Luxoru. Sloužil jako 
administrativní centrum, pokladnice nebo rezidence 
faraonů. Celková rozloha komplexu činí 2000 metrů 
čtverečních, byl rozšiřován neuvěřitelných 1500 let.
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Zřejmě nejtrefněji zhodnotil nový 
Seat Leon jeden britský novinář: 
„Levnější než Golf. Vybavený stejně 

kvalitně jako Golf. Řídí se tak dobře jako 
Golf… No, ale není to Golf.“ 

Španělský rodinný hatch si je s Golfem 
osmé generace tak podobný, že to ke srov-
nání přímo vybízí. Sdílí s ním mnohé: mo-
tory, části interiéru, technologie… ovšem  
vše za méně peněz a ve šmrncovnějším 
balení. 

nepřehlédnutelný podpis
K testu jsem dostal vůz ve vrcholné verzi 
Xcellence. Design je opravdu „vychytaný“, je 
to největší přednost novinky. Začnu odzadu, 
tady jsem narazil na téměř umělecké dílo. 
Vrcholné svítilny jsou propojené vodo-
rovnou linkou. Automobilka je nazvala 
Coast-to-Coast (od pobřeží k pobřeží) a vozy 
s výbavou FR Xcellence je mají standardně. 
Rozmáchlý světelný „podpis“ nepřehlédne 
nikdo.  

Na první pohled je zřejmé, že s chromem 
Seat šetřil. Opět palec nahoru. Minimalis-
mus se nosí. Vůz postavil na osmnáctipalco-
vá kola Dynamic. A jako tečku k tomu přidal 

červený a modrý metalický lak (tak podobný 
fordovské modři). Ten se podle mě k Leonu 
hodí úplně nejvíce. 

Designéři dali Leonu čtvrté generace do 
vínku střídmý výraz. Oproti konzervativněji 
laděnému německému sourozenci přesto 

vyhlíží mnohem nabroušeněji, ostřeji. Stačí 
jen porovnat zpětná zrcátka obou: agresivně 
zašpičatělá vs. oblá. 

delší a užší
Nový Leon je nabízený jako pětidveřový 
hatchback a kombi. Oproti svému předchůdci 
narostl o 86, respektive 93 milimetrů; z toho 
pět centimetrů prodloužení připadlo na pro-
stor mezi přední a zadní nápravou. V kabině 
tak mají cestující více místa na nohy. Snížil se 
o miniaturní tři milimetry. A mírná změna 
k horšímu – je o 16 milimetrů užší. 

To by mohlo vadit snad jen v případě, kdy-
by vedle sebe seděli vpředu dva „nabušení“ 
atleti. Na druhé straně i dva (bez deseti centi-
metrů) dvoumetroví chlapíci mohou sedět za 
sebou, aniž by je chytaly křeče do nohou. 

Výhled dozadu je diskutabilní, vadí 
sloupek vpravo. Zvenku nenápadný, uvnitř 
„obří“. A podobný problém je i se zadním ok-
nem. Menší okno pátých dveří, daň designu, 
život opravdu neulehčuje.

držáK
Světu vládnou esúvečka. Nicméně Seat 
model Leon navržený v komplexu Martorell 
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¡Bonito!
Elegán barcelonský boduje

Te s T

seat leon 1.5 Tsi 

Motor: zážehový čtyřválec, 1498 cm³
Nejvyšší výkon: 110 kW (150 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 5000 ot/min
Nejvyšší rychlost: 221 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 8,4 s
Převodovka: manuální, 6 stupňů
Pohon: přední
Provozní hmotnost: 1316 kg
Maximální přípustná hmotnost: 1840 kg
Rozměry (délka × šířka × výška):  
4368 × 1456 × 1800 mm
Zavazadlový prostor: 380 l
Spotřeba (kombinovaná): 4,8–5,0 l
První cena vozu: 484 900 Kč  
(1.0 TSI, 81 kW, výbava Reference)
Základní cena testovaného vozu:  
619 900 Kč (výbava Xcellence)

1



v Barceloně, kde také sjíždí z výrobních 
pásů, nezatratil. Je pro něj klíčový už roky. 
Tvrdí muziku, má velmi slušné prodeje. 

A čím kromě svěžího designu zcela nový 
Leon jistě přitáhne zákazníky? Po týdenním 
testu je odpověď nasnadě – „sdílenými“ 
jízdními vlastnostmi. Vše je u něj opsané 
jako přes kopírák od německého sourozence. 
Stejně jako Golf osmé generace totiž obdržel 
koncernovou platformu MQB.  

Leon na osmnáctipalcových kolech při- 
pomínal zdatného rekreačního sportovce – 
péroval svižně v „kolenou“, rychle reagoval 
na změny směru, v zatáčkách držel jako 
přilepený. A to i přesto, že nebyl na rozdíl od 
Golfu vybavený víceprvkovým zavěšením 
zadních kol, ale „jen“ vlečenými rameny. 
Podvozek byl vyladěný skvěle. 

Na rozbitých okreskách ale Leon trpěl. 
S těmi španělští konstruktéři očividně nepo-
čítali. V kabině pak byl za jízdy o něco větší 
hluk než v Golfu.

více je více
Silnější zážehová patnáctistovka si s Leonem 
rozuměla. Sprintera Bolta z něj neudělala, 
ale propůjčovala mu životodárnou energii, 

a to již od nějakých 1500–1700 otáček. Urči-
tě bych ji upřednostnil před slabší 130koňo-
vou verzí tohoto čtyřválcového motoru. Tedy 
pokud rádi neřadíte před každým větším 
„hrbolem“. Rozdíl v ceně činí 25 tisíc korun. 

Základní motorizaci představuje benzi-
nový tříválec 1.0 TSI (81 kW/110 k). Dalším 
v nabídce pak je částečně hybridní pohon 
1.5 eTSI (+ 60 tisíc korun) a vznětový motor 
2.0 TDI (+ 120 tisíc korun). Oba motory jsou 
spřažené ve verzi Xcellence s automatickou 
převodovkou DSG. 

Řidič má na výběr pevně definované jízd-
ní režimy Eco, Normal a Sport. Jako čtvrtý 
je individuální jízdní režim. Ten umožňuje 
měnit nastavení podvozku pomocí posuv-
ného ovladače. Pokud nejste „závodníci“ či 
vyznavači „zelené“, mód Normal postačuje. 

Testovanému vozu propůjčoval vyváženost, 
nic nedrhlo, žádné extrémy.  

Spotřeba? Klasicky byla minimálně o litr 
vyšší, než stálo na papíře. Když jsem se 
trošku rozjel, tak o dva tři… 

výrazná evoluce
V průběhu posledních let tvůrci Leonu tvrdě 
pracovali, aby také kvalitu interiéru vozu 
dotáhli na úroveň Golfu. A uspěli. Charakte-
rizují ho ostré špice, podobně jako na karo-
serii. Boduje nový koncept přístrojové desky 
s volně stojícím 10“ displejem informačního 
a zábavního systému uprostřed. 

Zapomeňte na klasická tlačítka, je jich tu 
jen pár. A zase ta podobnost, sestava tlačítek 
pro ovládání světel u levého kolena řidiče je 
téměř identická s řešením v Golfu. 

Velká pozornost byla věnována dosažení 
dokonalé harmonie mezi ušlechtilými plasty 
s měkkým povrchem, tkaninami a kůžemi, 
které tvoří povrch sedadel, výplní dveří 
a přístrojové desky.

El guapo z Martorella má našlápnuto defi-
nitivně vystoupit ze stínu nejen Golfu… 

JAROsLAV MATĚJKA (matejka@mf.cz)FO
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besTselleR. Tři předcházející generace mode-
lu Leon přitáhly do showroomů více než 2,2 milionu 
zákazníků.  

NIC PRO CHATAře. Krátká verze Leonu nabízí 
zavazadlový prostor o objemu 380 litrů. Pro ty, 
kteří o víkendu rádi stěhují, je vhodnější Sports-
tourer (620 l).

MINIMALIsMUs. Ten je základním poznávacím 
znakem Leonu, který je nabízený ve čtyřech výba-
vových stupních: Reference, Style, Xcellence, FR.

sMĚLé VÝZVy. Novinka z Martorella je prvním 
kompletně síťově propojeným automobilem špa-
nělské značky. Mladí se o své digitální životy bát 
nemusejí. V kabině nic nekončí.

OsTře. Designéři vsadili na odvážnější vzhled. 
Nepřehlédnutelný je pruh svítilen LED v celé šířce 
vozidla. 

Proč Leon? 
Vůz dostal své označení po španělském 
městě. Seat podobně pojmenoval již  
14 svých modelů: Ronda, Ibiza, Malaga, 
Marbella, Toledo, Inca, Alhambra, Cordoba, 
Arosa, Leon, Altea, Ateca, Arona a Tarraco.

Plusy a minusy 
Boduje působivým designem, prostorem 
pro cestující, jízdními vlastnostmi. Naopak 
ztrácí pouze průměrně velkým zavazadlo-
vým prostorem.

soupeři 
Ford Focus, Kia Ceed, Mazda 3, Opel Astra, 
Škoda Octavia, Volkswagen Golf

09/2020 l 51

1

5

2

4

3



ním žádosti se do elektronického systému 
vracení DPH musí podnikatel registrovat.

Berňák zpracuje žádost o přístup do apli-
kace nejpozději do dvou týdnů. O úspěchu 
podání rozhoduje příslušný stát. 

Pokud podnikatel platil v určeném období 
daň ve více zemích, bude mít s vracením víc 
práce. „Podnikatel nebo firma podává právě 
tolik žádostí s přiloženými doklady a vyčísle-
nou DPH, v kolika zemích má účty. Následně 
obdrží vyrozumění v jazyce té země, zda 
byly podmínky splněny. Obnos je případně 

vrácen v její měně,“ upozorňuje daňová 
poradkyně TaxVision Blanka Štarmanová. 
Pokud žádáte o vrácení DPH například 
v Maďarsku, nepřijde vám vyrozumění 
v angličtině, ale v maďarštině a dostanete 
forinty.

Pokud nechce podnikatel poněkud kom-
plikovaný postup absolvovat sám, kompletní 
vyřízení žádosti si lze objednat za dva tisíce 
korun u odborníků.

„Žadatel bude vyrozuměn prostřednic-
tvím SMS zaslané na mobilní telefon (čeští 

operátoři), který uvede v žádosti, v přípa-
dě zamítnutí bude uvedeno i rozhodnutí 
správce daně,“ upřesňuje FS ČR. Případný 
přeplatek dostane podnikatel do 120 dnů 
od uplynutí lhůty, která je popsána v od-
stavci 5 paragrafu 82 b.

Komu se žádost vyplatí?
„Vrácení daně ze zahraničí se vyplatí 
především podnikatelům a firmám se 
zaměstnanci, kteří často cestují do zemí EU, 
aktivně zde obchodují bez zázemí mateřské 
provozovny a využívají hotelových služeb. 
Nezanedbatelné částky tvoří DPH například 
při účasti firem na zahraničních veletrzích. 
Dopravcům zase DPH zvyšuje náklady při 
nákupu pohonných hmot,“ vyjmenovává 
poradkyně TaxVision.

Každá země má vlastní pravidla. Žádný 
stát nevrací daň z výdajů za zábavu, alkohol, 
dárky, starožitnosti či užité umění. Někteří 
členové osmadvacítky poskytují pouze část 
DPH ze služeb, které jsou využitelné i pro 
osobní spotřebu (např. taxislužby). Přehled 
najdete na portálu BusinessInfo.cz.

Zejména menší firmy mohou díky 
vrácené DPH ušetřit nemalé peníze, ale 
ne vždy tuto možnost využívají. „Menší 
firmy a podnikatelé o možnosti vrácení 
všeobecně moc nevědí a často se tím při-
pravují o značné peníze,“ varuje Blanka 
Štarmanová. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Podnikatelé si mohou výrazně snížit 
náklady při cestách za hranice. Daň 
z přidané hodnoty, již uhradí v jiném 

členském státě EU, nemohou zástupci tu-
zemských firem uplatnit v českém přiznání. 
O peníze přesto nemusejí přijít. Kromě unij-
ních zemí vracejí DPH u vybraných položek 
například i Kanada či Norsko.

Nárok na vrácení má každá tuzemská 
firma, která není k DPH v příslušné zemi 
registrována, nemá zde sídlo a trvale zde 
nepodniká. 

Tato možnost je výhodná například pro 
exportéry. Vývoz se totiž za podnikání na 
území země, jejíž trh zásobují, nepovažuje.

Podmínkou je, aby měl žadatel v pořádku 
všechny doklady a účtenky, které dokazu-
jí, že daň v cizině zaplatil (například při 
nákupu benzinu, v restauraci či za ubytování 
v hotelu), a přiložil je k příslušné žádosti, 
kterou posílá výhradně přes českou finanční 
správu. 

Částka musí být vyšší než 50 eur za rok. 
O vrácení DPH ze zaplacené částky vyšší než 
400 eur mohou podnikatelé žádat častěji než 
jednou ročně, ale maximálně čtyřikrát – tedy 
ne za období kratší než tři měsíce. Podrob-
nosti najdete v paragrafu 82 zákona o DPH. 
Mimo jiné se v něm dočtete, že vracení DPH 
z ciziny řeší Finanční úřad pro hlavní město 
Prahu, nikoli váš místně příslušný, se kterým 
běžně komunikujete.

vyrozumění v maďarštině
Žádost se podává výhradně elektronicky 
přes portál Finanční správy ČR (FS), kde 
najdete informace, jak postupovat, i pří-
slušné formuláře. K žádosti patří i zaručený 
elektronický podpis.

Finanční správa upozorňuje, že žádosti 
podané jiným způsobem nemohou být pře-
dány jiným členským státům k vyřízení. 
Pokud odeslaný dokument obsahuje chyby, 
musíte podat takzvanou opravnou žádost. 
I ta je k dispozici na webu FS. Před podá-

BUsINe s sINFO.C Z

Cestujete za byznysem? 
Ušetřete na DPH 
Žádat o vrácení daně z ciziny 
mohou Češi do 30. zářít  
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Žadatel musí
•  být registrovaný jako plátce DPH v ČR
•  mít sídlo, místo podnikání nebo 

provozovnu v tuzemsku
•  přidat k žádosti zaručený elektronický 

podpis



Poslední týdny ukázaly, že covid-19 
v Česku zdaleka neřekl své poslední 
slovo. Některá preventivní opatření, 

po kterých od jara volali podnikatelé a od-
borníci, stát nepřijal. I to přispívá k šíření 
nákazy.

Země ztratila postavení pandemického 
premianta a nárůst je v tuzemsku vyšší než 
v okolních státech. K negativnímu vývoji 
přispělo i to, že stát nestačil včas zareagovat 
na požadavky podnikatelů i odborníků, kteří 
navrhovali jednoduché kroky proti šíření 
viru.

1. eleKtronicKé účtenKy 
u plateB Kartou
Tam, kde lidé platí hotovostí, se kontaktu 
mezi prodavačem a zákazníkem nevyhnou. 
Kvůli papírovým účtenkám však dochází 
k rizikovému kontaktu i v těch případech, 
kdy zákazníci platí moderní bezkontaktní 
kartou. Podnikatelé proto volají po vytvoře-
ní systému elektronických účtenek, které by 
byly povinné právě u karetních plateb.

2. BezKontaKtní načítání 
záKaznicKých Karet
Další zbytečný a rizikový fyzický kontakt 
v obchodech, na poštách nebo na čerpacích 
stanicích představují zákaznické karty. Ty 
často předávají nakupující prodavačům, 
kteří jim je po načtení vrátí. Také v tomto 
případě se neúměrně zvyšuje riziko přenosu 
viru fyzickým kontaktem. V provozovnách, 
které nebudou umět zajistit bezkontaktní 
načítání zákaznických karet, by proto jejich 
používání mělo být zakázáno.

3. záKaz letáKů ve 
schRánkách
Letáky ve schránkách upozorňující na slevy 
patří pro obchodní řetězce k silným nástro-
jům, kterými přitahují pozornost zákazníků. 
Na to, že jsou ale také rizikovým faktorem, 

který může vést k šíření viru do stovek 
domácností, již v březnu upozornil tehdejší 
náměstek ministra zdravotnictví Roman 
Prymula. Tehdy však nebyl jeho návrh do 
realizovaných opatření zařazen. Přinese 
zákaz letáků nastupující druhá vlna?

4. zrušení papírových KolKů
Papírové kolky představují jeden z nej-
absurdnějších příkladů fungování české 
státní správy. I dokumenty, které podnikate-
lé posílají elektronicky datovou schránkou, 
totiž často musejí doplnit papírovým kolkem 
poslaným poštou. Zbytečná návštěva místa 
s velkou koncentrací lidí a olizování kolku 
před nalepením představují pro virus 
vítanou zkratku, jak se dostat k těm, kteří se 
jinak snaží vše řešit elektronicky.   

5. podpis poštovních 
stvrzeneK
Dalším rizikem pro podnikatele je podpis 
doručené zásilky. Na mnoho firem zvoní 
doručovatelka prakticky každý den. Zásilka 
se obvykle podepisuje „erární“ propiskou, 
kterou předtím braly do ruku desítky nebo 
stovky lidí. 

6. zvýšení limitu pro 
BezKontaKtní platBy
Bezkontaktní platby bez nutnosti zadat 
PIN jsou výrazně bezpečnější než platba 
hotovostí. Na bankovkách přežívají některé 
viry i sedmnáct dní, na některých je zároveň 
tolik bakterií jako na záchodovém prkénku. 
V Česku je ale limit pro bezkontaktní platby 
jen 500 korun, zatímco v zemích jako Řecko, 

Irsko nebo Malta je nově limit pro PIN od 
50 eur, tedy zhruba od 1300 korun. Žádosti 
českých podnikatelů a společností vydáva-
jících platební karty o zvýšení limitu jsou 
zatím neúspěšné.

7. širší používání 
eleKtronicKých faKtur
Elektronické faktury existují již několik 
let, přesto je jejich rozšíření zatím nedosta-
tečné. Letošní rok by však pro ně mohl být 
zlomový. Nově elektronické faktury začal 
plně přijímat stát a další veřejné instituce. 
Zároveň pandemie zvýšila tlak na omezení 
fyzické výměny různých dokumentů, včetně 
faktur. Elektronické faktury jsou stále zpo-
chybňovány například i ze strany finančních 
úřadů.

8. omezení papírových 
a duplicitních doKumentů  
Stát a další veřejné instituce zatím často 
nutí firmy pracovat s fyzickými dokumenty 
namísto elektronických. Týká se to napří-
klad různých dotačních pravidel, ať už je 
stanovují státní úřady, kraje, nebo další 
instituce. Mnohé dokumenty je nutné poslat 
kromě zaslání datovou schránkou vytištěné 
s podpisem a razítkem. V rámci dotačních 
programů je rovněž povinné mnoho e-fak-
tur tisknout a opatřovat kvůli identifikaci 
razítkem dokládajícím jejich proplacení 
v rámci daného programu. Tyto dokumenty 
je nutné zasílat poštou, čímž se opět zvyšuje 
riziko přenosu virů. 

DALIBOR DOsTÁL (dostal.mf.cz)
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Jak zabrzdit koronavirus?
Podnikatelé volají po jednoduchých, 
ale účinných opatřeních

09/2020 l 53



TO Ne J  Z  w w w.eURO.C Z

CeLé TeXTy NA weBU TÝDeNíKU

Lazar bazar
Trh s ojetými automobily 
hlásí mírné oživení

Vzdálené miliardy
Pandemie brzdí dobývání 
zahraničních pohledávek 

A budou lítat třísky
Z nejvzácnějších partií 
Krkonoš zmizí 
stovky tun keřů

54 l Profit

Dvanáct strahovských stadionů. Zhru-
ba na tak velkou plochu v nejvýše 
položených oblastech Krkonošského 
národního parku (KRNAP) se zaměřují 
čeští a zahraniční brigádníci s pilami 
a sekyrami. Kácejí a prořezávají tam ne-
původní borovici kleč, která se tu během 
uplynulých desetiletí nebývale rozrostla 
a nyní ohrožuje a utlačuje důležitější 
rostliny.

Na práce tu dohlíží Josef Harčarik, bo-
tanik Správy KRNAP. Podle něj se některé 
oblasti zarostlé hustými keři budou likvi-
dovat téměř úplně, někde třeba jen z třiceti 
procent. „Prořezáním výsadeb kleče bude 
vytvořena přírodě blízká mozaika různě 
velkých skupin kleče a travinné vegetace 
alpínského bezlesí, která umožní zachování 
krkonošské arkto-alpínské tundry v přízni-
vém stavu,“ upřesňuje Harčarik, co je cílem 
celé akce.

Celkově by se mělo vysekat až 1500 tun 
dřeva. A to nemůže v tundře zůstat. Musí se 
dostat do údolí. Jenže těžké náklaďáky ani 
traktory se do těchto nejcennějších oblastí 
Krkonošského národního parku nedosta-
nou. Proto si KRNAP zavolal na pomoc vr-
tulník. Zádrhelem ovšem je, že velká ruská 
helikoptéra Mi-8 v podvěsu unese maxi-
málně dvě tuny materiálu. Což znamená, 
že pro kleč bude muset nad nejchráněnější 
přírodou vzletět více než sedmsetkrát a pří-
roda se tím pádem musí připravit nejen na 
obrovský hluk, ale i velký objem jedovatých 
zplodin z motorů.

Radek Drahný, mluvčí Správy KRNAP, 
tvrdí, že i proto dochází k prořezávkám 
a odsunu kleče až nyní, tedy ve druhé 
polovině léta a na podzim. Tak je prý 
zaručena „minimalizace negativního 
vlivu prořezávek kleče na živočichy, 
zejména s ohledem na jejich rušení 
v období rozmnožování a vyvádění 
mláďat“.  osT

Téměř osmnáct miliard korun. Tolik dluží 
České republice země jako Kuba, Čína, 
země bývalé Jugoslávie, Kazachstán nebo 
Ukrajina. Za posledních sedm let se poda-
řilo zahraniční pohledávky České republiky 
snížit zhruba o čtyři miliardy korun. Žádný 
důvod k radosti to ale není. Reálné inkaso 
dluhu je mizerné. I tak se ale loni minister-
stvu financí u některých pohledávek dařilo 
lépe než v předchozích letech.

Zatímco v roce 2018 resort financí ve 
spolupráci s Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových inkasoval jen 
144 milionů korun, loni už to bylo 387,7 mi  -
lionu korun, jak vyplývá ze zprávy o stavu 
a vývoji zahraničních pohledávek za rok 
2019, kterou ministerstvo financí předloži-
lo v červnu vládě. A nebýt pandemie, letos 
mohly být výsledky ještě o něco lepší.

„Pandemie covidu-19 měla a má zásadní 
dopad na veškerá jednání v agendě zahra-
ničních pohledávek i s ohledem na proza-
tímní nemožnost plánování těchto jednání 
do budoucna,“ poznamenal Jakub Vintrlík 
z komunikace ministerstva financí.

Asi největší průlom se úředníkům, kteří 
o zahraničních pohledávkách za Česko 
vyjednávají, podařil při řešení dluhů zemí 
bývalé Jugoslávie. Ty měly Česku zaplatit 
přes půl miliardy korun plus úroky, které 
ale za ta léta dosahovaly částky okolo dvou 
miliard korun. Dluh vznikl jako koneč-
né saldo clearingového účtu vzájemného 
obchodování mezi tehdejší Českou a Sloven-
skou Federativní Republikou a Federativní 
lidovou republikou Jugoslávie.

Srbsko a Černá Hora poslaly loni na 
podzim do České republiky 240 milionů 
korun a jejich část jugoslávského dluhu 
je tímto po skoro třiceti letech uzavřena. 
Původně byla pohledávka vyšší, nicméně 
ministerstvo financí v rámci smírného 
řešení odpustilo těmto dvěma státům 
554,8 milionu korun.  jaR
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Prodeje ojetých aut se během pandemie ko-
ronaviru prakticky zastavily, statistiky mluví 
o téměř stoprocentním březnovém propadu 
a jen pozvolném růstu. Bez nadsázky lze prv-
ní půlrok letošního roku označit za největší 
ránu do té doby pulzujícímu trhu. Češi podle 
dat autotržiště Carvago utratili v prvním půl-
roce za ojetá auta o 27 miliard méně než loni, 
což v meziročním srovnání znamená propad 
o 46,53 procenta. Ještě na začátku roku při-
tom trh rostl. „Do epidemie koronaviru rostl 
o 1,7 procenta, tedy o 315 milionů korun,“ 
uvedl CEO společnosti Jakub Šulta. Jen za 
dobu povinné karantény vygeneroval podle 
Petra Přikryla z Asociace prodejců použitých 
automobilů – autobazarů (APPAA) celý obor 
ojetých vozidel ztrátu asi půl miliardy korun. 
„Přibližně 55 bazarů ukončilo svoji činnost,“ 
doplnil.

Černé scénáře však nyní berou zasvé. „Září 
můžeme označit za bod zvratu, trh se dostává 
na úroveň před pandemií,“ uvedl Jiří Grund, 
předseda Asociace obchodu ojetými auto-
mobily (AOOA). Přesto o oživení trhu mluví 
oborové asociace a největší české autobazary 
oslovené týdeníkem Euro velmi opatrně. 

Šéfka největší sítě tuzemských autobazarů 
AAA Auto Karolína Topolová například tvrdí, 
že se stále pohybují v meziročním srovnání 
zhruba na 80 procentech prodejů. V době uza-
vření poboček podle ní klesly prodeje téměř 
na pětinu a namísto 250 vozů, které se denně 
běžně na pobočkách prodaly, jich firma přes 
online kanál prodávala jen několik desítek. 
Ztráty jdou podle ní do stovek milionů korun, 
a nebýt vládního programu Antivirus, propou-
štění by bylo ještě mnohem razantnější.  hRo
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Snad každý se někdy dostal do finanční 
nepohody, záleží ovšem, do jak velké. 
Bohužel u někoho může dojít až k tomu, 
že mu hrozí exekuce. V České republice je 
kolem 800 tisíc lidí v exekuci. Jak je možné 
se do ní dostat, jaké jsou možnosti řešení 
a jak moc zasáhne do života?

Příčinou exekuce je obvykle nesplacený 
dluh. Věřitel (ten, komu dlužíte) podá k sou-
du žalobu, ve které žádá zaplacení dluhu. 
Poté co soud vydá rozhodnutí s příkazem 
dluh splnit, máte zpravidla několik dnů na 
to tak učinit. Jestliže svůj dluh ani v této 
lhůtě nesplníte, může věřitel podat návrh na 
zahájení exekučního řízení. Exekutor pak 
vykonává rozhodnutí soudu.

dluhy
Dluh vám může vzniknout, pokud nesplácíte 
půjčku, úvěrové karty, ale také například 
vybavení domácnosti, které jste si pořídili 
na splátky. Obvyklé jsou také dluhy za ne-
zaplacené pokuty, neplacení výživného (ali-

menty), neuhrazené služby za telefon, svoz 
odpadu, ale také zdravotní pojištění apod. 

V České republice jsou nejčastěji nesplá-
cené hotovostní půjčky v hodnotě několika 
desítek tisíc, za nimi následují úvěrové kar-
ty. Pozor byste si měli dávat na podezřelé, 
často nebankovní půjčky, které mají vysoký 
úvěr – tedy spočítat si, zda budete mít dost 
peněz na vysoké splátky a kolik ve výsledku 
dohromady zaplatíte.

způsoBy provedení exeKuce
Možností, jak od vás exekutor získá dlužnou 
částku, je několik. 
•  Srážky z vašich příjmů – z vašeho platu, 

mzdy či jiných příjmů (odměny z dohod, 
důchod, podpora atd.) vám bude strhávána 
určitá částka. Kolik peněz vám zůstane, 
záleží na počtu vyživovaných osob (man-
želka, děti) a o jakou pohledávku se jedná 
(přednostní či nepřednostní, které si lehce 
najdete na internetu). S čím dále můžete 
počítat, je tzv. nezabavitelná částka. Ta se 

každým rokem (a nyní i vlivem koronavi-
rových opatření) mění, vždy si zjistěte její 
aktuální výši.

•  Prodej movitých a nemovitých věcí – z pro-
deje vašich movitých i nemovitých věcí je 
uhrazen váš dluh.

•  Zastavení nemovité věci – v tomto případě 
je vaše nemovitost zastavena do doby, než 
uhradíte svůj dluh, nejedná se o prodej 
vaší nemovitosti. 

•  Správa nemovité věci – nově je možné, že 
vám vaše nemovitost nepůjde k prodeji, 
ale může se pronajmout a z nájmu se bude 
splácet váš dluh.

•  Zablokování bankovního účtu – jednoduše 
peníze, které na účtu máte, jsou použity na 
uhrazení dluhu. Banka vám však z vašich 
peněz poskytne dvojnásobek životního 
minima (nyní 2x 3860 korun). To se také 
každým rokem (a nyní i vlivem koronavi-
rových opatření) mění, vždy si zjistěte jeho 
aktuální výši.

•  Pozastavení řidičského průkazu – tím se 
sice mnoho peněz přímo nezíská, ale je to 
cesta, kterou je vyvolán tlak na dlužníka, 
aby platil své dluhy (např. výživné apod.).

jaKé máte možnosti
Samozřejmě ideálním řešením je dluh ihned 
uhradit, na to bohužel ale většinou není dosta-
tek financí. Důležité je tuto situaci neignoro-
vat. Možnosti, aby se váš život úplně nezhrou-
til, existují. První je domluvit si tzv. splátkový 
kalendář – splácet podle vašich možností. 
Nastaví se splátkové schéma, a pokud jej bude-
te plnit, můžete se exekuci zcela vyhnout. 

Dále se můžete odvolat proti exekučnímu 
příkazu, exekuci odložit, lze podat i návrh 
na zastavení exekuce nebo vyškrtnout věc ze 
soupisu majetku. Na všechny tyto možnosti 
ale platí přísná pravidla, například svůj byt 
nemůžete jednoduše z exekuce vyjmout. 
Pokud i přesto nejste schopni splácet svoje 
dluhy, existuje možnost vyhlášení osobního 
bankrotu (oddlužení). Ale i ten má svá jasně 
daná pravidla. 

ONDřeJ BeNC, interní právník ManpowerGroup

PoR adna

Mám obavy z exekuce. Jak k ní vlastně dojde?  
A jak bych se jí popřípadě mohl vyhnout? 
 
FRANTIŠeK N., Ostrava
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21. ZÁří 
VPřeD s UDRŽITeLNÝM DesIGNeM
Cestu k úspěchu tvoří správné načasování va-
šeho byznysu, dobře zvolený produkt, dobrá 
kalkulace cen a kvalitní výroba. Významnou 
roli však hraje i zpracování výrobku. Součas-
ný moderní design klade důraz na estetič-
nost, funkčnost, ekonomičnost, ergonomii, 
technickou proveditelnost, ale i minimalizaci 
negativních dopadů výrobků na životní pro-
středí. Více o inovacích, udržitelném designu 
a jejich použití v souladu s principy cirku-
lární ekonomiky se podnikatelé dozvědí na 
semináři, který se koná předposlední zářijové 
pondělí ve Zlíně. Více na monika.dostalova@
czechtrade.cz.

22. ZÁří
CesTy MODeRNíHO MARKeTINGU
V úterý 22. září od 13 do 16 hodin se v Praze 
uskuteční seminář AMSP ČR a agentury 
IPSOS. Zástupci firem i živnostníci se na 
něm dozvědí, jak dělat strategický marke-
ting bez vlastních lidí, jaké jsou nejnovější 
trendy v marketingu, jak pracovat se značkou 
a efektivně komunikovat se zákazníky, jak 
využívat digitální marketing nebo inovovat 
nabídku produktů či služeb. Přednášející se 
budou věnovat i dalším tématům. Podrobnos-
ti si přečtěte na www.businessinfo.cz/akce/
bez-marketingu-to-nejde-ani-v-msp/.

29. ZÁří
česKO CeNTReM INOVACí
Od 29. září do 4. října 2020 proběhne v Praze 
5. ročník největší události na podporu inovací 
v Česku. Doprovodné události budou hostit 
I další města v ČR. Týden inovací ČR 2020 bude 
zahájen v úterý 29. září ve Foru Karlín v Praze. 
Těšit se můžete například na inovační veletrh 
s odbornými semináři či mezinárodní konferen-
ci. Představí se zde špičkoví zahraniční i domácí 
odborníci v oblasti digitalizace, udržitelnosti či 
umělé inteligence. Další informace najdete na 
businessinfo.cz/akce/tyden-inovaci-cr-2020/.

1. říJNA
JAK řeŠIT PRŮŠVIH Ve FIRMĚ
Průšvih ve firmě? Zvládejte krizovou komunikaci 
na jedničku – to je podtitul workshopu, který 
proběhne 1. října v pražském Florentinu pod 
záštitou Hospodářské komory ČR. V podniku 
vypukne nákaza, stane se nehoda, pomluví vás 
konkurence, uniknou vám data? Přednášející 
vám na workshopu poradí, jak svou firmu na 
nenadálé krize připravit. Bližší informace vám 
poskytnou na kurzy@komora.cz. 

5. říJNA
Ve sVĚTĚ PřePRAVNíCH  
DOKUMeNTŮ
V pondělí 5. října 2020 se mohou zájemci od  
9 do 16 hodin zúčastnit v Praze semináře, který 
nabídne informace ke všem známým vzorům 
přepravních dokladů, tedy nákladním a náložným 
listům, osvědčením nejrůznějšího druhu a jejich 
použití. Lektor ICC a Svazu spedice a logistiky ČR 
Petr Rožek nastíní i nejnovější trendy směrem 
k e-dokladům. Podrobnosti na filipkova@icc-cr.cz.

24. ZÁří

sPOTřeBNí DAŇ

•  splatnost daně za červenec 

2020 (pouze spotřební daň 

z lihu) 

25. ZÁří

DAŇ Z PřIDANé  

HODNOTy

•  daňové přiznání a splatnost 

daně za srpen 2020

•  souhrnné hlášení za srpen 2020

•  kontrolní hlášení za srpen 2020

eNeRGeTICKé DANĚ

•  daňové přiznání a splatnost 

daně z plynu, pevných paliv 

a elektřiny za srpen 2020 

sPOTřeBNí DAŇ

•  daňové přiznání za srpen 2020

•  daňové přiznání k uplatnění 

nároku na vrácení spotřební 

daně například z topných olejů, 

ostatních (technických) benzinů 

za srpen 2020 (pokud vznikl 

nárok)

30. ZÁří 

DAŇ Z PříJMŮ

•  odvod daně vybírané srážkou 

podle zvláštní sazby daně  

za srpen 2020

DAŇ Z PřIDANé  

HODNOTy

•  žádost o vrácení DPH z EU  

dle § 82 zákona o DPH

12. říJNA

sPOTřeBNí DAŇ

•  splatnost daně za srpen 2020 

(pouze spotřební daň z lihu)

15. říJNA

DAŇ sILNIčNí

•  záloha na daň  

za 3. čtvrtletí 2020
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Jaroslav Matějka, e: matejka@mf.cz

ADResA ReDAKCe
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

ReDAKTOřI
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Stejná mzda?
Zachraň se, kdo můžeš

Nebylo v tuzemsku médium, které by 
si nezgustlo na letním sólokapru – 
pracovník České pošty z Olomouce 

zažaloval svého zaměstnavatele s tím, že 
chce stejnou mzdu jako jeho kolegové v Pra-
ze. A uspěl. Nejvyšší soud mu dal za pravdu. 
Zaměstnavatel mu musel doplatit celkově 
více než sto tisíc korun. 

Okamžitě se strhl křik: co to je? Sociali-
smus je zpět? Vždyť to odporuje samotné 
podstatě kapitalismu, který je postavený 
na soutěži. Už se nebudeme chovat tržně? 
Čeká trh práce revoluce? Budeme se mít zase 
všichni stejně (blbě)?

Podle platného zákoníku práce však má 
olomoucký řidič opravdu nárok na stejnou 
mzdu jako pošťák z města na Vltavě, když 
pracují v jedné firmě. „Za stejnou práci 
nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem 
zaměstnancům stejná mzda,“ tak je psáno. 

Na nic je tak argumentace, že v Praze je 
sice blaze, ale draze a je třeba tady na peně-
zích „přitlačit“.  To sem fakt nepatří. Soud se 
držel litery zákona. 

Zaměstnavatelé se však z „pasti“ mohou 
snadno vyvléct, přizpůsobit se tržní realitě, 
zachránit kapitalismus v Česku. Stačí 
zavést například různé příplatky ke mzdě, 
podrobené sice dani a odvodům jako mzda, 
ale zohledňující zvláštnosti pracovních trhů 
v různých koutech Česka. 

Anebo to vzít rovnou z gruntu, pustit 
se do reorganizace, jejímž výsledkem by 
bylo, že v různých regionech by působil 
jednotlivý podnikatelský subjekt a nikoli 
jeden subjekt v rámci celé České repub-
liky.      

a jaK Ke všemu došlo? 
Ustanovení zákoníku práce, která upravují 
kritéria pro určení výše mzdy, mají svůj 
základ v evropských směrnicích. Ty však na 
rozdíl od české úpravy nesrovnávají pod-
mínky všech zaměstnanců u téhož zaměst-
navatele, ale zaměstnanců v téže provozovně 
(establishment). Jeden zaměstnavatel 
nicméně může mít provozoven více.

„V důsledku pravděpodobně chybného 
výkladu evropské směrnice je český zaměst-
navatel povinen poskytovat svým zaměst-
nancům, vykonávajícím stejnou práci nebo 
práci stejné hodnoty, vždy mzdu ve stejné 
výši, bez ohledu na to, kde se ta která jeho 
provozovna nachází. Je přitom zřejmé, že 
vzhledem k rozdílné výši životních nákladů 
v různých regionech Česka má takto po-
skytovaná ‚stejná‘ mzda opravdu významně 
rozdílnou hodnotu,“ říká Klára Valentová 
z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & 
Partners. 

JAROsLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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