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Nejen hospody řeší
vládní příkazy a zákazy.
Kolik firem přežije?
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Tečou nervy
V odvětví pohostinství přituhuje. Hospodští,
restauratéři, kuchaři nemohou přijít vládě a jejím
dosavadním opatřením v boji s koronavirem na
jméno. Žalují, kolik lidí budou muset propustit,
jak jsou na tom špatně, že se z toho česká gastronomie nikdy nevyhrabe. „Přispěj, státe!“ zní dnes
nejen od nich českou i moravskou krajinou.
V roce 2016 u nás bylo 17 496 podniků působících v pohostinství. O čtyři roky později již
22 205. Vypadalo to, že každý, kdo uměl míchaná
vajíčka, si otevřel hospodu či restauraci. Společnost bohatla a na magické vlně surfovali mnozí.
Teď to ale vypadá, že narazili do vodní zdi.
„Ze zlatého vejce je najednou nula,“ pojmenoval

výstižně drama jeden z úspěšných podnikatelů.
Očekává se, že jen v centru Prahy nepřežije
polovina restaurací. Epidemie si vybírá svoji daň
nemilosrdně.
Jak na to stovky nových podniků zareagují? A co ty, co už tu jsou roky? Budou jejich
majitelé jenom trpně čekat na pomoc shůry, na
kompenzace? Které samozřejmě po posledním
„lockdownu“ přijít musejí. Zabalí to? Nebo přijdou s novými nápady? Více v hlavním článku
a rozhovoru čísla (a také v rubrikách Česko,
Svět).
JAROslAv MATěJKA.(matejka@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com / ILUSTRACE: Richard Cortés

„Představa, že se semkneme a všechno
bude báječné, je pryč. Tohle je normálně
hospodská rvačka, to už se nehraje podle
žádných pravidel. Tvrdě každý sám za sebe.“

Zdeněk Pohlreich,
šéfkuchař a majitel restaurací
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„Čtvrtina gastronomů je
v přímém ohrožení krachem,“
říká restauratér Luboš Kastner

Reverzní hypotéka jako investice?

Ano, a navíc s cíleným atraktivním výnosem nad 5 procent p. a.
Ano, od 1. 9. 2020 je to možné. FINEMO.CZ
a jeho 1. fond reverzních hypoték přináší na
trh fondů pro kvalifikované investory novinku
s mottem „Odpovědná investice s cíleným
výnosem 3 procenta p. a. nad inflací“.
Za nově založeným fondem stojí zakladatelé a průkopníci reverzní hypotéky v České
republice z FINEMO.CZ.
Zakladatelé společnosti FINEMO.CZ jdou
v tomto případě, stejně jako se svou Rentou
z nemovitosti, proti proudu a jako jediní v ČR
prostřednictvím fondu nabízejí investorům
podíl na výnosech z reverzních hypoték.
Fond půjčuje prostředky do FINEMO.CZ
pouze proti zástavě na portfoliu nemovitostmi zajištěných úvěrů – reverzních
hypoték. Všechny smlouvy fondu za účelem
financování poskytování reverzních hypoték
jsou opatřeny inflační doložkou. Díky tomu
se dá dobře predikovat, že předpokládaný
výnos pro investory bude stabilní, přibližně
tři procenta nad inflaci bez ohledu na vývoj
cen nemovitostí nebo situaci na finančních
trzích s akciemi či dluhopisy.

Depozitářem dohlížejícím na nakládání
s majetkem fondu je Komerční banka,
správcem a fondu pak AVANT investiční
společnost.
Poměrem mezi cíleným výnosem
mezi pěti až šesti procenty p. a. a charakterem zajištění, dle názoru zakladatelů obdobných hypotéčních zástavních
listů, se 1. fond reverzních hypoték
SICAV může řadit mezi atraktivní fondy
zejména pro kvalifikované investory hledající příležitost k diverzifikaci portoflia.
Vstup novým investorům bude umožněn
každý měsíc.
V ČR se pak jedná o naprosto ojedinělou
investiční příležitost a 1. fond reverzních
hypoték je tak skutečně prvním fondem, se
kterým si můžete za účelem diverzifikace
Vašeho portfolia vyzkoušet investici do
reverzních hypoték i Vy.
Pokud chcete o investici vědět více,
volejte 241 400 100 nebo navštivte
www.fondreverznichhypotek.cz

1. FOND REVERZNÍCH HYPOTÉK SICAV, A. S.,
JE FONDEM KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ
DLE ZÁKONA 240/2013 SB. SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH
INFORMACÍ FONDU (KID) JE K DISPOZICI NA:
FONDREVERZNICHHYPOTEK.CZ
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Krize v pohostinství?
V nedohlednu
V Česku letos vzniklo
842 nových podniků

Neočekávaný rekord
Ačkoli provozovatelé restaurací, barů, kaváren a bister zažívají kvůli koronaviru těžké
časy, vzniklo od ledna do září už více než
840 nových firem, podnikajících ve stravování a pohostinství. Ukázala to analýza
Bidsnode.
Celkový počet společností v tomto
segmentu přesáhl 22 tisíc. Nikdy v historii
samostatné ČR jich nebylo více (počet je
zhruba dvojnásobný než v roce 2010).
Detailnější statistiky nicméně ukazují,
že v oboru začíná podnikat méně lidí než
v předchozích dvou letech.

Na jaře musely mít z důvodu boje s koronavirem restaurace zavřeno, s příchodem
druhé vlny pandemie se omezuje jejich
otevírací doba.
„I přes radikální zásahy ze strany státu
podnikatelé rozjíždějí nový gastrobyznys,
přesto jsou ve srovnání s předchozími lety
opatrnější. V roce 2020 založili o 16 procent
podniků méně než ve stejném období loňského roku a o 29 procent méně než v roce 2018,“
shrnuje analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Pesimistické scénáře hovořily o tom, že
zanikne až třetina restaurací a podnikání
v tomto odvětví Čechy lákat nebude. Kritická situace měla nastat zejména v Praze,
kde je mnoho podniků bytostně závislých na
zahraniční klientele.
Podniky působící v pohostinství
Rok

Počet
založených

Počet
zrušených

Celkový
počet

2016

2 558

294

17 496

2017

2 152

396

19 354

2018

1 722

467

20 725

2019

1 445

621

21 592

2020*

842

390

22 205

Zdroj: Bisnode

Terminály za hubičku
Po rozvolnění vládních mimořádných opatření stoupl zájem
o platební terminály zdarma. Díky
projektu „Česko platí kartou“ je
dnes využívá už víc než 2600 drobných obchodníků a živnostníků.
Program byl prodloužen do konce
roku a o terminál zdarma mohou
nově požádat také provozovatelé
e-shopů. Nejvíc terminálů zdarma
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Od začátku roku do září ale zaniklo jen
390 společností, což je o paradoxně deset
procent méně než v roce 2019.
„Celkově počet nově vzniklých firem meziročně propadl o 11 procent. V segmentu stravování a pohostinství to bylo 16 procent. I přes
všechna optimistická čísla je tedy zřejmé, že
podnikatelé v gastrobyznysu prožívají velmi
obtížné období,“ připouští Petra Štěpánová.
Špatné časy se odkládají
Podnikání v Česku ukončilo v prvním půlroce celkem 7688 kapitálových firem, což je
o necelá tři procenta méně než ve stejném
období loňského roku, který byl co do počtu
zrušených firem rekordní.
Ze 7688 společností, jež byly v prvních
šesti měsících letošního roku zrušeny, jich
byly více než dvě třetiny zlikvidovány. Ostatní zanikly například formou fúze s jiným
podnikatelským subjektem.
Analytička Bisnode Petra Štěpánová
přesto očekává, že za celý letošní rok zanikne více podniků než loni. Krize se podle ní
projeví až na konci roku – a zřejmě i v gastronomii. „Nepůjde ale o nic dramatického,“
věří Michal Dvořáček.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

(26 procent) se nachází v gastronomických provozech (restaurace,
kavárny). Pětina žadatelů o terminál
podniká ve službách, kam spadají
hlavně kosmetické salony (12 procent), ale i fitness centra, autoservisy a opravny.
Britové dávají vale Česku
Vyjednávání mezi Velkou Británií
a Evropskou unií, která mají upravit

vzájemné budoucí vztahy, se komplikují a zatím nedospěla k žádným
závěrům. Zájem britských podnikatelů o byznys v Čechách dále klesá.
Podle dat poradenské společnosti
Bisnode britských firem v tuzemsku
každým rokem ubývá. V ČR aktuálně podniká 4543 firem s britskými
vlastníky, což je o 151 méně než
ve stejném období loňského roku
a nejméně za poslední čtyři roky.

FOTO: Shutterstock.com

J

sme na dně, míříme ke krachu. Další
omezení nám zlomí vaz, zní v posledních týdnech z řad majitelů a provozovatelů barů a restaurací.
„Podobná vyjádření se objevovala i na
jaře, pesimistické scénáře se ale nenaplňují. Podle posledních analýz podniků
v odvětví gastronomie stále přibývá
slušným tempem,“ říká poradce Michal
Dvořáček.
„To je příznivá zpráva, protože se zdá,
že podnikatelé nerezignovali a znovu se
pouštějí do byznysu,“ doplňuje ho analytička
Bisnode Petra Štěpánová.

č e s ko

Ráj byrokracie

Malá firma stráví papírováním
ročně téměř 6 týdnů

J

e děsivé, že v malém podniku musí
jeden člověk téměř šest týdnů na HPP
pracovat jen na papírování pro stát,“
glosuje ředitel Liberálního institutu Martin
Pánek.
Zmíněné číslo vychází z Indexu byrokracie Liberálního institutu (LI). Ten každý rok
sleduje známé povinnosti, jež musí splnit
typická malá firma během jednoho roku
provozu.

FOTO: Shutterstock.com

Zlepšení jen o chlup
Rok 2020 přesto přinesl v oblasti byrokracie
mírné zlepšení. Celková administrativní zátěž pro malé firmy činí letos 223 hodin, což
je o čtyři hodiny méně než v roce 2019.
„V zásadních kategoriích administrace
zaměstnanců a provozu k významným změnám nedošlo. Drobný pokles zátěže souvisí
především s omezením a odkladem změn
v legislativě a v podnikatelském prostředí,“ uvádí analytik Centra ekonomických
a tržních analýz a vedoucí projektu Index
byrokracie Pavel Peterka.
Odklad klíčových změn může souviset
i s pandemií koronaviru, čísla tedy nejsou
podle analytiků zcela vypovídající. Podnikatelé si nicméně v Česku dlouhodobě stěžují
právě na neustálé změny zákonů, které jim

Z automotive
k testům na virus
Česká firma působící v automotive
se pouští do výroby zdravotnického
materiálu. Reaguje tak na sílící
epidemii covidu-19. Ve společnosti
Isolit-Bravo v Jablonném nad Orlicí
se rozbíhá výroba speciálních výtěrových tyčinek k testování na přítomnost koronaviru. Výroba počítá
až s deseti tisíci kusy tyčinek týdně.

připadají nepřehledné, přinášejí nové povin- zemí se ČR umístila na třetím místě za druhým Slovenskem, kde jsou firmy omezeny
nosti a komplikují byznys.
papírováním průměrně 217 hodin ročně,
Jedním z příkladů je podle Peterky
a za první Severní Makedonií, kde byrokraodklad EET. „Veřejná správa reflektovala ve
cie dosahuje z českého pohledu těžko
svých rozhodnutích negativní vliv
uvěřitelných 153 hodin.
pandemie na živobytí podnikateNejhůře dopadly země na
lů a kývla například na odklad
jihu Evropy. Ve Španělsku
třetí a čtvrté vlny EET, jejíž
je zmíněné číslo 369 hodin
plánované zavedení v roce
a v Itálii 312 hodin. Na
2020 by pro firmy znamenačtvrtém místě skončila
lo další zvýšení byrokratické
ztrácí ročně průměrná
Litva s 271 hodinami.
zátěže,“ dodává Peterka.
firma plněním
Index byrokracie přitom
Letos přibyl ke stížnostem
povinností pro stát.
podle Liberálního institutu
podnikatelů i chaos ve vládních
zahrnuje pouze zátěž vycházející
restrikcích (nejen) během nouzoz činností, které vyžaduje zákon.
vého stavu.
„V době hospodářského růstu jsme nad
Jednoduchost indexu umožňuje podle LI
takovým stavem mohli mávnout rukou.
každoroční přepočítání výsledků. Dá se tak
Ale teď, v horších časech ekonomického
sledovat ochota a schopnost státní správy
poklesu a velmi nejisté budoucnosti, kdy
omezovat administrativní zátěž podnikatelů.
firmy musejí obracet každou korunu, by
Výsledky jsou podle Liberálního institutu
jim přišlo vhod, aby jim zaměstnanec
konkrétní, protože popisují život jednoho
na šest týdnů nevypadl z produktivní
podniku. „V některých případech jsou proto
vhodnější k interpretaci než výsledky měření za činnosti jenom kvůli vrtochům státu.
Vláda musí přijmout odvážnou agendu
celé ekonomické regiony,“ domnívá se Peterka.
odbyrokratizování naší ekonomiky,“
vyzývá Pánek.
Srovnání s Evropou
Ve srovnání s vybranými evropskými státy
Česko nedopadlo nejhůře. Ze šesti měřených JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

223
hodin

Celý projekt vznikl jako reakce na
nedostatek testovacích prostředků
během nouzového stavu. Produkce
by navíc v budoucnu mohla být
ještě vyšší.
Růžovější prognózy
Ministerstvo financí ve své nejnovější predikci z poloviny září odhaduje
celkový pokles českého HDP pro rok
2020 jen na 6,6 procenta. V roce

2021 by pak hospodářský růst mohl
dosáhnout až čtyři procenta. Jedná
se tedy o mírně lepší predikci, než
v srpnu zveřejnila ČNB. Ta očekávala, že ekonomika letos klesne
o 8,2 procenta meziročně. Ve výhledu na další roky nicméně ministerstvo počítá pouze s mírným růstem
a s tím, že na předkrizovou úroveň
se český hrubý domácí produkt
dostane nejdříve za tři roky.

10/2020 l 7

č e s ko

Recykláty placené zlatem

Češi utrácejí za repasované
notebooky i oblečení z kontejnerů

Brzda pro investice?
Firmy ani v současné době
neplánují přestat s investicemi
do inovací. Pandemie covidu-19
ale jejich plány odkládá. Polovina
firem se domnívá, že zodpovědnost
za výpomoc firmám v současné
krizi náleží státu. Přibližně třetina
firem plánuje pro inovace využít
bankovní úvěr, jedna čtvrtina
chce využít dotace. Spoléhat se na

8 l Profit

Co Češi nakupují v e-shopech?
(v %)
17

Oblečení a doplňky
11

Dům a zahrada
7

Potraviny
Dětské zboží

5

Elektronika

5

Zdroj: Shoptet

r-pass.cz a pocitace24.cz. „Specializované
e-shopy přebírají hlavně zařízení po odpisech z větších firem, které je prodávají za
deset až dvacet procent původní ceny. Po
repasi mohou tato zařízení dál dobře sloužit
především jednotlivcům, u nichž o ně pozorujeme stále stoupající zájem,“ potvrzuje
Miroslav Uďan, CEO společnosti Shoptet.
Z kontejnerů zpátky na trh
Podobně se některé společnosti, například
česká Forewear, snaží reagovat na to, že
přibývá odpadu z použitého oblečení. Každý
Čech ho průměrně vyprodukuje 16 kilogramů za rok.
Použité oblečení prodejci shromažďují
prostřednictvím speciálních kontejnerů

rozmístěných v tisících českých obcí. Právě
zde končí až polovina „odpadového“ textilu,
ze kterého se po ručním roztřídění znovu
využije až 90 procent. Recyklované oblečení
potom končí v prodejnách společensky
odpovědné módy, ve firmách nebo případně
charitativních organizacích.
Alternativní odpovědí na zvýšenou produkci textilního odpadu se stává pronájem
oblečení. O nový trend se začínají zajímat
i velcí hráči na globálním trhu s módou.
„Pronájem oblečení se platí paušálně jednou za měsíc a jeho cena se pohybuje kolem
60 až 80 dolarů. Podobných projektů bude
přibývat a brzy si najdou cestu i do Česka.
E-shopy jsou pro ně ideálním řešením, protože nabízejí chytré nástroje sběru i prodeje,
které navíc umějí rychle propojit zákazníky.
Na cestě k udržitelnosti by e-commerce
mohla brzy i u nás hrát prim,“ dodává Miroslav Uďan.
Obrat e-commerce v roce 2020 představuje už téměř 12 procent celkového maloobchodního obratu v tuzemsku a každoročně
stoupá o jedno až dvě procenta.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

dotace se příčí zejména rodinným
podnikům. Nadpoloviční většina
firem plánuje investice do inovací
nejméně ve výši půl milionu.
České HDP:
Očekávaný propad
Česká ekonomika klesla ve 2. čtvrtletí letošního roku ve srovnání se
stejným obdobím loňského roku
téměř o 11 procent. Oproti prvnímu

kvartálu 2020 došlo k propadu HDP
o 8,7 procenta. Češi v krizi výrazně
snížili spotřebu a začali šetřit. Čísla
upřesnil v říjnu Český statistický úřad
(ČSÚ). Výsledky ovlivnila pandemie
covidu-19 a s ní spojená restriktivní
opatření, jež ochromila tuzemské
hospodářství. Nejistá situace vedla
k poklesu spotřebních výdajů na obyvatele, mezičtvrtletně o 4,4 procenta
a meziročně o šest procent.
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Č

eská e-commerce má nový hit. Češi
utratí za recyklované produkty
stovky milionů korun a každý rok je to
o desítky procent více než v roce předchozím.
Mezi nejoblíbenější produkty patří repasované
notebooky a mobilní telefony značky Apple.
Obliba recyklovaných výrobků je na vzestupu také u oblečení. Na situace, kdy průměrný Čech ročně vyprodukuje až 16 kilogramů textilního odpadu, se snaží reagovat
velké koncerny i tuzemské značky. Vzniká
dokonce i nový trend pronájmu oblečení.
Raketovým tempem přibývá internetových obchodů, které použité věci se zárukou
nabízejí. Podle společnosti Shoptet, největší
tuzemské platformy pro tvorbu a provoz
e-shopů, má trh s repasovanými věcmi hodnotu přibližně 300 milionů korun.
Nejčastějším sortimentem v kategorii
repasovaných produktů je elektronika,
a to zejména notebooky, které nejčastěji
kupují rodiče dětem. Meziročně o více
než 160 procent vzrostla rovněž poptávka
po mobilních telefonech, jde především
o značku Apple.
Mezi největší obchodníky s repasovanými
přístroji v Česku patří e-shopy pocitarna.cz,

s l o v e n s ko

Airbnb bublina praskla
Ceny nájmů prudce padají.
Díky krizi

N

a slovenském realitním trhu vznikl
nový trend. Může za to epidemie
covidu-19, respektive omezený
turistický ruch.
Ceny bytů na Slovensku trhaly v uplynulých letech historické rekordy, bydlení se
stávalo stále méně dostupným. Přesto realitní trh v poslední době hlásí nový trend – od
března letošního roku dochází k výraznému
poklesu nájemného.
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Méně cizinců, nižší nájmy
Podle portálu Nehnutelnosti.sk zaznamenává Bratislava v některých lokalitách
až dvojciferný pád cen nájmů. Důvod je
jednoznačný: na trh se pro dlouhodobé
pronájmy dostaly stovky bytů, které byly
ve slovenské metropoli využívány pro
platformu Airbnb.
Využívali je zejména cizinci, jenže
cestovní ruch zabrzdila pandemie SARS-CoV-2. Kvůli nákaze přijelo na Slovensko
v roce 2020 o desítky procent zahraničních návštěvníků méně. Na jaře byl pokles
obrovský a vzhledem k rekordním nárůstům
nakažených v posledních dnech může být
nyní situace v zemi pod Tatrami ještě kom-

Pád ekonomiky zrychlil
Deficit státního rozpočtu stoupl
v září na Slovensku na 4,7 miliardy
eur. V meziročním srovnání je to
o 2,8 miliardy horší číslo. Za neblahým vývojem je především růst
výdajů o 2,3 miliardy, příjmy státní pokladny poklesly o více než
500 milionů eur. Podle analytika
rozpočtové rady Pavola Majhera
je vývoj veřejných financí letos

plikovanější. A situace není dobrá ani jinde
v Evropě.
Majitelé bytů proto raději sahají ke klasickému pronájmu a zlevňují, uvádí server sme.sk.
„Cena nájmu typického dvoupokojového bytu
v Bratislavě mimo centrum se donedávna pohybovala mezi 550 a 600 eury měsíčně, dnes
seženete stejný byt i za 400 eur na měsíc,“
prozrazuje podnikatel Michal Hanzlík.
U bytů 3+1 se na počátku roku pohybovaly
ceny v rozmezí 650 až 700 eur za měsíc. V centru metropole byla průměrná cena dvoupokojového bytu 790 eur. V říjnu 2020 jsou nájmy
zhruba o deset až patnáct procent nižší.
Vždy spásná krize?
Ceny nájemného rostly v posledních deseti
letech na Slovensku stejně jako v České republice pravidelným tempem. K poslednímu
poklesu došlo během globální finanční krize
v letech 2008 až 2009.
Na trh se tehdy dostalo velké množství
bytů koupených těsně před kolapsem. Dnes
má realitní trh poněkud jinou podobu.
Vlastníci bytů zatím nejsou v zoufalé situaci,
která by je nutila k záchranným opatřením.
Do cen nájmů však pozitivně zasáhla nevidi-

telná ruka trhu – trend se bez předražených
Airbnb bytů změnil.
Portál Nehnutelnosti.sk v aktuální analýze
uvádí, že v že v bratislavském Starém Městě
klesly od března pronájmy dvoupokojových
bytů o 12,9 procenta. A změny ceníku se netýkají jen samotného centra Bratislavy. Například
v městské části Ružinov zlevnily pronájmy
třípokojových bytů o více než 17 procent.
Podoba s Českem
Podobná situace je letos i v Česku. Také
u nás část majitelů, kteří pronajímali přes
Airbnb, uvolnila své byty kvůli absenci
turistů pro dlouhodobé bydlení.
„U dlouhodobých nájmů vždy platí, že lpět
na přehnaně vysoké ceně se nevyplácí, protože
každý měsíc, kdy je byt neosazený, znamená
ztrátu. Většina nových klientů by ráda držela
dosavadní cenovou hladinu (jako přes Airbnb),
to ale ve většině případů není možné, což si většina z nich uvědomuje,“ říká oblastní manažer
M&M Reality pro Prahu Jan Martina.
Rovněž ceny nájmů v Praze proto poklesly
od jara 2020 zhruba o deset procent.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

zásadně ovlivněn karanténními
opatřeními, zhoršením ekonomického prostředí v důsledku pandemie
a následnými vládními restrikcemi.
Propad tržeb nedoženou
Riziko, že nebudou solventní a nebudou moci splácet své závazky,
se do konce roku dotkne více než
sedmi procent slovenských podniků. Vyplývá to z odhadu Národní

banky Slovenska (NBS). Podnikům
hrozí v letošním roce velký propad
tržeb a nejvýrazněji ohrožené jsou
mikropodniky do deseti zaměstnanců. Podle NBS se v druhé
polovině roku vrátí firmám jen asi
třetina tržeb, které jim vypadly
v první vlně koronakrize – a to
jen za předpokladu, že se výrazně
nezhorší epidemiologická situace
a nebude se vypínat ekonomika.
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Ajťáci do čela

Vedení firem by mělo
mít IT v krvi

Rychlejší reakce
Tato zjištění přicházejí v době
závažných otřesů, kdy se potvrzuje, že digitální transformace –
tedy změna nebo zdokonalení
obchodních modelů pomocí
technologií – pomáhá podnikům

Tikající kancelářská bomba
Po odeznění pandemie koronaviru
budou lidé z kanceláří zřejmě čelit
další nečekané hrozbě, onemocnění
legionelózou. Toto akutní horečnaté
onemocnění je vyvolávané bakteriemi rodu Legionella. Ty se běžně vyskytují ve vodě a v půdě. Přenáší se
klimatizací, vzduchotechnikou, vodovodními sítěmi. A právě nečinné
systémy a potrubí ve vyprázdněných
administrativních budovách představují tikající bombu. „Budovy nejsou navržené na to, že v nich nikdo
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71 %

nebude měsíce,“ řekl listu The New
York Times Andrew Whelton, profesor Purdue University. Ve velkém
nebezpečí podle něho budou nejen
zaměstnanci kanceláří, ale i ti z hotelů, tělocvičen a dalších budov.
Vlamují se do bytů
Podle studie laboratoří FortiGuard
kyberzločinci ve velkém zneužívají situaci způsobenou pandemií
koronaviru. „Za prvních šest měsíců
došlo k bezprecedentnímu vývoji na
poli kybernetických hrozeb. Drama-

ke zlepšení zákaznické zkušenosti, která
přímo souvisí s růstem výnosů.
Nový styl
„Podnikoví manažeři dosud nikdy nemuseli
řešit tolik změn, takže reálnou výhodu mají
ti, kdo jsou dobře obeznámeni s technolo
giemi a vědí, jak jim mohou aplikace pomoci
adaptovat na libovolné podmínky na trhu
a ovlivňovat budoucí výkonost a odolnost
jejich podniků. Tři čtvrtiny podnikových
manažerů z celého světa se shodují, že technické znalosti u manažerů vedou k úspěchu,“ říká Ed Hoppitt, ředitel společnosti
VMware odpovědný za aplikace a nativně
cloudové platformy v regionu EMEA.
Současná pandemie způsobila, že desetiletá digitální transformace proběhla během
několika málo měsíců. Miliony lidí pracují nebo
studují z domova, veřejná správa vyvíjí aplikace
pro sledování kontaktů v řádu měsíců, banky
rozšiřují možnosti obsluhy klientů a výrobci
i obchodníci se takřka přes noc začali zabývat
zaváděním digitálních platforem. RED

tický nárůst množství útoků a rychlý vývoj útočných metod ukazují, jak
pružně jsou kyberzločinci schopni
přizpůsobovat své strategie, aby
maximálně využili situaci způsobenou pandemií covidu-19. Podniky
musejí nutně přijmout opatření na
ochranu zaměstnanců pracujících
na dálku a pomoci jim dlouhodobě
zabezpečit užívaná koncová zařízení
a domácí sítě,“ říká Derek Manky,
ředitel pro globální aliance v oblasti
bezpečnostních informací laboratoří
FortiGuard.
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P

přizpůsobovat se dynamické situaci na trhu,
upravovat obchodní modely a poskytovat
zaměstnancům flexibilitu při výkonu práce.
Podniky v regionu EMEA zdůrazňují
například přínosy modernizovaných aplikací
v době pandemie z hlediska zvýšení své
výkonnosti a odolnosti. Více než polovina
(57 procent) respondentů vyzdvihuje roli
modernizovaných aplikací v umožnění práce
na dálku a více než třetina zmiňuje schopnost průběžně provádět aktualizace v reakci
na změny podmínek (39 procent) a zajistit
spolehlivý provoz systémů (37 procent).
Více než tři čtvrtiny (80 procent) vývojářů aplikací a IT manažerů v regio
nu EMEA se domnívají, že bez
úspěšné modernizace aplikací
nebudou podniky schopné
poskytovat nejkvalitnější možnou zákaznickou zkušenost.
manažerů pléduje za to,
Totéž zaznívá i ze strany podaby firmy vedli lidé
nikových manažerů, z nichž se
se zkušenostmi
více než 80 procent domnívá, že
z IT.
zlepšení portfolia aplikací povede

ozice nejvyšších manažerů by měli
zaujímat lidé se zkušenostmi z IT,
jako jsou vývojáři aplikací a programátoři, pokud mají být podniky úspěšnější.
Shodují se na tom téměř tři čtvrtiny (71 procent) podnikových manažerů v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA).
Nový průzkum ukázal, že povýšení členů IT
týmu do vedoucích rolí má zásadní přínos pro
celý podnik. Co se týče konkrétních přínosů,
polovina (50 procent) manažerů vyzdvihla
zvýšení efektivity v celém podniku, 42 procent
uvádí zvýšení obchodní výkonnosti, 40 procent spatřuje vyšší inovační potenciál a více
než třetina (37 procent) lepší zákaznickou zkušenost.

svět

Nebe bez letadel

Konec cestování = konec světa?
Někde ano

S

větová organizace cestovního ruchu
(UNWTO) předpověděla, že letos
poklesne počet turistů o 80 procent.
Již v červnu vydala varování, že v důsledku
cestovních restrikcí zanikne více než
197 milionů pracovních míst.
A podle expertů organizace krize vyvolaná pandemií dolehne na většinu, pokud
ne na všechny země na světě. Nejvíce však
samozřejmě na ty, pro něž sektor turistiky
představuje hlavní motor ekonomiky.
Podle Světového ekonomického fóra (WEF)
jeden z deseti lidí v současnosti pracuje
v sektoru turistiky, cestování stálo za vznikem
čtvrtiny nových pracovních míst vytvořených
na celém světě v období let 2014 až 2019.
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Nejvíce postižení
Web stacker.com sestavil žebříček 50 zemí
nejvíce závislých na cestovním ruchu. První
číslo udává roční příjem z turismu v dolarech, druhé procentuální podíl HDP, třetí
počet pracovních míst závislých na cestovním ruchu. JAM

Útěk od vody
Stoupající hladina moří mění zvyky
i na realitním trhu v Miami. Namísto
staré mantry „poloha, poloha, poloha“ je ve městě dnes vše podřízeno
„nadmořské výšce, nadmořské
výšce, nadmořské výšce“. Pozornost
přitahuje čtvrť Malá Haiti, v níž žijí
převážně imigranti. Až donedávna
jen málokdo z nich tušil, že žije
o 91,4 centimetrů výše než movití
lidé na Miami Beach. Teď už to vědí,
denně jim totiž volají realitní agenti,
často i ze zahraničí. „Zprvu jsme si

Pořadí Země

Roční příjem
z turismu (v USD)

Podíl HDP
(v %)

Počet pracovních
míst závislých na
cestovním ruchu
80 400 (36,7 %)

1. Maledivy

3 mld.

75,1 %

2. Seychely

999,9 mil.

64,2 %

29 700 (63,7 %)

3. Antigua a Barbuda

806,1 mil.

52,4 %

17 000 (46,2 %)

4. Bahamy

4,5 mld.

48,3 %

114 900 (56,2 %)

5. Vanuatu

380,4 mil.

45,9 %

30 800 (39,2 %)

6. Kapverdy

807,1 mil.

44,4 %

95,400 (38,9 %)

7. Svatá Lucie

654,2 mil.

43,3 %

40 300 (52,4 %)

8. Belize
9. Barbados
10. Fidžijská republika

794 mil.

41,8 %

61 400 (37,1 %)

2 mld.

41,2 %

54 000 (41,3 %)

2 mld.

39,3 %

117 200 (35,7 %)

– 199,9 mil.

37,6 %

12 900 (34,5 %)

12. Island

– 8,9 mld.

35,0 %

70 400 (36,6 %)

13. Jamajka

– 4,9 mld.

33,7 %

368 100 (30,5 %)

11. Dominika

14. Kambodža

– 7,5 mld.

31,6 %

2,7 mil. (30,5 %)

15. Gruzie

– 4,9 mld.

31,3 %

489 100 (27,3 %)

Další pořadí: Malta, Svatý Kryštof a Nevis, Albánie, Chorvatsko, Černá Hora, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svatý Vincenc a Grenadiny, Mauricijská republika,
Grenada, Kypr, Thajsko, Filipíny, Kiribati, Řecko, Gambie, Jordánsko, Libanon, Maroko, Nový Zéland, Portugalsko, Dominikánská republika, Arménie, Madagaskar,
Mexiko, Estonsko, Ázerbájdžán, Honduras, Španělsko, Tonga, Rakousko, Panama, Tunisko, Namibie, Sýrie, Lesotho.

firmy skončily, protože jim majitelé
zdvihli v poslední době dramaticky
nájem s cílem vyprázdněné budovy
prodat developerům.

mysleli, že to je kvůli blízkosti centra, letiště, pláže, než nám to došlo,“
řekla Marleine Bastienová, dlouholetá zdejší obyvatelka, televizi CNN.
A ukázala na prázdné obchody. Malé

Hodně drahý písek
Francouzský turista musel zaplatit
pokutu ve výši 1000 eur, když
se pokoušel vyvézt ze Sardinie
ve svém zavazadle více než dva
kilogramy bílého písku, uvedl euronews.com. Doplatil tak na místní
zákon přijatý v roce 2017, podle
něhož je zakázáno odnášet jej ze

zdejších pláží. Pokuty se pohybují
ve výši 500 až 3000 eur, záleží na
množství písku a na tom, kde byl
odebrán. Sardinie se tak brání
novému fenoménu. S proslulým
sněhobílým i světle růžovým pískem
se totiž v Evropě začalo kšeftovat
ve velkém. Zatím rekordní množství
se pokoušel odcizit francouzský pár.
Kontraband, který se dvojice snažila
provézt v automobilu, vážil 39,6
kilogramu. Loni se dokonce objevily
webové stránky, na nichž se písek
z ostrova prodával jako suvenýr.
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Covid čistí gastrotrh
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Situace je kritická, říkají restauratéři.
Zaniklo ale méně hospod než loni
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P

řed pražskou nuselskou restaurací
Na Táborce u Havlů postává v poledne – dva dny poté, co vládní opatření
uzavřelo české hospody a bary – hlouček
promrzlých štamgastů. Od 11. hodiny jsou
to první hosté, ačkoli tu za normálních okolností bývá plno.
Trojice vyčkává u výdejního okénka. Pivo
jim tu sice načepovat mohou, popíjet na ulici
se ale nesmí, takže si jen odnášejí domů
vlažné jídlo v krabicích.

Dva týdny? Nevěříme
České restaurace a hospody zavřely ve středu 14. října. Opatření má platit dva týdny,
hostinský Milan Petřík tomu ale nevěří.
Naopak – bojí se úplného lockdownu. „Podívejte se, jaká je situace s nakaženými, takže
to za dva týdny určitě neskončí. Obáváme
se, že budeme mít zavřeno celý listopad, což
by pro nás byla katastrofa,“ říká se smutkem
v hlase.
Není taková skepse, mezi hostinskými
aktuálně běžná, přehnaná? „Musíme si
přiznat, že situace se do konce roku zřejmě
nijak výrazně nezlepší. Bohužel,“ myslí si
také prezident Svazu obchodu a cestovního
ruchu (SOCR) Tomáš Prouza.
Ministr zdravotnictví Roman Prymula
slíbil, že budou opatření odvolána, pokud
klesne takzvané reprodukční číslo (ukazující, kolik lidí může nakazit jeden nemocný)
na 0,8. Pod tuto hodnotu ovšem nespadlo od
května, dokonce ani v letních měsících, kdy
se ekonomický život v Česku vrátil téměř
k normálu.
Vláda bude muset restartovat ekonomiku, drastická opatření proto nemohou
trvat měsíce, podnikatelé v gastronomii se
nicméně obávají, že k uvolnění nedojde dříve
než v prosinci.
„Nejistota je přesně to, co nám vadí nejvíc.
Potýkáme se s tím už od března. Vláda něco
vyhlásí a za týden už to neplatí. 9. října jsme
se dozvěděli, že budeme na 14 dní muset
zavírat v osm večer, a už o tři dny později
přišlo nařízení, že končíme úplně. Pokud bychom otevřeli v prosinci, možná přežijeme,
ale předpokládám, že budeme propouštět,“
doplňuje Petřík.
Zatímco posun zavírací doby na 22. hodinu se v restauraci na úbytku hostí a poklesu
tržeb téměř neprojevil, zhruba o dvě pětiny
spadla návštěvnost v momentě, kdy restaurace začala posílat hosty domů před osmou
večer.
„Návštěvnost i přes obědy klesá, protože
se lidé bojí. Opatření respektujeme, stát má
právo udělat taková rozhodnutí, tím víc se
ale nyní zdůrazňuje nutnost kompenzací pro ›
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› gastronomii,“ prohlašuje prezident Asociace
hotelů a restaurací ČR (AHR ČR) Václav
Stárek.
Zástupci podnikatelů upozorňují také na
to, že se mezi lidmi šíří „mýtus“ o nebezpečnosti restaurací, kde je údajně snadné se
nakazit. „Je mi líto, že tento mýtus vznikl,
protože data ukazují přesný opak. V pohostinství se nakazí minimum lidí. Pevně
doufám, že příště už bude vláda zveřejňovat
veškerá relevantní data bez odkladů a také
svá opatření bude přijímat na základě faktů,
ne na základě toho, co dobře vychází v průzkumech,“ doplňuje ho Tomáš Prouza.
Politici už kompenzace slíbili, jednání
probíhají. Podle zástupců podnikatelů se ale
musí jednat o bleskovou akci, v listopadu by
už mohlo být pozdě.

Odklad rozsudku smrti
Katastrofické scénáře, jež letos v dubnu
varovaly, že může zkrachovat až polovina

podniků působících ve stravování, se nenaplnily. Rezervy nicméně restauracím rychle
docházejí.
V dubnu byl výpadek na tržbách českých
podniků 80 až 90 procent. Léto bylo překvapivě slibné, tuzemská gastronomie zaznamenala čtyřprocentní meziroční nárůst tržeb.
Češi trávili dovolené v tuzemsku, což majitelům hospod a restaurací určitě pomohlo.
Jen v Praze (a některých turistických
centrech), kde jsou podniky více závislé na
zahraničních turistech, zůstal propad zhruba na dvaceti procentech.
Letní vzkříšení přesto firmy nespasilo.
Někteří ekonomové tvrdí, že zástupci barů,
hospod a restaurací pouze natahují ruce ke
státu. Krize by podle nich mohla pročistit
trh, kde je v přepočtu na obyvatele více
podniků než v jiných evropských zemích,
většina se ale shoduje, že je vládní pomoc
nutná. A vicepremiér Karel Havlíček slibuje,
že přijde rychle.

„Už zkracování otevírací doby bylo postupnou
likvidací celého sektoru. Večer se totiž tvoří
významná část tržeb a právě zmíněné opatření
v lidech vyvolávalo obavy z návštěvy restaurací.“
TOMÁŠ PROUZA, (SOCR)

„Na rozdíl od jara už nikdo nemá žádné
rezervy, proto musí v případě státní
pomoci jít o rychlé a jednoduché věci,
jako už vládou schválená stoprocentní
náhrada mezd v programu Antivirus nebo
okamžitě platný odklad daňových odvodů
či padesátiprocentní úhrada nájmů. To
pomůže poslední zbylé peníze soustředit
na záchranu pracovních míst a udržení restaurací alespoň v minimálním provozu,“
prohlašuje Tomáš Prouza.
Odklad – nebo spíše odpuštění –
daňových povinností bude muset podle
prezidenta SOCR i Václava Stárka trvat
minimálně do půlky roku 2021. „Jinak
je to pouze odklad rozsudku smrti.
A pomoc musí přijít i dodavatelům do
gastronomie, kteří také ze dne na den
přišli o zákazníky,“ doplňuje prezident
SOCR.
Ten ministra Havlíčka dokonce pochválil: „S ministrem neustále jednáme
a také on tlačí na co nejrychlejší řešení.
Doufám, že to celé dotáhneme do konce
a neskončíme jen u prvních opatření, které
vláda schválila. Programy pomoci tvoříme
společně s kolegy z gastronomie a daří
se nám vystupovat jednotně. Do jednání
přibíráme i dodavatele do restaurací nebo
třeba zavřených školních jídelen, protože
i na ně rozhodnutí vlády tvrdě dopadlo,“
doplňuje.
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Desátá, osmá a pak nic...
Skeptické hlasy zněly už v době, kdy vláda
rozhodla o zkrácení otevírací doby. Rozvolňování opatření bude zřejmě postupné, je
tedy možné, že až restaurace znovu otevřou,
budou muset končit ve 20 hodin.
Podle podnikatelů působících v gastronomii mají podniky největší tržby právě mezi
20. a 23. hodinou. Objevují se silná vyjádření, že i zkrácení otevírací doby může být
likvidační.
Podobná slova znějí z úst Tomáše Prouzy:
„Už zkracování otevírací doby bylo postupnou likvidací celého sektoru. Večer se totiž
tvoří významná část tržeb a právě zmíněné
opatření v lidech vyvolávalo obavy z návštěvy restaurací. Bohužel to není přehnané
vyjádření. Zkrácení otevírací doby do 20:00
znamenalo pro většinu restaurací propady
40 až 50 procent tržeb.“
„Jakékoli delší omezení znamená, že se
začne rychleji naplňovat scénář gastronomických bankrotů. Účetní mechanismus
má dáti − dal hovoří jasně,“ doplňuje majitel
restaurace Červený jelen Luboš Kastner.
Ještě daleko výrazněji než klasických
restaurací se přitom omezení dotkla barů či
klubů. Ty musely mít už od před zavedením
posledních restrikcí uzavřeno před půlnocí.
INZERCE

„Bary se povětšinou domluvily s pronajímateli na odkladu nájmů a ,zhibernovaly‘
do jara příštího roku. Nebo rovnou skončily. Všechny své lidi propustily už na jaře,“
glosuje Kastner, který je zároveň garantem
Národního programu pro gastronomii Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR).
Záchranný kruh
Novy národní program pro gastronomii
Moje restaurace má údajně za cíl zachránit
sektor, který je jedním z nejzasaženějších
odvětví. Podle Kastnera byl ale pro českou
vládu dlouho popelkou.
„Gastronomie byla od začátku jedním
z nejpostiženějších oborů. Žádnou pomoc
přitom nedostávala a moc se o ní nemluvilo. Mluvilo se o hotelech, kultuře a sportu.
Přitom je to obrovský obor. Cílem není si
vykřičet podporu, ale využít situace na to,
abychom komplexně řekli, co česká gastronomie potřebuje,“ zmiňuje Kastner.
Program obsahuje devět opatření. Čtyři
jsou krátkodobá, pět by mělo fungovat
dlouhodobě.
AMSP ČR chce například prodloužit
program Antivirus do konce roku, případně
urychleně zavést kurzarbeit a jeho podmín-

ky nastavit tak, aby zohledňoval i potřeby
gastronomie. To už vláda částečně splnila.
Autoři programu dále žádají dočasné
snížení DPH na stravovací služby na pět procent, což zavedly například Německo nebo
Rakousko. Luboš Kastner připouští, že už se
se zástupci státu dohodli na velké marketingové kampani na podporu gastronomie
za 150 milionů korun. Část rozpočtu MMR
by měla jít na přímou podporu návštěvnosti
gastronomických provozů.
„Pandemie vymazala gastronomům také
veškeré prostředky na rozvoj a inovace, což
bude mít dlouhodobé dopady na sektor. Potřebujeme speciální dotační tituly na rozvoj
gastronomie,“ shrnuje Kastner.
Do budoucna by se měly podle AMSP ČR
upravit sazby DPH ve stravovacích službách
(sjednocení na deset procent) a stát by měl
také podpořit vzdělávání v gastronomii.
Dalším opatřením má být legalizace spropitného. Tuzéry jsou podle Kastnera důležitým
příjmem zaměstnanců v gastronomii.
A stát by měl konečně hledat možnosti na
zvýšení flexibility zaměstnanosti v sektoru.
Nejlépe tak, že podpoří příliv zaměstnanců
ze zahraničí.
„Tím, že vláda nechala tak masivně rozjet
druhou vlnu, jí na rozdíl od jara mnoho lidí ›
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› nevěří. A nevěří tak ani rychlému řešení

pandemie, takže přestávají utrácet a výrazně
šetří. Jednou z prvních věcí, kterou škrtnete, je bohužel právě návštěva restaurace,“
dodává Kastner.
Tržby hospod a restaurací se skutečně
v období leden až červenec meziročně propadly téměř o třetinu. Situace v pohostinství
je tedy vážná.
Krize? Ani omylem
Ne všichni ale souhlasí s tím, že je kritická.
Statistiky společnosti Bisnode například
ukazují, že letos vzniklo 842 nových firem,
které podnikají ve stravování a pohostinství
a celkový počet společností v tomto segmen-

tu přesáhl 22 tisíc (což je dvakrát více než
před deseti lety).
Od začátku roku do 31. srpna zaniklo
pouze 390 společností, což je dokonce mezi
ročně o deset procent méně (o 37 procent
více než v roce 2018). Není to spíše pozitivní
signál?
„Pro mě bude důležité, kolik bude v ČR
podniků na jaře příštího roku. Na základě
toho uvidíme, kolik restaurací a hospod se
podařilo zachránit díky naší práci a díky
tomu, že je jejich hosté mají rádi a neopustili
je ani v těžkých dobách,“ odpovídá Tomáš
Prouza.
Podle kuchaře a spolumajitele restaurační
sítě Perfect Canteen Filipa Sajlera může ko-

Podělte se o marže
Uskromněte se, pomozte, vyzývají zástupci restaurací
rozvážkové služby
Rozvážkové služby dostávají od podniků
v pohostinství až třicetiprocentní provizi, což
je v současné situaci podle gastronomů příliš.
Rozvoz jídel je pro ně aktuálně často jedinou
nadějí na přežití.
„Současná situace v gastronomii je kritická.
Tržby hospod a restaurací se za první pololetí
propadly o 30 miliard korun,“ varuje garant
projektu Moje restaurace AMSP ČR a spolu
majitel skupiny Hospodská Luboš Kastner.
AMPS ČR se obrátila na zástupce stravenkových a rozvážkových společností, aby se
firmy podělily s gastronomy o své současné
marže.
„Zejména apelujeme na zástupce rozvážkových firem, kde nám 30procentní provize
za rozvoz jídla v současné situaci nepřipadá

přiměřená a adekvátní situaci. Samotní
gastronomové se nemohou bránit, proto
se stavíme na jejich stranu a žádáme, aby
provozovatelé těchto služeb zvážili pomoc
gastronomům,“ sděluje AMSP ČR na svých
webových stránkách.
„Obracíme se také na provozovatele nákupních portálů, kterým v této situaci dramaticky
rostou prodeje a marže, jako jsou Rohlík.cz
a Košík.cz, aby se v této těžké chvíli české
gastronomie podělili o své provize, které mají
z distribuce jídel našich restaurací. Aby se
segment gastronomie v roce 2021 alespoň
přiblížil k tržbám z roku 2019, je potřeba
realizovat podpůrná opatření a naopak
nedělat ta, která by mohla tržby restauratérů
snížit,“ doplňuje Luboš Kastner.

ronavirová krize skutečně pročistit trh stravovacích zařízení. Ten je podle něj extrémně
přesycený a nové provozy vznikaly do loňska
v příliš rychlém tempu. Nyní v něm mohou
zůstat lidé se skutečným zájem o obor. Sajler
to řekl na nedávném kongresu For Gastro &
Hotel.
Epidemiologická situace je navíc teď koncem října kritická. Není tedy nespravedlivé
vyčítat vládě přísné restrikce?
„Vládě nevyčítáme přísné restrikce, ale
naopak to, že udělala málo a pozdě. Kdyby
zavedla povinné roušky už v půlce září, jak
chtěl bývalý ministr Vojtěch, nebyli bychom
tam, kde jsme dnes. Kdyby o měsíc dřív
zavřela školy, protože data o místě nákazy jasně ukazovala, že školy jsou jedním
z hlavních zdrojů nákazy, nebyli bychom
tam, kde jsme dnes. Jenže vláda až příliš
dlouho rozhodovala podle lajků na Facebooku a ne podle rad odborníků,“ upozorňuje Tomáš Prouza.
Exodus číšníků a kuchařů
Změny na trhu práce za poslední půlrok jsou
výrazné, koronakrize zamíchala kartami
a mnohde rozdala nové. Obory navázané
na cestovní ruch včetně gastronomie jsou
v hibernaci. Stovky kuchařů a číšníků si už
našly práci v jiném odvětví a mají obavy se
vracet. Druhá vlna pandemie je určitě k návratu nepovzbudí.
Provozovatelé restaurací, které covid-19
nepoložil, doufali, že s rostoucí nezaměstnaností nebude nyní problém sehnat kvalitního číšníka nebo kuchaře. Opak je pravdou.
„Přestože se celkově snižovaly stavy
zaměstnanců v pohostinství přibližně
o 15 procent, je paradoxně stále problém
získat kvalifikované pracovníky,“ konstatuje prezident Asociace hotelů a restaurací
Václav Stárek.
Data Grason Solutions dokonce ukázala,
že až 70 procent kuchařů si muselo během
jarního lockdownu hledat obživu jinde. A po
rozvolnění opatření se jich vrátila jen část.
Data ukázala, že až 29 procent se vrátilo
jen na částečný úvazek a 14 procent odešlo
z oboru úplně. Celkově se tak počet kuchařů,
kteří jsou ochotní pracovat na hlavní pracovní poměr, snížil o čtvrtinu.
„Lidé přestávají v oboru vidět budoucnost.
Udržet je nyní je stejně těžké jako před krizí.
Chybí tržba, chybějí směny, chybí spropitné.
A situace jejich zaměstnavatelů je kritická.
To není pro nikoho přitažlivá představa
zaměstnání,“ říká v rozhovoru pro Profit
Luboš Kastner.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Pubs are on their knees

Majitelé britských hospod si zoufají

H
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ospodští na ostrovech spílají vládě,
že pro ně nic nedělá. Respektive
že pomáhá jen těm velkým. Třeba
rozhodnutí ministra financí Rishi Sunaka
o snížení DPH na jídlo či nealkoholické
nápoje podle nich moc neřeší. Většina
z malých místních lokálů totiž vydělává na
nápojích alkoholických.
Padesátiletá Dawn Hopkinsová je místopředsedkyní hnutí Kampaň pro hospody
a už sedmnáct let vede The Rose Pub v Norwichi. „Před pandemií činil příjem z jídla
zhruba jen deset procent z celkových tržeb.
Po znovuotevření 4. července už nejsem
schopná prodat žádné jídlo,“ řekla novinářce
Jane Dentonové z Daily Mail.
Další, kdo promluvil v rubrice deníku
s příznačným názvem This is Money, byl
pětačtyřicetiletý Ed Anderson. Ten provozuje v Cheltenhamu tři podniky už více
než 25 let. „Hospody jsou na kolenou. Jsme
postiženi mnoha restrikcemi, jen hromadíme dluhy. Nikdo nám nepomůže. Z vládního
návrhu těží jen Wagamama a Costa Coffee.
Pro nás, malé nezávislé místní hospody ale
představuje pomyslný poslední hřebík do
rakve.“
Reakce vlády
Podle představitelů odvětví je ohroženo
v odvětví pohostinství a cestovního ruchu
bezprostředně 900 tisíc pracovních míst.
Mnozí z těch, kdo pracovali v tradičních
britských hospodách, jsou dosud doma na

nucené dovolené. Kate Nichollsová, výkonná
šéfka lobbistické skupiny UK Hospitality,
varovala v rozhovoru pro deník The Times,
že „právě jejich džoby jsou ohroženy restrikcemi přijatými kvůli druhé vlně koronaviru
nejvíce“.
Hospodští a také majitelé restaurací po
celé léto hlasitě vyzývali vládu, aby pro-

NEKOMPROMISNÍ JOHNSON. „Hospody
budou zavírat už v deset, tvrdší jsou i pokuty.“

dloužila projekt nucených dovolených, jehož
platnost měla skončit v říjnu, dále aby rozšířila platnost snížení DPH do příštího roku
a zahrnula do něj i nápoje.
A ona je nakonec před několika dny vyslyšela. Z Downing Street 10 zaznělo, že vláda
od listopadu na půl roku podpoří kurzarbeit,
tedy zkrácení pracovní doby. „Zachránit
všechny firmy a pracovní místa ale nemůže,“
uvedl přitom britský ministr financí Rishi
Sunak.
Zaměstnanci v podmínkách kurzarbeitu
budou muset odpracovat nejméně třetinu
běžné pracovní doby a vláda se zaměstnavateli pokryjí zbytek běžné mzdy. „Program
podpoří udržitelná místa. Zaměstnanci
budou muset odpracovat nejméně třetinu
běžných hodin, za což jim zaplatí zaměstnavatel,“ řekl k novému podpůrnému programu Sunak. „Vláda pak spolu se zaměstnavateli zvýší mzdy těchto lidí tím, že pokryjí
dvě třetiny platu, o nějž přišli zredukováním
pracovních hodin,“ dodal.
Britská vláda odvětvím pohostinství
a cestovního ruchu také do března prodlouží snížení daně z přidané hodnoty. Ta
byla s platností od 15. července zmírněna
z dvaceti na pět procent, což mělo původně
platit do 12. ledna. „To pomůže ochránit
2,4 milionu pracovních míst v zimním
období,“ řekl Sunak. Opatření podle jeho
slov vyjde na 800 milionů liber.
V deset konečná
Po nadějných zprávách však přišly i méně
pozitivní. Premiér Boris Johnson oznámil
v parlamentu přísnější opatření proti šíření
koronaviru v Anglii. Hospody budou zavírat
už v deset hodin večer, rozšíří se také povinnost nošení roušek. Pohostinská zařízení
budou moci obsluhovat jen zákazníky sedící
u stolu.
Zvýší se i pokuty za porušení pravidel, například penalizace za chybějící roušku bude
až dvojnásobná čili 200 liber (skoro šest
tisíc korun). A předseda vlády nevyloučil, že
budou následovat další kroky.
Premiérovo oznámení přišlo den poté, co
hlavní zdravotnický poradce britské vlády
Chris Whitty uvedl, že by ve Velké Británii
mohlo v polovině října přibývat téměř 50 tisíc nakažených denně a zároveň by exponenciálně rostl počet mrtvých s covidem-19.
Ústřední britská vláda přijímá opatření,
která následně platí pro obyvatele Anglie.
Zbylé části Spojeného království – Skotsko,
Wales a Severní Irsko – v boji s koronavirem
postupují samostatně. Podle BBC oznámí
striktnější opatření proti šíření koronaviru
také Skotsko. JAM
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Bary a hospody v hibernaci

„Čtvrtina gastronomů je v přímém ohrožení
krachem,“ říká restauratér Luboš Kastner

Ministr průmyslu a obchodu Karel
Havlíček vyhlásil, že připravuje
kompenzační program pro podnikatele.
Pomoc nemá být jako na jaře plošná,
ale cílenější.
V pátek 9. října jsme měli společnou videokonferenci se zástupci jiných asociací a sva-
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zů a právě s ministrem Karlem Havlíčkem.
Za gastronomii jsme společně s prezidentem
Asociace hotelů a restaurací Václavem Stárkem představili konkrétní opatření, která
by měla pomoc restauracím a hospodám.
Pomoc teď ovšem musí být rychlá a adresná.
Takže víte, co vláda na pomoc podnikům
v pohostinství chystá?
Aby měla podpora smysl, musí se týkat
zaprvé nákladů na zaměstnance. Zadruhé
potřebujeme pomoc s platbou nájmů a v případě pokračujících omezení i kompenzaci
tržeb. Kombinace těchto podpor může být
účinná. Ale je jasné, že nezachrání všechny.
Následně musí vláda pomoci také s obnovou
spotřebitelské důvěry a poptávky. Proto jsme
rádi, že nám stát přislíbil marketingovou
kampaň pro obor.
Tvrdíte, že tržby restaurací a hospod
jsou nejvyšší právě mezi 20. a 23. hodinou

a že i posun zavírací doby na osmou hodinu
mohl být likvidační. Máte to empiricky
ověřeno?
Ano, potvrzují to provozovatelé EET platforem nebo panelu gastronomů. Můžete
se podívat na analýzu plateb klientů České
spořitelny. Pracujeme s průměry a je možné,
že to není u všech, ale v průměru to platí –
a jde o dlouhodobá data. Po 20. hodině
vydělá průměrný restauratér až 60 procent
tržeb, bary dokonce přes 90 procent. Do
18 hodin dělá gastronom cca 20 až 25 procent tržeb. Na rozdíl od třeba kaváren. Vláda
ale nijak neomezila zasílání faktur a složenek. Takže i přes určitou pomoc státu to
prostě nedává ekonomický smysl a přežijí
jen ti, kteří jakýmkoli způsobem ufinancují
již sedm měsíců trvající ztrátu.
Co omezení počtu hostů u stolu?
Nejsem epidemiolog. Chápu, že jsou omezené festivaly, svatby, přednášky a setkávání
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Vláda v polovině října rozhodla o úplném
uzavření hospod a restaurací, zůstala vám
jen možnost prodeje přes výdejní okénka.
Zvládnete to?
Pro gastronomii je to kritická situace.
Už v předchozích týdnech se po zavedení
restriktivních opatření propadla návštěvnost gastronomických provozů na polovinu.
Teď musí vláda rychle navrhnout a schválit
záchranný balíček kompenzací pro provozovatele, kteří potřebují platit své zaměstnance, nájmy a další náklady. Pokud nepřijde
rychlá pomoc, nastane masivní propouštění
a postupné zavírání hospod a restaurací.

větších skupin. Restaurace ale nikdy nesvítily ve statistikách zdroje nákazy vysoko.
Byly stejně rizikové jako například práce
v IT. My jsme si nicméně na omezení rychle
zvykli a restauratéři i hosté byli povětšinou
zodpovědní. Pokud někdo nebyl, měl být
potrestán. Máme ale bohužel mnoho dotazů
bez odpovědí.
Gastronomie se podle vás potýká ještě
s jedním problémem, a tím je strach. Lidé už
prý nepovažují hospody za bezpečné místo.
Jak to změnit?
Musíme se naučit s covidem-19 žít a ukázat, že restaurace mohou být provozovány
bezpečně. Data o nákaze to dokazují. Škodí
nám negativní rétorika politiků, kteří o gastronomii mluví a nemají přitom podporu
v datech. Nebo si jen jednoduše myslí, že bar
je stejný jako restaurace. Mají pocit, že situaci rozumějí. A to musíme změnit, musejí
s námi víc mluvit a nechat si poradit. Jinak
ten obor vážně a nevratně poškodí.
Přesto letos vzniklo osm set nových firem,
které podnikají ve stravování a pohostinství
a celkový počet podniků přesáhl 22 tisíc
(dvakrát více než před deseti lety). To
nevypadá jako krize…
V celém oboru je dlouhodobě dokonce přes
35 tisíc subjektů. Problém je ten, že ho analyzuje mnoho lidí a firem, které mu nerozumí.
Pro gastronomii není tento rok žádný pozitivní signál. Pozitivní signály se začnou dít,
až budou rušena restriktivní opatření. Ale
já věřím, že se obor se zmátoří, dělají v něm
šikovní lidé s obrovsky tuhým kořínkem.
Váš kolega Filip Sajler dokonce řekl, že je
restaurací příliš a covid-19 může pročistit
trh… Co vy na to?
Filipa znám a souhlasím s tím, jak to bylo
míněno. V Česku je mnoho restaurací a hospod, které se nesnažily budovat kvalitu,
které se nechovaly dobře ke svým zaměstnancům, které se nechtěly starat o českého
hosta, ale jen o turistu. Ano, na trhu je mnoho restaurací a restauratérů, kteří na něm

Luboš Kastner (41)
Vystudoval marketing na VŠE Praha a mezinárodní obchod na univerzitě Karolinska
ve Stockholmu. Je spolumajitelem sítě restaurací Hospodská a restaurace Červený
jelen. Na AMSP ČR je garantem projektu
Moje restaurace (Národní program pro
gastronomii).

už nemají co dělat. Problém covidu-19 je ale
ten, že postihuje i – a možná zejména – ty
dobré a zdravé. Takže ta „očista“ trhu bude
bohužel znamenat konec mnoha nadějných
a dobrých projektů.
Tržby hospod a restaurací se v období
ledna až července skutečně meziročně
propadly o třetinu. V jakých regionech je
situace nejhorší?
Obecně je to tak, že čtvrtina gastronomů je
teď v přímém ohrožení krachem. Ta data
jsou jasná a podnikání v oboru má svoji
jasnou výsledovku. Praha a její centrum jsou
na tom nejhůře, podobné je to v Karlových
Varech. Obecně kdo má restauraci v centru
města, je na tom teď hůř než ten, kdo provozuje restauraci někde na periferii.
Jak se současné restrikce dotýkají barů
či klubů? Pro ně je předpokládám situace
nejhorší…
Ano, bary se povětšinou domluvily s pronajímateli na odkladu nájmů a „zhibernovaly“
do jara příštího roku. Nebo rovnou skončily.
Všechny své lidi už propustily.
Potýkají se hospody a restaurace také
s odlivem číšníků a kuchařů? Odcházejí
vám do jiných profesí?
Ano, lidé přestávají v oboru vidět budoucnost. Udržet je nyní stejně těžké jako před
krizí. Chybějí tržby, chybějí směny, chybí
spropitné. A situace jejich zaměstnavatelů
je kritická. To není pro nikoho přitažlivá
představa zaměstnání.

Jak je to konkrétně ve vaší síti
restaurací Hospodská? Která vládní
opatření či programy by měly
pokračovat?
Chceme pokračování obou nejvýznamnějších programů, Covid nájemné a Antivirus,
které jsme využili už na jaře. Čekáme na
návrh kompenzací v rámci druhé vlny. Bez
podpor bychom dneska opravdu nebyli
schopni podnikat.
Podnikatelé si také stěžují na chaotickou
komunikaci ze strany vlády. Jsou opatření
srozumitelná a vyhlašují se s dostatečným
předstihem?
Nejsou a několikrát jsme to kritizovali. Vláda si sama nepomáhá. Osobně jsem už v létě
volal po tom, aby se sestavil akční tým tří až
pěti odborníků, kteří by vládě pomohli. Na
plný výkon. Pomáhali by vládě s tím, co a jak
za obor řešit, byli by neustále dostupní. Ale
kabinet v tom „jede“ sám a my jen dostáváme nařízení.
Epidemie se ale bleskově šíří. Není přece
jen nespravedlivé vyčítat vládě přísné
restrikce?
Já sám pocházím z doktorské rodiny. Zdraví
má prioritu. Je důležité být zodpovědný,
nelze ale oddělit zdraví od ekonomiky.
Musí se najít vždy řešení, protože pak může
během zimy zemřít v mrazu více bezdomovců pod mostem než pacientů nakažených
covidem-19.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

10/2020 l 19

p ř íb ě h
ú s p ě chu

Bohyně malých vítězství

R

ozlet Ireně Marii Hartingerové,
výtvarně nadané rodačce ze Vsetína,
zkomplikovala operace ledvinové
pánvičky. Od sedmi let se s ní kvůli tomu
táhla úředně potvrzená „změněná pracovní
schopnost“. Komplikovala jí život až do chvíle, kdy se odmítla nechat přezkoumat před
komisí a označení jí bylo odebráno.
Odolná žena, která často tráví dlouhé hodiny u prodejního stánku, a to za každého
počasí, dodnes nepochopila, k čemu vlastně
„zetpéesku“ tehdy měla. Neplynuly z ní podle jejích slov žádné výhody, jen omezení.
Tápání
Poté co dokončila čtvrtý rok na všeobecném
gymnáziu, zjistila, že kvůli zdravotnímu
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omezení nedostane doporučení na pedagogickou školu. Na alma mater, kterou si pro
ni vysnili její rodiče. Sbalila tašku a vydala
se do Prahy za přislíbenou prací oddílové
vedoucí (s bytem).
Ovšem po nástupu zjistila, že má vést
pionýry. Hlavní tíha její práce měla spočívat
v organizování. Což ovšem spolu se stresem
dodnes nejvíc nesnáší. Po dvou měsících
podala výpověď a byt poctivě vrátila.
Načež následovala neradostná etapa
hledání ubytování a práce, kterou by jí lékaři
schválili. Dlouhé noci proseděla jako vrátná,
roznášela noviny, zažila i čas s osobními
věcmi uloženými na Hlavním nádraží a nekonečnými jízdami tramvají, protože neměla
kde spát.

Ukotvení
„Pak jsem potkala budoucího manžela Mirka a zakotvila u něj na dvacet let. Postupně
se nám narodily dvě děti, měla jsem konečně
domov a začala jsem malovat. Samozřejmě
rovnou oleje, chtěla jsem po sobě zanechat
dílo, které přetrvá věky,“ směje se třiapadesátiletá výtvarnice své troufalosti.
Po skončení druhé mateřské dovolené
tu ovšem opět byla stará známá otázka: Co
dál? Introvertní a svobodomyslná Irena
věděla, že klasickou práci „od do“ nesnese.
A tak si založila živnostenský list a pustila se
s vervou do podnikání.
Brala všechny zakázky. Žádná nebyla dost
malá. Malovala hlavičky loutek, oblázky
i obrázky pro galerie, nebála se ani litogra-
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Zlatnice Hartingerová pluje životem po svém

TAH NA BRANKU. „Mimořádně ráda pracuji,
ráda vydělávám, ale když je třeba, úspory bez
lítosti vydám, vyřeším problém a zase mohu
žít dál a dělat, co mě baví,“ říká Irena Marie
Hartingerová.

poklidně konzumující hamburgery a vyzařující nezávislost a samostatnost, která jí tak
chyběla.
„Kdy už konečně nazraje čas a já budu mít
sílu odejít a postavit se na vlastní nohy?“
ptala se sama sebe často v duchu.
Definitivně ji postrčila jedná známá.
„Co kdybys se konečně zkusila prosadit se
svými věcmi. Zapomeň na nějaké zakázky,“
řekla jí tehdy. A tak Irena začala intenzivněji
experimentovat s tehdy „módním“ využitím
materiálu z PET láhví.
„Nešlo to, všelijak se to kroutilo, ale nedala jsem se. A najednou materiál začal dělat
to, co jsem si představovala, a mě bavilo
vymýšlet stále nové věci a kombinace. Petky
byly zadarmo, kupovala jsem jen dráty, a co
jsem vydělala, to jsem investovala do stánku, vystavení zboží a vylepšení techniky,“
vysvětluje.

fie. A pokaždé to skončilo stejně – nejprve
hodně práce, hodně peněz. Pak hodně práce
za minimální výplatu. A nakonec žádná
práce, tudíž ani peníze. Trh se buď nasytil,
nebo zadavatel skončil. A opět bylo potřeba
hledat něco nového…
Hledání
Děti odrostly a Irena potkala muže, kvůli
němuž odešla od rodiny. Potřeba uživit
se pro ni vyvstala ještě naléhavěji než
dříve. Po velkém váhání ji dohnala až do
provozovny rychlého občerstvení. Přesně
nalajnovaný dril McDonaldu vydržela
rok.
Po směně do noci malovala loutky a během dne závistivě pozorovala zákazníky

Učení
A další krok do neznáma. Kamarádka, s níž
jezdila na trhy, přišla s nápadem, že se vyučí
zlatnicí, a Irena se k ní přidala. „Učňák byl
můj sen, konečně budu něco opravdu umět,“
vypráví. „Ve škole panoval volný režim.
Takže teorii jsem odsunula stranou, ale o to
s větším nadšením jsem chodila do dílen.
To, co mladým trvalo měsíc, já měla hotové
za týden.“
Školu ukončila v roce 2017. Zařídila
si puncovní značku, ale stejně se vrátila
k nerezové oceli. Od chvíle, kdy si koupila
mikrosvářečku na železo, se jí otevřely zcela
nové obzory.
„S drahým kovem bych nikdy podobného efektu nedosáhla, navíc něco uděláte,
musíte s tím letět na úřad, mít doma
přesně evidované zásoby drahých kovů se
spoustou papírování a kontrol, na to jsem
neměla nervy. Se svářečkou je dokonalá
čistá práce a v kombinaci se smaltem z polyetylénu nabízí mnohem více možností,“
vysvětluje.
Zklamání
„V životě jsem nebyla pasivní, ale nikdy jsem
nevytvářela plány, abych si nemusela říkat,
jaká jsem chudinka, že mi nic nevychází.
Leitmotivem mého života bylo jít tudy, kudy
mě osud pustí, hlavně žádný stres a zklamání, že jsem nedokázala to, co jsem si
vytyčila. To jsem udělala jen jednou,“ naráží

Irena Marie Hartingerová na svůj jediný
(prodělečný) plán.
Od maminky si půjčila peníze a nechala
si postavit internetový kreativní portál
Umcentrum. „Ze začátku jsem do toho
neskutečně šlapala, ale pořád se nedařilo,“
přiznává. „Pak to několik let fungovalo
samospádem, ale stejně jsem každý rok
doplácela za webhosting. V jarní korona
karanténě jsem se rozhodla nakonec tuhle
kapitolu se ztrátou uzavřít. Byl to můj jediný
plán a nevyšel.“
Portál už dnes nejde podle jejích slov
ani prodat, je zastaralý a nepružný. „Ale
mám to štěstí, že sebevětší průšvih prostě
vyřeším a dál se jím nezabývám. Osobní
věci mě hodně trápily, ale ty praktické

Krédo výtvarnice
„Lidi s plány jsem vždycky obdivovala.
Vyučím se, vystuduju, budu dělat to a to.
Líbilo se mi, jak mají ve všem jasno,
ten řád a pořádek. To já jsem vždycky
vlála ve větru. Ale přitom jsem si říkala:
šťastná mohu být i bez plánu. S těmi jsou
vždy spojená rizika.“

se snažím okamžitě řešit a pouštím je
z hlavy. Přijde mi zbytečné likvidovat si
život materiálními starostmi. Naštěstí to
takhle mám odjakživa, není to zásluha
ani ctnost. Mimořádně ráda pracuji, ráda
vydělávám, ale když je třeba, úspory bez
lítosti vydám, vyřeším problém a zase
mohu žít dál a dělat, co mě baví. Pokud
nejde o život nebo o zdraví, nejde o nic.
Dělám pak všechno pro to, abych obstála
a aby mě to bavilo,“ přiznává živnostnice
schopná s nadšeným zaujetím pracovat
12 až 14 hodin denně.
Radost
Za dobu, co se věnuje šperkům, se její
obrat ztrojnásobil, má vlastní stánek
i e-shop a neskutečně ji nabíjí zpětná
vazba od zákazníků. „Baví mě to, protože se zboží prodává, do šuplíku bych nic
nedělala. Restartů jsem už zažila spoustu,
a až situace nazraje, jistě zase vymyslím
něco nového, třeba perpetuum mobile, jen
abych nemusela do procesu. Nedovedu si
představit, že bych život nějak znásilnila,
jdu jen tudy, kudy mě vede,“ říká zlatnice.
A panel plný nápaditých šperků potvrzuje,
že svou cestu využívá naplno.
JANA ŠULISTOVÁ
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Plody svatební noci

A

lexandra Rambousková si při svatebním tanci zlomila komplikovaně
nohu a následně otěhotněla. To
přimělo absolventku bakalářského studia
práv se na delší dobu zastavit a přemýšlet.
Nejen nad tím, kudy v životě dál, ale i jaké
chemikálie z kosmetiky vstřebává její tělo,
v němž vzniká nový život.
Úvahy skončily rezolutním odmítnutím dosavadní „korporátní obživy“ i klasické kosmetiky a založením e-shopu belovedshop.cz
s přírodními produkty. Letos prvního září
oslavil dva roky existence.
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Výběr po Skypu
Alexandra strávila dlouhé týdny hledáním
značek, které by odpovídaly její představě,
čím hýčkat vlastní tělo. V Česku nenašla
nic, co by stoprocentně vyhovovalo jejím
nárokům, a tak se na počítači vydala do
zahraničí.
„Mám totiž pocit, že přírodní kosmetika ve světě je o krok napřed a jejich
výběr ingrediencí je větší. Nejprve jsem
oslovila sympatické větší firmy s tím,
že zatím nic nemám, teprve začínám.
Ty větší se začátečníky ale nespolupra-

cují. Menší značky šly podobnou cestou
jako já, takže byly otevřené k navázání
spolupráce. Přes Skype jsme probírali
ingredience a často hrály roli také osobní sympatie.“
E-shop spouštěla s pěti malými zahraničními firmami, které zaručovaly naprostou
čistotu ingrediencí. Mezi nimi byla i anglická značka Haeckels, jejíž zakladatel začal
chovat včely a jejich vosk použil k přípravě
balzámu na rty. Pak si koupil pláž, začal
pěstovat mořské řasy a z nich vyrábět raw
kosmetiku.

FOTO: Jan Mihaliček

Kromě dcery Elen se zrodila
i firma Beloved Shop

HLEDÁNÍ CESTY. Život mnoha mladých
lidí se v současnosti odehrává podle scénáře
s názvem „Rozhodně nechci zpátky do korporátu“. Za svůj si ho vzala i třiatřicetiletá Alexandra
Rambousková.

z menších desítek do stovek. Všechny
vytipované výrobky zkouším samozřejmě
na sobě. Občas sice mám vyrážky nebo
alergie, ale chci to tak dělat, protože něco
jiného je si o kosmetice načíst informace
a něco jiného mít osobní zkušenost s jejím
používáním.“
Z jídelny do prodejny
E-shop začínal ve velké rodinné jídelně,
krabice se zbožím ale postupně zaplnily
také komoru a předsíň. Navíc Alexadra
byla vlastně neustále v práci. Když se jí
před rokem a půl narodila dcera Elen,
rozhodla se, že musí tyhle dva světy co
nejdřív oddělit. Když je doma, mít volno,
pracovat jinde.
Začala přemýšlet o vhodném prostoru.
Věřila, že k ní „přijde“ stejně lehce jako
nápad na změnu života a mnoho kvalitních
značek.
„Jednou jsem šla ven s kočárkem a kousek od domu, kde bydlíme, jsem zahlédla
zrekonstruovaný prázdný obchod,“ vypráví.
„Svítilo na něj slunce a já věděla, že je to on.
Začala jsem pátrat přes katastr, a když jsem

Milovaní
„Nad názvem jsem dlouho neváhala.
Narazila jsem na něj v jednom anglickém článku, který končil slovy: ‚Beloved,
be loved (Milovaní, buďte milováni)!‘
Především vypovídá o tom, že je to můj
milovaný projekt, který mě vytáhl z korporátu a narodil se ve zhruba stejnou
dobu jako moje dcera,“ říká třiatřicetiletá
Alexandra Rambousková.

„Nebo firma Líha – dědeček jejích
majitelek pocházel z nigerijského kmene
Jorubů. Obě ženy od členů kmene kupují
ručně vyráběný kokosový olej a bambucké
máslo. Prodej jejich zboží má další rozměr –
podporuje někoho v nouzi.“
Zeměpisně nejbližší je slovenská firma
Malinna, jejíž krémy i elixíry na posílení
imunity uspěly v nezávislých světových
laboratořích.
„A tak bych mohla pokračovat dál,
ale v současnosti beru zboží zhruba od
třiceti firem a objem produktů se rozrostl

posléze zavolala vlastníkovi, překvapeně
reagoval, že právě dává inzerát na pronájem.
Aniž bych věděla, kolik za obchod chce, vykřikla jsem: ‚Nic nikam nedávejte, beru to!‘“
K e-shopu tak od letošních prázdnin
přibyl útulný obchod v Praze 2. Od středy
do pátku si tu zákazníci mohou prohlédnout
a koupit všechno nabízené zboží, ale také
vyzvednout objednávky z e-shopu.
Inspirace i ukotvení v rodině
„Velkým pomocníkem je můj nesmírně
šikovný manžel. Nábytek do obchodu

vyrobil sám. Je spoluzakladatelem a spolumajitelem světově známé firmy Automobilist.com, která tvoří plakáty pro největší
výrobce automobilů, takže mi zajišťuje
také vizuál i grafické věci, bez něj bych to
nedokázala.“
A obrovskou inspirací je jí maminka.
Od dětství ji učila o sebe pečovat. Miluje
kosmetiku a je to taková rodinná bylinkářka, na každý neduh vždycky měla bylinku.
„Navíc už od třiceti let praktikuje cvičení,
které se dnes propaguje jako obličejová jóga,
a vypadá naprosto úchvatně,“ líčí nadšeně
podnikatelka.
Také za nejprodávanějším sortimentem
e-shopu, jímž jsou face rollery a guashy
z různých druhů minerálů, stál podnět
od maminky. Guashu totiž používala už
v časech, kdy ji v Česku nikdo neznal.
Tímto anatomicky tvarovaným plátkem
minerálu si za pomoci vhodného oleje masírujete obličej a podporujete prokrvení
i tok lymfy. Podobnou funkci má rovněž
face roller – dva různě velké válečky na
rukojeti.
„Nejkomplikovanější bylo najít výrobce,
ale nakonec jsem v Malajsii objevila firmu
pracující s minerály a zeptala se jich, zda
by dokázali vyrobit padesát kusů. Dnes už
jsme na dvaceti tisících,“ směje se majitelka
e-shopu. „Po dvou letech spolupráce máme
osobní vztah, posíláme si fotky dětí, hlásí
mi, koho zaměstnali, jaký nový kámen se
jim povedlo koupit a zda z něj něco nezkusíme.“
Firmu vede srdcem
Pořízení obchodu byl velký risk, který pro
firmu znamená značné náklady. Majitelka
si však hodně slibuje od osobního kontaktu
se zákazníky, a to i přesto, že doba covidová
otevírání nových provozoven a osobním
setkáním příliš nepřeje. Zatím má jen jednu
pomocnici a jinak celý chod firmy od sociálních sítí přes daně po propagaci řeší sama.
Od Nového roku se však chystá rozšířit tým.
„I když se prodej rozrůstá, stále se snažím
ho držet v osobní rovině. Ke každé objednávce píšu alespoň krátké poděkování.
Firma je totiž mimo jiné také mojí osobní
cestou. Díky ní se pořád učím spoustu věcí,
které zrcadlí, co se mi v životě děje. Narodila
se dcera, objevila jsem dětskou kosmetiku,
po porodu jsem začala cvičit a do obchodu
přibyly ekologické jógamatky… Vím, že bych
asi měla znít profesionálněji, ale firmu vedu
srdcem. I tak prosperuje,“ usmívá se Alexandra Rambousková spokojeně.
JANA ŠULISTOVÁ
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podnikání je také potřeba se věnovat. Ovoce
sice chvíli počká, ale i tak je potřeba několik
hodin klidu na práci. Dnes už jsem naštěstí
v situaci, kdy děti chodí do školy a školky,
a já vím, že po tu dobu je prostě čas na práci.

a n k e ta

Jana Fišerová
(Family Bakery)
1. Maminka nebyla spokojená v zaměstnání, já přednášela na univerzitě v anglickém
Manchesteru o podnikání a spolupracovala
se začínajícími podnikateli a do toho jsem
chtěla v Česku investovat do koupě nemovitosti, abych se jednou měla kam vrátit.
A tak se zrodil nápad, jak využít maminčiny
zkušenosti z cukrářství, moje znalosti z obchodu a podnikání, inspiraci ze zahraničí
a připravit půdu pro návrat domů.
2. Nedůvěru českého zákazníka a českých
úřadů v náš prodejní kanál. Podařilo se nám
přesvědčit úřady a úspěšně projít všemi kontrolami, teď už zbývá jen přesvědčit české
zákazníky, že posílání cukrářských výrobků
je nejen možné, ale i pohodlné a zároveň
šetrné k životnímu prostředí.

Potlačily strach z neúspěchu a uspěly

S

outěž Podnikavá žena, kterou pořádá
společnost Ženy s.r.o. ve spolupráci
s Asociací malých a středních podniků ČR (AMSP ČR), spěje do finále. Výsledky budou známy koncem října. Přinášíme
odpovědi některých účastnic klání na dvě
otázky.

v mém e-shopu dostatečně široký a atraktivní, potřebovala jsem financování do
začátku. Zároveň vidím překážky v samotných zásobách, které je možné optimalizovat
jen po určité době, když získám zkušenosti
s prodejem jednotlivých unikátních střihů
a velikostí.

1. Proč jste se rozhodla podnikat?
2
 . Jakou největší překážku jste musela
ve svém podnikání překonat?

Jana Kuntošová
(Vesnické dobroty)
1. Už před mateřskou dovolenou jsem
věděla, že se z časových důvodů nebudu
moci vrátit do korporátu. Také jsem si
uvědomovala, že je velká škoda, abych
všechno to ovoce, které rodí náš sad, prostě
buď dala za pár halířů do výkupu, nebo
nechala popadat. Napadla mě myšlenka,
že bychom ovoce začali zpracovávat. Nic
moc jsem o tom nevěděla, i když jsme doma
vařili džemy a měla jsem malou sušičku na
ovoce. Vše přicházelo postupně. Ptala jsem
se zákazníků, sledovala, co nabízí trh. Vždy
jsem něco nového zkusila a dala tomu rok na
otestování.
2. Překážky přicházejí pořád. Asi to nikdy
nebyla nějaká obrovská překážka, kdy bychom řešili, zda pokračovat, nebo to vzdát.
Těžké bylo hlavně skloubit podnikání s rodinou. Žádná žena nechce ochudit své děti, ale

Eva Nemčková
(NEEDo)
1. Prošla jsem několika pracovními pozicemi v nadnárodní společnosti Unilever a po
11 letech jsem odešla do světa e-commerce,
do tehdy začínajícího startupu Feedo.cz, kde
jsem získala zkušenosti z podnikatelské oblasti. To mě motivovalo zkusit otevřít vlastní
byznys založený na potřebách mé dcery, což
jsou speciální pomůcky pro dospělé s handicapem. Vnímala jsme díru na tomto trhu,
a když to neudělal nikdo přede mnou, vrhla
jsem se do toho sama.
2. Moje podnikání má základ ve skladových
zásobách unikátního sortimentu, to je materiál na výrobu, výroba samotná a skladové
zásoby hotových výrobků. Aby byl sortiment
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Hana Krauseová
(Hanako)
1. Jako návrhářka zaměstnaná ve firmě už
jsem se neměla kam posunout. Chtěla jsem
vyzkoušet, co zvládnu, a toužila jsem více
tvořit a uplatnit vlastní názor.
2. Překonávám ji každý den. Jsou to má
vlastní omezení. Nejsem zrovna systematická povaha a neumím si efektivně organizovat priority. Jsem tvořivý typ, který neudělá
nic dvakrát stejně, takže se musím nutit
k disciplíně.

Martina Vondráčková
(Pekárna Sychrov)
1. I přes dlouholeté pracovní zkušenosti
nejsem stále připravená být řadovým
zaměstnancem. Chtěla jsem se osamostatnit
a s klidným svědomím si naplánovat den
podle vlastních potřeb. Získat prostor pro
vlastní nápady, mít možnost tvořit a sebe
realizovat se.
2. Největší překážkou se staly finance.
Rozhodla jsem se pro pekařskou provozovnu na vlastním pozemku, což obnášelo na
začátku investování do stavby a později do
technologického zařízení. Ale něco špatné
je k něčemu dobré, získala jsem bohaté
pracovní zkušenosti v gastronomii, za které
děkuji každý den.
Zdroj: podnikavazena.cz
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Podnikavé ženy v akci

Foto David M. Bodlák
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Vzdělávání nově, na distanc
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Dálková výuka se stala trendem i nutností
od prvních stupňů základních škol
přes univerzity až po MBA
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eště letos v únoru nikdo nic podobného neplánoval. Přesto je v současnosti
distanční výuka novým standardem ve
vzdělávání. Opatření, které se na jaře testovalo jako alternativa pomáhající zachovávat
školáky v domácí izolaci, je od podzimu
běžné na všech typech škol s výjimkou
mateřských.
Distančně tak lze studovat i mezi manažery stále populární MBA. Výuku založenou
na patnáctiminutových blocích, takzvaném
micro-learningu, představila vzdělávací
společnost EDU Effective.
„Jsme propagátoři micro-learningu,
pravidelných kratších lekcí o délce 15 minut
denně s možností splnění více lekcí najednou či posunutím lekce na další dny, pokud
se v daný den student k výuce nedostane.
Micro-learning je účinná metoda ve vzdělávání dospělých zaměstnaných studentů
a pomůže jim vytvořit si cenný návyk −
pravidelný čas pro svůj osobní rozvoj,“ uvedl
Pavel Makovský, předseda správní rady
EDU Effective.
Od Uberu po Amazon
Právě krátké bloky věnované výuce mají
odbourat jednu z nejčastějších výmluv
studentů, kteří se vyhýbají dlouhodobému
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vzdělávání: Nemám na to čas. Potřebnou
čtvrthodinu si totiž najde praktiky každý. „Srovnáváme to například s časem na
sociálních sítích, kde 15 minut člověk stráví
bez problému, ale většinou mu to nic nepřinese. Chceme ukázat lidem, že těchto
15 minut lze strávit daleko efektivněji,“
dodal Pavel Makovský.
V rámci micro-learningu mají studenti
k dispozici diskusní fóra pro výměnu názorů, kladení otázek, získávání zkušeností,
seznámení se a komunikaci mezi studenty z celého světa. Lektoři EDU Effective
neustále doplňují a aktualizují videa a další

„Je zcela
nepochopitelné,
že se ministerstvo
školství ani vláda již
dávno nesoustředí
na vzdělávání
pro budoucnost.“
Petra Mazancová,

Učitelská platforma

materiály, jako jsou weby a články. Těch
před zahájením výuky zhlédli tisíce, aby
mohli pro studenty v rámci distanční výuky
vybrat ty nejlepší. Díky tomu se studenti
mohou seznámit s názory, zkušenostmi
a tipy manažerů ze všech oblastí byznysu,
z velkých, středních i malých firem, startupů, jako jsou Uber, Amazon, Microsoft,
AirBnB a dalších.
Nejsou stroje
Atraktivní distanční výuku by chtěli svým
studentům nabídnout také učitelé základních a středních škol. Videokonference,
sdílení výukových materiálů v různých
online platformách či týmová spolupráce
v digitálním prostředí. To jsou příklady
dovedností, které si od jara narychlo museli
osvojovat učitelé kvůli uzavření školních
budov v důsledku pandemie.
Často však měli k dispozici prakticky
prázdné ruce. I když vláda již v roce 2014
schválila Strategii digitálního vzdělávání
do roku 2020, podle které by učitelé už dnes
měli být schopni výuku v online prostředí
vést, zůstal dokument z velké části jen na
papíře. A ještě v současnosti desetitisíce
učitelů tápou, jak se vyrovnat se současnou
situací.
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Podle odborníků je tak školství jednou
z mnoha oblastí, kde Česko v digitalizaci
trestuhodně zaspalo. „Je zcela nepochopitelné, že se ministerstvo školství ani vláda
již dávno nesoustředí na vzdělávání pro
budoucnost. Na schopnosti současných dětí
najít si práci v automatizované a robotizované výrobě závisí, zda budeme mít prostředky na řešení sociální a zdravotní péče pro
seniory v rychle stárnoucí společnosti,“
upozorňuje Petra Mazancová, předsedkyně
Učitelské platformy.
I když se na řadě škol v rámci jarního
i podzimního uzavření škol daří aplikovat
řadu různých způsobů výuky na dálku, jako
jsou videokonference, sdílení společných
obsahů a výukových materiálů v různých
online prostředích určených pro týmovou
spolupráci, práce s výukovými videi nebo
tvorba online testů a jejich vyplňování, z velké části ustrnula distanční výuka na velmi
slabých základech. Žáci a studenti poměrně
často sledují ofocené nebo oskenované papírové materiály ze svých učebnic a cvičebnic.
Naprosto chybějí profesionální podklady
pro online výuku, které by naplno využívaly
výhod digitálního prostředí.
Práce s těmito nástroji vyžaduje u žáků
i pedagogů celkem pokročilé znalosti
a dovednosti ve využívání informačních
technologií. Navíc klade na učitele mnohem
větší nároky, co se týká udržení pozornosti
studentů.
„Bez vhodných podnětů a podpory učitele
se žák k potřebným vyšším formám myšlení, jako jsou tvorba či řešení problémů,
nedostane. Proto je důležité i při přechodu na čistě online výuku zachovat přímé
kontakty a budovat komunitu třídního
kolektivu,“ říká přední odborník na digitální
gramotnost žáků Bořivoj Brdička z Jednoty
školských informatiků.
Digitální kocovina
Chybějící digitální gramotnost neomezuje
v současné době jenom učitele, ale prakticky všechny obory. Snad kromě dělnických
profesí a služeb by totiž současná ekonomika potřebovala přejít do online prostředí ve
velké části oborů.
Jenže pro masivnější vývoj a nasazování
digitálních technologií chybějí lidé. I když
právě koronakrize ukázala důležitost profesí
v informačních technologiích, absolventů IT
oborů paradoxně trvale ubývá.
„Půl roku od propuknutí koronakrize
dnes už nikdo nemůže pochybovat o tom,
jak důležité jsou pro společnost informační
technologie. Nějaká forma IT podpory se na
jaře stala nutností pro každou firmu nehledě

na odvětví. Pokud do té doby firma odborníky přes IT nevyužívala, byla najednou proti
konkurenci propastně pozadu, naopak ti připravení získali ohromnou výhodu, vyhnuli
se chaotickým změnám a své fungování téměř nijak neomezili,“ uvedl Martin Vodička,
ředitel Soukromé střední školy výpočetní
techniky (SSŠVT).
Platové podmínky ajťáků jsou dlouhodobě nadprůměrné. Jejich mzda se pohybuje
těsně pod hranicí 60 tisíc korun a v době
koronakrize se jejich ohodnocení dál zvyšuje. Přesto ani tato motivace nestačí naplnit
všechny školy. Populačně slabší ročníky, které v posledních letech navštěvovaly střední
školy, se nyní přesouvají na školy vysoké.
Protože se počty absolventů vysokoškolských oborů ICT konstantně snižují už od
roku 2013, lze očekávat další pokles.
Krotitelé nul a jedniček
Zatímco před sedmi lety promovalo bezmála
pět tisíc absolventů ICT oborů, v roce 2019
to bylo 3638. „Vysokoškolsky vzdělaných
IT specialistů ubývá také proto, že nadané

„Plánování činností
je při práci z domova
zcela zásadní. Je nutné
počítat s tím, že do vaší
práce budou zasahovat
i ostatní členové
domácnosti.“
Jan Dvořák,

Gopas

maturanty zláká uplatnění na nadstandardně ohodnocených pozicích. A ač se na vysoké
školy nechá přijmout téměř sto procent
našich maturantů, o tom, zda ve studiu skutečně pokračují, lze u některých pochybovat.
Raději se věnují své kariéře, neformálnímu
vzdělávání a seberozvoji, bez kterých to
v progresivních IT profesích zkrátka nejde,“
popsal Martin Vodička. Z více než 200 tisíc
ICT odborníků v Česku v roce 2018 mělo
dosažené terciární vzdělání 54 procent
pracovníků.
Se zajištěním nedostatkových odborníků
se snaží pomáhat také iniciativa Czechitas.
Ta se snaží pomáhat ženám, aby se v dosud
hlavně mužském světě IT technologií více
prosazovaly. „V dnešní době, kdy se zvyšuje
nezaměstnanost, bude o zvýšení digitálních
dovedností větší zájem. Naše absolventky Digitální akademie ukazují cestu. Po
ukončení kurzu si část z nich najde práci na
juniorské pozici v IT,“ vysvětluje Dita Formánková, spoluzakladatelka Czechitas.
Intenzivní kurzy, které iniciativa pořádá,
se zaměřují na několik skupin zájemců. Například ženy, které práci ztratily nebo jsou
vysoce ohroženy ztrátou svého zaměstnání
v souvislosti s šířením pandemie nemoci
covid-19, maminky po mateřské dovolené
nebo ženy starší 45 let.
„Současná krize nám ukázala, že schopnost osvojení si digitálních dovedností
bude hrát v příštích měsících klíčovou roli
jak pro firmy, tak i pro jednotlivce. Právě
díky organizacím jako Czechitas může
Česko urychlit svoji digitální transformaci
a připravit se lépe na ekonomickou realitu
21. století,“ ocenila Taťána le Moigne,
ředitelka Google pro Česko, Slovensko,
Rumunsko a Maďarsko.
›
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› Souboj programů

Podpora žen v IT není jedinou iniciativou,
kterou český Google reagoval na dopady
kononakrize ve školství. Společnost již
na jaře zdarma uvolnila sadu 11 nástrojů
s názvem G Suite pro vzdělávání, která
obsahuje i oblíbenou službu Učebna
Google.
Na skokový zájem o distanční výuku
reagoval také Microsoft. „Poskytli jsme
firmám, vzdělávacím i neziskovým orga-

nizacím několik možností, jak bezplatně
využít Microsoft Teams. Uživatelé tak
mohou obratem začít využívat videoschůzky až pro 250 účastníků, živé události až pro deset tisíc účastníků, nahrávání a sdílení obrazovky, chaty a možnost
spolupracovat nad dokumenty v reálném
čase,“ zmínil Petr Váša, manažer divize
Microsoft 365.
Právě programy umožňující online
kontakt učitelů se studenty zažívají v po-

sledních měsících největší boom. „Pár
měsíců testuji různé nástroje na webináře, přednášky a živé online konzultace.
Nakonec jsem skončil u aplikace Zoom,
v níž od počátku roku pořádám webináře – své pravidelné online fotokavárny,“
říká fotograf Jan Rybář. V současné
situaci, kdy lektoři, kteří jinak školí „naživo“, hledají nové cesty, se rozhodl jim
pomoct a sepsal v pár bodech návod, jak
rychle začít.

Zatímco žáci základních škol by se
měli do lavic vrátit znovu na začátku
listopadu, ostatní typy škol si zřejmě
budou muset s distančním typem
studia vystačit mnohem déle. Pokud
současní studenti po letech využijí
získané zkušenosti s digitální komunikací při prosazování online ekonomiky
a digitálních úřadů, mohli by jinak
neradostnou covidovou éru alespoň
trochu transformovat pozitivním
směrem.
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Vše zlé
je k něčemu dobré

Už jenom po síti
Zatímco pro většinu škol je distanční výuka
jen přechodnou záležitostí, jiné se na ni
začaly plně zaměřovat. Soukromá vysoká
škola s novým názvem Unicorn University
začala letos nabízet vysokoškolské vzdělávání zaměřené na informační technologie,
datovou analýzu a byznys. Škola, která
13 let od svého založení nesla název Unicorn
College, nedávno rozšířila možnosti studia
o magisterské programy. Stala se tak první
vysokou školou v České republice, která se
specializuje na online výuku svých studentů v takzvané plně distanční formě studia.
K plnému přechodu na online vzdělávání
škola ještě potřebuje získat potřebnou
akreditaci.
„Na plně distanční formu studia jsme
připraveni již nyní. Uzavření vzdělávacích
institucí z důvodu pandemie koronaviru
nám dalo možnost si to potvrdit i v praxi.
Pokud proces akreditace distančního studia
proběhne podle předpokladů, staneme se
první vysokou školou v České republice,
kterou bude možné vystudovat kompletně
online. K tomu by mělo dojít nejpozději od

StartupBox zároveň prostřednictvím nové
online platformy naplňuje vizi, ve které chce
konsolidovat trh, propojit jednotlivé hráče
od vzdělávání, inkubátorů, odborníků až
po investory. „Společně můžeme zásadně
podpořit kvalitu české startupové scény
a podnikavosti. Je nejvyšší čas s tím něco
začít dělat a nejen o tom pořád mluvit,“
doplnil druhý ze zakladatelů projektu Petr
Mandík.
Viry ohrožují počítače
Vzdělávání z domova výrazně snižuje
možnost nákazy studentů a školáků
koronavirem, o to větší riziko však
znamená pro bezpečnost zařízení, ze
kterých se k výuce připojují. Vzhledem
k tomu, že v mnoha rodinách se nyní
distančně učí několik studentů a k tomu
mají rodiče na home office, střídají se
často na několika společných zařízeních.
Včetně těch, na kterých dospělí mají
citlivá firemní data.
Než lidé v domácnostech s distanční
výukou nebo home office začnou pracovat,
měli by si podle odborníků zkontrolovat,

„Současná krize nám ukázala, že schopnost
osvojení si digitálních dovedností bude hrát
v příštích měsících klíčovou roli jak pro firmy,
tak i pro jednotlivce.“
Taťána le Moigne,

Google

příštího akademického roku, tedy od září
2021,“ říká Marek Beránek, výkonný ředitel
Unicorn University.
Na digitální rovině je založený také nový
program pro vzdělávání a rozvoj českých
startupů. StartupBox se snaží vytvořit
digitální útočiště pro začínající podnikatele
v oblasti moderních technologií, kde najdou
informace, užitečné kontakty a podporu od
zkušenějších kolegů.
Ale také rady a cenné kontakty, které
jsou důležité pro správný rozvoj startupu,
obzvlášť v kritických počátečních fázích.
„Pro podnikatele, kteří se nacházejí na
úplném začátku, bývá těžké analyzovat,
jaký krok by měli zrovna udělat a kde
k němu najít ty správné informace, podporu a partnery. To se týká jak validace
nápadů, tak třeba i získání správného
investora. Vytvořili jsme proto platformu,
která právě takové informace a kontakty
předává,“ konstatoval Pavel Bartoš, jeden
ze zakladatelů StartupBoxu.

zda mají spolehlivé internetové připojení
a vyřešené zálohování. Pokud využívají
domácí počítač, měli by prověřit, že jeho
zabezpečení je aktuální. „Je-li to jen
trochu možné, nestahujte na tento počítač
nic z podezřelých zdrojů, neinstalujte sem
volně dostupné programy, zejména hry.
Používejte prověřené komunikační kanály –
ne každý nástroj pro online komunikaci je
bezpečný. Uvědomte si, že budete vstupovat do firemních systémů a snažte se
nebýt tím, kdo je ohrožuje,“ upozornil Jan
Dvořák, výkonný ředitel z Počítačové školy
Gopas.
Navíc odborníci varují, že v době pandemie muselo s masovým využitím technologií
pro vzdálený přístup začít mnoho domácností i firem, které je dosud nevyužívaly
nebo je provozovaly v omezeném měřítku.
Kvůli tomu jsou mnohá aktuální řešení šitá
horkou jehlou a s bezpečnostními riziky.
DALIBOR DOSTÁL

(dostal@mf.cz)

Pozor
na ponorku

Rozvrh činností
je při práci
z domova
zcela zásadní

D

alší velkou výzvou je součinnost s ostatními členy
domácnosti – děti nejsou
ve škole, práci z domova je třeba
často skloubit s jejich výukou
a přípravou jídla. Kromě zavirování počítače totiž hrozí lidem
také „ponorková nemoc“, případně
zhoršení studijních či pracovních výsledků kvůli vzájemnému
rušení.
Proto je nezbytné určit základní pravidla, stanovit „pracovní
dobu“, po kterou zaměstnance na
home office nikdo nesmí rušit. Jde
i o konkrétní situace, jako jsou
konferenční hovor nebo videokonference, do které by pracovníkům
neměli ostatní členové rodiny
vstupovat, procházet v pozadí ani
jinak zasahovat.
„Plánování činností je při práci
z domova zcela zásadní. A nejde
jen o to, rozvrhnout si činnosti tak,
abyste dělali to důležité v době, kdy
se umíte maximálně koncentrovat.
Je nutné počítat s tím, že do vaší
činnosti budou zasahovat i ostatní
členové domácnosti, a nezapomínat
na přestávky. I ty je dobré naplánovat, snáze se pak vrátíte zpět
k práci,“ doporučuje Jan Dvořák
z počítačové školy Gopas.
Škola má přitom s distanční
výukou bohaté zkušenosti. „Posledních šest měsíců využíváme
možností pokročilých technologií
pro distanční výuku a školení na
maximum. Všechny naše kurzy,
a dokonce i odborné konference,
úspěšně realizujeme online. Velkou výhodou, kterou si účastníci
kurzu chválí, je námi poskytovaná
možnost vrátit se ještě k probírané
látce, a tak si vědomosti upevnit,“
doplnil Jan Dvořák. DOS
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Trh práce nakřivo

Musíme zásadně změnit systém
rekvalifikací, říkají odborníci
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systém dostane do problémů,“ říká poradce
Michal Dvořáček.
Jeho slova potvrzují i zástupci Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR. Podle nich bude v příštím roce
(v důsledku dopadů covidu-19, respektive
vládních opatření), nutné rekvalifikovat až
100 tisíc lidí. To ale prý současný systém
nezvládne a bude nutné přijít s jiným modelem.
Podniky v kleštích
Od nástupu pandemie se český trh práce
otřásá v základech. Hrozbu masivního
propouštění sice zmírnil vládní program
Antivirus, pandemie však tlačí na změnu
systému rekvalifikací poskytovaných úřady
práce.
Oproti roku 2010, kdy se přeškolilo více
jak 70 tisíc osob, jich v roce 2019 bylo pouhých 9561, sdělil ÚP ČR.
„Trh práce je stále sanován programy Antivirus, takže firmy nepropouštějí. Naopak

podniky, které potřebují nabírat zaměstnance, nemají kde brát. Antivirus ale brzy
skončí a začne velký pohyb lidí mezi sektory.
Tím pádem se zvýší i tlak na rekvalifikace,
protože zaměstnanci se budou muset učit
novým věcem,“ potvrzuje prezident KZPS
ČR Jan Wiesner.
Jak ukázal nedávný průzkum konfederace, téměř 50 procent všech podniků nad
250 zaměstnanců uvádí, že se jim stále nedaří naplnit volné pracovní kapacity.
„Podniky se ocitají ve dvojích kleštích. Na
jedné straně roste tlak na propouštění z ekonomických důvodů, na druhé straně jim
stále chybí – a i při vyšší nezaměstnanosti
budou chybět – kvalifikovaní lidé. I proto
je nutné změnit systém rekvalifikací, a to
docela zásadně,“ doplňuje Michal Dvořáček.
Rekvalifikované ne. Proč?
„Odhadujeme, že v příštím roce bude nutné
rekvalifikovat až 100 tisíc osob, tedy desetkrát více než loni,“ říká k tomu Jan Wiesner.
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P

andemie covidu-19 a následné vládní restrikce výrazně ovlivnily trh
práce. Vzhledem k rekordně nízké
nezaměstnanosti v uplynulých letech byli
Češi nuceni se rekvalifikovat jen minimálně. To se ale pravděpodobně příští rok
změní.
Ve srovnání s rokem 2010 se v loňském
roce přeškolilo na jinou práci jen 13 procent
lidí. Vyplývá to z údajů Úřadu práce ČR.
Kapacity se nicméně podle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
ČR (KZPS ČR) musejí urychleně připravit až
na desetinásobek.
O přeškolené pracovníky dnes paradoxně podniky nemají zájem, protože nevěří
v jejich schopnosti.
„Nárůst rekvalifikací mohl proběhnout
postupně a řekněme kontrolovaně už letos.
Programy jako Antivirus ale udržují umělou
zaměstnanost. Až skončí, firmy začnou hromadně propouštět a bude nutné rekvalifikovat desetitisíce lidí najednou, což současný

Navzdory stamilionům korun, které do rekvalifikačních kurzů a poradenství plynou,
je 30 až 45 procent rekvalifikací evidováno
mezi nedokončenými. Navíc podle nedávného průzkumu ČSOB zhruba 60 procent
zaměstnavatelů nevěří „výsledkům“ rekvalifikačních kurzů. O přeškolené lidi tak není
v podnicích zájem.
Současný systém poskytovaný Úřadem
práce ČR je neefektivní a postrádá atraktivitu pro zaměstnavatele i zaměstnance.
Úřad práce totiž nemůže zohlednit dosavadní kvalifikaci zaměstnance a ten často
musí absolvovat celé vzdělávání (byť třeba
ve zkrácené formě), nehledě na to, že třeba
jen přechází z prodavače v potravinách na
prodavače v drogerii a stačilo by mu doplnit
si jen pár drobností.
„Musíme se naučit reflektovat už naučené
dovednosti, aby se rekvalifikovaná osoba
vzdělávala pouze v částech, které skutečně
potřebuje pro úspěšné složení závěrečné
zkoušky. Navíc se do rekvalifikací musejí
maximálně zapojit zaměstnavatelé, aby
mohla být praktická část realizována přímo
u nich,“ dodává Wiesner.
Z průzkumů vyplývá, že by zaměstnavatelé ocenili možnost, aby praktická část
rekvalifikačních zkoušek probíhala přímo
u nich. „Logicky by to by vedlo k daleko větší
důvěře ve schopnosti nového zaměstnance,“
doplňuje Dvořáček.
Kde jsme zaspali?
Problém rekvalifikací a potřeb podniků
měl v Česku pomoci řešit například projekt
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce. Ten
je až do roku 2022 spolufinancován z evropských fondů.
Cílem projektu je zabezpečit, aby kvalifikace zájemců o zaměstnání a uchazečů o zaměstnání co nejvíce odpovídala současným
potřebám zaměstnavatelů, informoval Úřad
práce ČR na svém webu.

„Do rekvalifikací se
musejí maximálně
zapojit zaměstnavatelé,
aby mohla být
praktická část
realizována přímo
u nich ve firmě.“
JAN WIESNER, Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Počet rekvalifikovaných lidí v ČR
72 649

2010
2020

9 561

Uchazečům o zaměstnání evidovaných na
ÚP má být poskytováno „doplnění kvalifikačních či osobnostních předpokladů,
jež jsou požadovány zaměstnavateli nebo
jsou nutné k zahájení podnikání“. I nekvalifikovaní lidé tak mají mít větší šanci na
uplatnění.
Efektivnější mělo být především poradenství. Poradenské programy se zaměřují

Projekt měl problém vyřešit právě tím, že
nabídne lidem bez práce právě takové rekvalifikační kurzy, jež je připraví na profese, po
kterých je na trhu práce největší poptávka.
Ani v tomto ohledu se příliš nezměnilo.

zejména na techniky vyhledávání zaměstnání, zlepšení orientace na trhu práce,
komunikační dovednosti a sebeprezentaci
(Job Cluby). Součástí je i takzvaná pracovní
a bilanční diagnostika (vytvoření osobnostního profilu a zhodnocení možností dalšího
směřování uchazeče na trhu práce).
Pomoci mají nezaměstnaným i motivačně-aktivizační kurzy (motivace dlouhodobě
nezaměstnaných k aktivnějšímu zapojení ke
hledání zaměstnání či speciální psychologické poradenství), protidluhové poradenství,
poradenství v oblasti finanční gramotnosti,
pracovně-právní poradenství a další.
„Nic z toho ale bohužel nefunguje. Proklamace se nenaplnily. Lidí, kteří tyto kurzy
využívají, je naprosté minimum,“ pochybuje
Dvořáček.
V evidenci ÚP ČR zůstává stále velké
množství nezaměstnaných s nízkou kvalifikací, a to především lidí s výučním listem,
po kterých v tuto chvíli není a ani v blízké
budoucnosti nebude na trhu práce poptávka.

spíše v tom, že trvale nezaměstnaným status
quo vyhovuje, pracovat nechtějí, a tudíž
nemají zájem ani o přeškolení. Proto je také
zájem o poradenství motivační a rekvalifikační kurzy stále minimální.
Rekvalifikace jsou přitom propláceny
úřadem práce (až do 50 tisíc korun za kurz)
a jsou určeny pro všechny zájemce bez
výjimky.
„Zájem o rekvalifikace se ale samozřejmě
s tím, jak budou lidé po ukončení vládních
programů propouštěni, radikálně zvýší,“
myslí si předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
„Na trhu práce se totiž objeví lidé, kteří
celý život pracovali a pracovat chtějí. A dokonce i takoví, kteří nemají žádný problém
s tím se dále vzdělávat a například i změnit
profesi. Právě na příliv takových lidí musí
být systém připraven,“ doplňuje ho Michal
Dvořáček.

Pracovat nechceme
Podle mnoha odborníků nemusí být za stagnací špatně nastavený systém. Problém je

JAKUB PROCHÁZKA

(prochazka@mf.cz)
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Generace Z: čekejme zemětřesení

Jak změní pracovní trh nástup studentů, kteří žijí online?

Přinášejí nové pohledy
Generace Z dospívala během ekonomické
recese v letech 2008 až 2012 a vnímala, jak
ovlivnila příjmy rodičů. Oproti mileniálům,
kteří si do té doby na pracovním trhu zvykli
klást často až nesmyslné požadavky, zůstávají pokorní a chtějí na sobě pracovat.
„Podle jejich vzoru se v současnosti mění
společnost i pracovní trh. Firmy je potřebují
jako pracovníky, kteří přináší nové vnímání
online světa a chápou potřeby svých vrstevníků. Znalost a užívání moderních technologií leckdy předčí i požadavek na předchozí
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zkušenosti. U generace Z už neplatí, že by
starší a zkušenější zaměstnanci učili ty mladé a bez praxe. Současní absolventi naopak
bývají těmi, kteří mají přinést nové nápady
a cesty, jak oslovit mladé spotřebitele, kterým lidé dříve narození tolik nerozumějí,“
potvrdila Olga Hyklová, majitelka personální agentury Advantage Consulting.
Nesnášejí zkostnatělost
Jak ukázal průzkum agentury Behavio, pro
mladé lidi mezi 16 až 23 lety je u práce zcela
klíčové, aby jim dávala smysl (48 procent)
a aby byla jejich koníčkem (40 procent). Své
vzdělání a rozvoj pak řadí mezi nejdůležitější hodnoty, hned vedle rodiny, přátel
a partnerských vztahů. Vzdělávacím potřebám generace Z český školský systém příliš

respektují jiné individuality. Profesní rozvoj
uvnitř firmy považují za hodnotnější a efektivnější než teoretické vyučování. Naopak
klasické studium mnohdy vidí jako nedostačující a hledají další příležitosti neformálního
vzdělávání v podobě dlouhodobých programů nebo jednorázových online workshopů
a seminářů,“ poukázala Lucie Mairychová,
realizátorka rozvojového programu Samsung
Tvoje šance #futureskills.
Dají na zkušené
Dalším rozdílem oproti mileniálům je i větší
náklonnost k vedení od učitele nebo člověka
z praxe. Podle zahraničních výzkumů preferuje učení podle pokynů lektora až 40 procent současných studentů, zatímco z mileniálů tuto formu vítá jen každý čtvrtý.

„Tím, jak se dnešní dvacátníci dívají na společnost,
jak se učí, získávají zkušenosti, chtějí uspět
v práci i v životě, jak jsou motivovaní
se neustále zlepšovat, se od mileniálů liší.“
Zuzana Mravík Zelenická,

manažerka CSR programů společnosti Samsung

nestačí, stále víc mladých lidí tak využívá
rostoucí nabídku rozvojových programů.
„Lidé z generace Z vidí možnosti svého
vzdělávání daleko za hranicemi školních lavic,
nezajímají je odpovědi na otázky ‚co‘, které si
najdou na dva kliky, ale především ‚jak‘. Jsou
zvyklí učit se věci vizuálně, prakticky, podle
videonávodů na YouTube, ne pouze z přednášek a knih. Preferují skupinové učení, ať už online, nebo offline, a také spolupráci, přičemž

„Přemíra informací, kterými je generace
Z nonstop obklopena, může být pro mnohé
dospívající matoucí. Stále řeší, jakou cestu
či příležitost si vybrat, vždyť se nabízí tolik
možností! Proto je i pro tyto mladé lidi
velmi důležitá pomoc mentora, člověka,
který má zkušenosti a dokáže jim je předat.
Přitom rozhodnutí a výkon už záleží jen
čistě na studentech samotných,“ vysvětlila
Mairychová. RED
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A

ž dosud platili za digitální inovátory
především mileniálové, lidé narození
v 80. letech a první polovině 90. let.
Nyní však přichází generace Z. Mladí lidé,
kteří se mezi moderními technologiemi narodili, pro něž je internet přirozené prostředí.
„Mileniálové začínali s prohlížeči, vyhledávači a sociálními sítěmi, které stále
využívají jako doplněk komunitních vztahů.
Generace Z je v online světě zapojena
hlouběji, pro ni nejsou moderní technologie
otázkou ‚učení‘, je s nimi spjata odjakživa.
Dnešní dvacátníci přijímají neustálý tok
online informací a část jejich života se
odehrává na sociálních sítích, které bývají
důležitým stimulem jejich vztahů – stačí,
když aktualizují svůj profil, a okruh blízkých
je v obraze, žádná další osobní oznámení
nejsou třeba. Jsou zvyklí žít online, ale také
si váží svého soukromí a pečlivě zvažují, co
a kde o sobě prozradí. Většinou si uvědomují, jakou stopu o sobě na internetu zanechávají, což mnohým mileniálům chybí,“
popsala Zuzana Mravík Zelenická, manažerka CSR programů společnosti Samsung.
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Objednávejte na
www.mfpredplatne.cz
Elektronická verze ke stažení na www.profit.cz

Úskalí práce z domova
Jak na home office?

M

noho společností si neuvědomuje
zásadní změnu: home office už
není benefit, ale pracovní povinnost. S tím souvisejí chyby, kterých se firmy
při jeho zavádění dopouštějí. Typické je, že
chybějí pravidla pro komunikaci v rámci
týmu, pro zadávání úkolů a jejich kontrolu.
Stejně tak mnohdy chybí vnitřní předpis
pro činnost zaměstnanců a neprověřuje se,
zda má zaměstnanec vůbec pro home office
podmínky.
Práce z domova není zákoníkem práce
přímo definována, koronavirus vše velmi
uspíšil a hodně věcí, které se musejí mezi
firmou a zaměstnanci domluvit, jsou jen na
dohodě mezi oběma stranami.
Podle průzkumů, které se v letošním roce
průběžně realizují, vyhovuje home office
zhruba dvěma třetinám zaměstnanců. Především proto, že nemusejí do práce dojíždět,
čímž ušetří čas, a zároveň jsou schopni
efektivně se postarat o domácnost. To ale zároveň znamená, že celé třetině zaměstnanců
práce z domova nevyhovuje, případně pro ni
nemají vhodné podmínky.
hoMe oFFice NeNí pro každého
Je třeba si uvědomit, že řada domácností není na dlouhodobou práci z domova
připravena. Někteří lidé žijí v prostředí, jež
je pro tuto práci přímo nevyhovující. Třeba
rodina s dítětem v předškolním věku bydlící
v 2+KK nemá pro práci z domova obou
rodičů vůbec podmínky. A tak když se na
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jaře zkombinoval home office s uzavřenými
školami, v rodinách nevyhnutelně docházelo
buď k humorným, nebo v horším případě ke
konfliktním situacím.
Home office navíc není pro každého.
Člověk je tvor společenský a potřebuje se
vidět s druhými a komunikovat operativu,
úkoly nebo projekty s kolegy naživo. Průzkumy mezi zaměstnanci také hovoří o tom,
že u některých z nich klesá v domácím
prostředí produktivita, pracovní morálka
a soustředěnost.
Přesto jsou šéfové firem často přesvědčeni, že home office je styl práce budoucnosti,
a již dnes se připravují na to, že kanceláře
vyklidí. Zvlášť když se s nastupující druhou
vlnou pandemie home office masivně
vrátí a bude využíván dlouhodobě. Zatím
některé společnosti nechávají zaměstnance
například tři dny doma a dva dny se chodí
do kanceláře nebo se řídí individuálními
dohodami.
praktický Návod jak Na to
Před vyhlášením home ofice by manažeři
měli myslet na dodržení několika hlavních
pravidel ze strany zaměstnavatele (detaily
řeší HR spolu s právníky):
• Zaměstnanec musí s home office souhlasit.
• Zaměstnavatel musí připravit vnitřní
předpis a s každým zaměstnancem uzavřít
dohodu o práci z domova.
• Zaměstnavatel musí nastavit způsob

komunikace se zaměstnancem a zajistit
technickou stránku (laptop, připojení
apod.).
• Zaměstnavatel musí proškolit manažery,
případně vedoucí pracovníky, jak vést tým
na home office, např. formou webináře –
viz body níže.
• Obě strany se musejí dohodnout na rozvržení pracovní doby, např. že bude zaměstnanec online denně od 9 do 15 hod.
• Zaměstnavatel je povinen hradit výdaje,
které zaměstnanci vzniknou v souvislosti
s výkonem práce.
Klíčové je nastavit způsob komunikace,
zadávání a vyhodnocování práce. Šéf musí:
• Stanovit, jakou formou bude zaměstnanec
dostávat úkoly (telefon, videotelefon, chat,
e-maily apod.) a které úkoly dostane jakou
formou.
• Ujistit se (opět stanovenou formou), že
zaměstnanec úkolům rozumí, ví, co má
dělat, a že je určen deadline, dokdy musí
být práce odvedena.
• Nastavit, jakou formou předá zaměstnancům zpětnou vazbu (především kdy se
budou online vidět, kdy si budou telefonovat a kdy stačí napsat e-mail).
• Nezapomenout na lidskou stránku řízení –
projevit empatii, zeptat se zaměstnance,
jak se mu vede, zda je všechno v pořádku
a zda něco nepotřebuje – a zajímat se o něj
jako o člověka. Důležité je opět stanovení
formy této komunikace.
• Zařídit interakci mezi členy týmu např.
společným videohovorem přes Teams,
Google Meet, Zoom apod.
Z uvedeného vyplývá, že manažer si musí
nastavit systém, jak bude podřízené na
dálku řídit, a to na denní, týdenní a měsíční
bázi. Poté systém zavede a v případě, že je
zřejmé, že produktivita a motivace mají
sestupnou tendenci, jej koriguje.
JIřÍ vÁCHA,

interim manažer

a spolumajitel společnosti HEADIM
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Tím, že jsme firma zaměřená na práci
online, je pro nás přechod na tento režim
poměrně snadný. Obecně používáme ke
komunikaci projektové nástroje, jako jsou
Lamael, Asana, a kromě e-mailu a běžných
telefonátů využíváme i videohovory, a to
především při komunikaci se zákazníky.
Moje role jako majitele firmy spočívá v odstraňování všech překážek, které by bránily
mým podřízeným v práci, jež je motivuje.
Pravidelně vytyčuji své vize a cíle a projednávám je se zaměstnanci. Tento způsob
řízení se mi mnohokrát vyplatil – klíčové
je především dodržovat vzájemný respekt
a stanovené hranice.

FOKUs

Koronavirus ve firmě?

Při podezření nemá smysl čekat

J

FOTO: archiv, Shutterstock.com

edni tvrdí, že přichází druhá vlna
koronaviru, druzí zase prohlašují,
že první ani neskončila. Tak či onak,
nařízení vlády hovoří jasně. V počtech
nakažených lámeme denní rekordy, a tak
se nám postupně vracejí ochranná opatření
a roušky jsou naší nedílnou součástí.
Opět je na čase být zodpovědní a ohleduplní vůči sobě, ale i našemu okolí. Řada
firem opět řeší rozložení pracovních směn,
týmů, pokud to náplň práce umožňuje, co
nejvíce využít režimu home office, s cílem
cestou prevence co nejvíce ochránit zdraví
svých zaměstnanců.
Příkladem dobré praxe byl tým firmy
myTimi, zaměřené na pomoc s podnikáním
malým a středním firmám. V jejím případě
nebyl bohužel čas na prevenci, a tak v myTimi museli přijmout akutní řešení. Ze dne
na den byla firma nucena přejít do režimu
home office. I za těchto podmínek za pomoci
virtuálních asistentů je tým zvyklý pracovat
na dálku. A proto byli schopni situaci řešit
okamžitě, racionálně, bez žádných větších
potíží.
Co se týmu myTimi osvědčilo a jak vůbec
situaci z pozice zaměstnavatele zvládnout
s chladnou hlavou?
1. jít s pravdou veN
Nakazit se covidem-19 můžeme kdekoli,
kdykoli, ať už jsme v prevenci a ochraně
sebevíce důslední. Nemá smysl hledat viníka a určitě není namístě podléhat panice.
Nicméně s rýmou možná do práce chodíte
a nemoc, jak se říká, „přechodíte“, covid-19
ale neberme na lehkou váhu.

Vždy se snažíme zachovat správně. Tím,
že bych se tvářil, že covid-19 není problém,
a neřešil bych jej, naprosto zbytečně bych
tak poškozoval partnery, zákazníky, přátele
zaměstnanců a podobně. Jistě bych nechtěl,
aby někdo z mých zákazníků či dodavatelů
přehlížel tento problém a nákaza se pak
raketově rozšířila do mé firmy a odtud na
další a tak dále.
2. Mít jasNý pláN
Zaměstnavatel se o zdraví svých zaměstnanců musí starat už ze zákona a týká se to
i pracovního prostředí. Ve chvíli, kdy nastane byť jen nepatrné riziko nákazy ve firmě,
není čas otálet. Nelze jednat ukvapeně a šířit
paniku nebo naopak zaměstnancům cokoli
zatajovat. Otevřená komunikace je v době
krize nejefektivnější a nehrozí tak riziko
komunikačního šumu. Dobrý šéf musí přijít
s jasně daným plánem a zaměstnanci musejí
mít jasno v tom, co přijde.
U nás jsme reagovali okamžitě a transparentně jsme zaměstnance obeznámili
se situací. Všem jsme doporučili nechat se
otestovat na koronavirus, pochopitelně na
náklady firmy. Následovat bude karanténa, s ní i home office a případně další
testování.

4. důvěřujeMe si, ale…
Zaměstnanci nejsou malé děti, takže se
předpokládá, že budou pracovat svědomitě
a efektivně, aniž by jim šéf stál za zády. Je
ale třeba zohlednit to, že co pracovník, to
jiná osobnost. Ne každý si dokáže vytvořit
v práci systém, určit si priority. Určitou
kontrolu a vedení i těch méně schopných
členů týmů zajistí jejich pravidelné „setkávání“ s ostatními. Ranním videohovorem lze
nejen snadno zkontrolovat, zda zaměstnanci
v práci nezahálejí, ale je to též příležitost je
motivovat, zjistit stav projektů a stále tak
navozovat pocit řádu každého pracovního
dne stráveného v kanceláři.
5. důležitá je hygieNa
i duŠevNí
Častým úskalím práce z domova je opouštění dosavadních rituálů. Ano, pracujete
z domu, ale to není důvod proč zůstat v pyžamu. Možná si dáte občas předsevzetí, že
práci dokončíte až později večer, ale opravdu
k ní usednete a bude se vám vůbec chtít?
Lépe si odpočinete s čistou hlavou, s pocitem úspěšně dokončené práce.
V případě práce z domova spoléhám
na svědomí každého zaměstnance, neboť
platí firemní kultura v duchu pravidla:
„Pracujeme podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí.“
JAn sKOvAJsA,
spolumajitel
a CEO firmy myTimi

3. být spolu (i) oNliNe
Práce z domova už pro řadu šéfů není tabu.
Díky jarní karanténě si tento režim většina
firem vyzkoušela. K tomu, aby vše běželo
hladce, se vyplatí využívat online nástroje,
díky kterým mají týmy k sobě blíže a komunikace je pro ně efektivnější a rychlejší.
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vaných. Ba právě naopak. Jen 39 procentům
řidičů mezi 18 a 26 lety stačí na výběr a pořízení automobilu méně než měsíc, zatímco
za stejně krátkou dobu automobil pořídí
62 procent lidí mezi 27 a 35 lety či 61 procent starších mezi 54 a 65 lety.

Auto na internetu?

Ojetinu Češi raději pořídí naživo,
ukázal průzkum

C

Rozdílné příjmy
„Průzkum jasně ukazuje, že ojeté vozy
se u Čechů těší dlouhodobé oblibě. Ojetý
automobil si v minulosti pořídilo 73 procent
z nich, dalších 11 procent pak o jeho koupi
uvažuje. Jednoznačně nejpopulárnější jsou
ojetiny v Ústeckém kraji (84 procent), nejméně pak v Praze (57 procent). Místo
bydliště a jeho velikost se tak ukázaly
jako nejzásadnější faktory pro zkušenost

s nákupem ojetých aut,“ komentuje výsledky
průzkumu jednatel Volkswagen Financial
Services Vratislav Strašil.
Zjednodušeně se tak dá říct, že čím menší
obec, tím větší zastoupení ojetých vozů. Jen
každý desátý obyvatel obce pod tisíc obyvatel nevlastnil ani neplánuje pořizovat si ojeté
vozidlo, zatímco ve městech nad 100 tisíc
obyvatel se číslo vyšplhalo až na 26 procent.
Odpovědi tak poukazují na rozdílnou výši
příjmů mezi obyvateli malých obcí a velkoměst.
Průzkum dále zjišťoval, nakolik si Češi dávají s výběrem ojetého vozu načas. Až 86 procentům z nich zabere výběr až tři měsíce,
jen necelé pětině (18 procent) pak na pořízení stačí méně než týden. Jako ti nejukvapenější se překvapivě neukázali, jak bychom
mohli předpokládat, ti nejmladší z dotazo-

Výběr auta není radno
uspěchat

Kolik aut mají
české domácnosti?

o je pro Čechy při výběru ojetého
vozu nejdůležitější? Prim hraje cena,
spotřeba paliva a provozní náklady.
Při jeho hledání neváhají využít nabídku na
internetu, stále však preferují osobní nákup.
Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu, který
si Volkswagen Financial Services nechal
vypracovat od výzkumné agentury Ipsos.

Nemají auto

18 %

Méně než týden

37 %

Méně než měsíc

7%

Jedno auto

50 %

Dvě auta

32 %

31 %

Méně než 3 měsíce

8%

Tři auta
Méně než 6 měsíců

Více než 6 měsíců
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8%

6%

Čtyři auta
Pět aut

2%
1%

Důraz na cenu
Pokud se zaměříme na to, co hraje pro Čechy
při výběru ojetého automobilu největší roli,
jsou to právě náklady spojené s pořízením
a provozem vozu. Žebříčku vévodí pořizovací
cena, která je důležitá pro čtyři z pěti Čechů.
Následuje ji spotřeba (61 procent) a ostatní
provozní výdaje jako pravidelný servis nebo
nutné opravy (50 procent). Naopak jedním
z nejméně zmiňovaných požadavků je konkrétní barva. Na té záleží jen každému osmému dotazovanému (12 procent). Podobně na
tom je délka záruky či konkrétní prodejce
(11 procent). Na samém chvostu se pak nachází země výroby, která je podstatná pouze
pro jednoho z deseti dotazovaných.
V odpovědích na tuto otázku se též nejvíce
projevily rozdíly mezi muži a ženami. Muži
si například daleko více potrpí na konkrétní
značku či model auta (48 procent vs. 34 procent). Naproti tomu ženy daleko více než
jejich mužské protějšky hledí na finanční výdaje spojené s vlastněním automobilu – jak
spotřeba (68 procent vs. 56 procent), cena
(83 procent vs. 78 procent), tak i ostatní
provozní náklady (54 procent vs. 47 procent)
jsou důležitější pro ženy než pro muže.
Online vs. osobní prodej
Průzkum ukázal, že Češi si před samotným
pořízením rádi nejprve „zmapují prostředí“.
Zpravidla též kombinují možnosti, jak se
s potenciálním vozem seznámit, a neomezují se pouze na jeden zdroj nabídek. Skoro
dvě třetiny z nich (62 procent) při výběru
ojetého automobilu procházejí nabídku na
internetu a každý desátý Čech neváhá prohlížet i zahraniční stránky.
Průzkum zároveň poukázal na zajímavý
fenomén – to, že Češi auto na internetu
vybírají, automaticky neznamená, že ho přes
něj i pořídí. Nejčastěji totiž sáhnou po vozu
z autobazaru (38 procent). Českých a zahraničních webových stránek pro samotné pořízení vozu využije jen 28 procent z nich.
Výzkumníky dále zajímalo i to, kolik automobilů české domácnosti vlastní. Ukázalo
se, že každá druhá disponuje pouze jedním
vozidlem (50 procent), třetina pak využívá
vozy dva (32 procent). Překvapivým zjištěním bylo, že každá devátá domácnost vlastní
tři a více automobilů (11 procent), každá stá
má vozů dokonce pět a více. RED

FOTO: Shutterstock.com
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je obrovskou možnost porovnat konfigurace vozů, jejich ceny a samozřejmě
také služby poskytované prodejci po celé
Evropě.
Je třeba si uvědomit, že koronavirová
pandemie jen uspíšila vývoj, který je
nevyhnutelný. Zákazníkům online prodej
přináší mnohem širší nabídku ojetých vozů,
stejně jako jim pomáhá z pohodlí domova
vyřešit financování a pojištění auta, jeho
technickou prověrku a třeba i prodlouženou
záruku. Obchodníkům s vozy se tak otevírá
možnost efektivního prodeje na zahraničních trzích.
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Ojetiny nově

Do pěti let bude každá desátá
prodána online

B

ěhem prvního pololetí letošního
roku se oproti loňsku prodalo
o čtvrtinu méně nových aut a ojetiny jsou na tom ještě hůře – jejich prodeje
meziročně klesly o 40 procent. Trh nových
vozů se z koronavirového šoku pomalu
vzpamatovává, ale na oživení prodejů ojetých vozů si počkáme nejméně do pozdního podzimu.

„Obchodníci s auty teď
na svůj konzervativní
přístup těžce doplácejí.“
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Prodejci ojetin zatím zaznamenali ztrátu
přes 27 miliard korun, kterou budou velice
těžko dohánět. Manévrovací prostor autobazarů je totiž velmi úzký. Nacházejí se ve
složité situaci, kdy nejsou technologicky
vybaveny, aby mohly nabídnout jinou, lepší
službu. Prudký pád trhu, který předtím
řadu let bezstarostně rostl, zastihl prodejce
ojetých aut zcela nepřipravené.
Miliardové Ztráty
Jen během třech měsíců největších omezení proti šíření koronaviru ztratil český trh
ojetých aut na prodejích kolem 25 miliard
a další miliardové ztráty se nasčítaly během
léta. Musely ale autobazary a dealerství
skutečně přerušit prodej?
Když se podíváme na vítěze a poražené
karanténních opatření z letošního jara,

jasně vidíme, že online obchodníci naopak
zaznamenali obrovský nárůst prodejů.
Kromě prodejů ochranných pomůcek či
dezinfekcí raketově rostl především online
prodej potravin a spotřebního zboží s dovozem domů, stejně jako například prodej
zábavní elektroniky a vybavení pro domácí
kanceláře. Možnosti nakupovat na internetu začali využívat i ti nejvíce konzervativní
zákazníci.
Z dostupných dat přitom vyplývá, že lidé,
kteří nakupují po internetu, zůstávají věrní
nejen tomuto způsobu nakupování, ale
samozřejmě v případě pozitivní zkušenosti
také svým obchodníkům.
chvíli stál, stojí opodál
Internet během několika málo let zcela změnil nákupní chování koncových zákazníků
i firem – a to napříč všemi obory. Vzhledem
k dlouhodobým zvyklostem ve své branži
zůstali obchodníci s auty dlouhou dobu
stranou a teď na svůj konzervativní přístup
těžce doplácejí.
Již během karanténních opatření se
některé autobazary snažily zavést prodeje
po telefonu a po internetu, ale bez možnosti důkladné přípravy a nastavení nových
služeb se souvisejícími procesy o skutečný
online prodej nešlo. Navíc je prakticky jisté,
že českým zákazníkům nebude stačit lokální
nabídka ojetých aut, protože již dnes aktivně
hledají svůj budoucí vůz na německém trhu
i v dalších zemích.
Faktický online prodej přitom stírá
regionální i jazykovou bariéru a poskytu-

ZahraNičNí ZkuŠeNost
E-commerce v automotive sektoru je teprve
na samém počátku, ale význam online prodeje rychle poroste. Například ve Spojených
státech dosáhly online tržby v automotive
v roce 2018 asi 14,6 miliardy dolarů a představovaly kolem jednoho procenta celkového
prodeje aut. Již toto jedno procento ale
odpovídá polovině prodejů všech aut v České republice. Do pěti let pak online prodeje
ve Spojených státech vzrostou na tři až pět
procent.
V Evropě odhadujeme, že se během pěti
následujících let začne online prodávat deset
procent vozů ročně, tedy jen na českém
trhu se bude jednat o 50 tisíc aut, což bude
představovat trh v hodnotě přibližně jedné
miliardy eur. Z tohoto koláče si ale ukousnou
jen ti, kteří začnou s přípravou na online
prodej co nejdříve.
Silnější zájem o online prodej vozů
v rámci Evropy vychází především z výrazně
větších cenových rozdílů mezi jednotlivými
evropskými státy, stejně odlišnou socioekonomickou situací, zákony či restrikcemi .
JAn KRAnÁT,

COO autotržiště Carvago
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přežili z vlastních zdrojů a proaktivity. Vedle
toho se však nacházejí ti méně šťastní, kteří
jsou již bez rezerv, a neúspěšná žádost o úvěr
pro ně prakticky znamená likvidaci. Jsou
to právě oni, kterým měla státní injekce
pomoci.

Zdrženlivé banky

Podnikatelé mají problém
financovat rozjeté projekty

Z

ískat podnikatelský úvěr je pro
mnohé žadatele aktuálně prakticky
nemožné. Ačkoli by banky dříve
profinancovaly na 90 procent žádostí o financování, nyní jich schválí sotva třetinu.
Taková je zkušenost finanční skupiny
SFG Holding, která pomáhá řadě subjektů zajistit bankovní financování na jejich
realitní i jiné projekty.
Důvodem je zásadní změna úvěrových
podmínek. Dříve stačilo na pokrytí úvěru
25 procent financí z vlastních zdrojů, nyní
je to kolem 40 procent. Stejně tak se zvýšily
úroky – třeba u developerských projektů vyrostly z dřívějších 4,5 procenta v některých
případech až na devět procent. Navíc žádosti
z oblasti gastronomie a hotelnictví banky
prakticky automaticky zamítají.
Kvůli nim teď mají podnikatelé a malé
a střední firmy (SME) problém financovat
rozjeté projekty.
MaxiMálNě třetiNa
Uvědomujeme si, že banky musejí být nanejvýše obezřetné. Nové nastavení úvěrových
podmínek však razantně limituje firmy,
které mohou na finanční pomoc dosáhnout.
Pro většinu z nich přitom neschválení úvěru
může mít likvidační důsledky.
Jen za první pololetí v Česku podle analýzy Bisnode zaniklo téměř 7700 firem, z toho
dvě třetiny v důsledku likvidace.
Zatímco ještě na začátku roku schválily
banky přes 90 procent financovatelných
žádostí o úvěr, nyní je to maximálně tře-
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tina. Jde přitom o žádosti, které již prošly
expertním posouzením SFG a za dřívějších
okolností by byly bez větších problémů
schváleny. A to i navzdory nově nastaveným
úvěrovým podmínkám, které jsou pro žadatele méně výhodné.
ZájeM o Úvěr
se Nesetkává s Nabídkou
Získat úvěr bez jakéhokoli zajištění, obvykle
ideálně formou nemovitosti, je nyní prakticky nemožné. Současně banky vyžadují vyšší
zajištění financí z vlastních zdrojů. Zatímco
dříve stačilo pokrytí čtvrtiny požadovaného úvěru, aktuální podmínky se pohybují
kolem 40 procent.
Znatelným růstem prošly i úrokové
sazby u podnikatelských úvěrů. Třeba
u developerských projektů se standardně
pohybovaly kolem 4,5 procenta, nově se
však v některých případech vyšplhaly až
na devět procent. Podobná situace nastala
i u spotřebitelských a hypotečních úvěrů,
kde se podmínky minimálního příjmu pro
poskytnutí zvýšily z dřívějších 15 tisíc korun
na téměř dvojnásobek.
Nízkou profinancovatelnost úvěrů ukazují
i informace ČMZRB o programu Covid III.
K 9. 8. 2020 přijaly banky žádosti o úvěry ve
výši 20,4 miliardy korun z vyhrazených
500 miliard. Schválena však byla pouze třetina žádostí v objemu 6,3 miliardy korun.
Na jedné straně jsou tedy podnikatelé
a malé firmy, kteří podporu nepotřebují,
protože nečekali na pomalou pomoc a krizi

balaNcováNí Na hraNě poMoci
Jak již informovala některá média, jedním
z rozhodujících kritérií bank pro neposkytnutí úvěru je odložení plateb v rámci
vládního moratoria. Ministerstvo financí
přitom již v dubnu slíbilo, že tato skutečnost
nebude mít na posuzování budoucích úvěrů
vliv. Ze zkušenosti SFG však vyplývá, že
banky považují žadatele o odklad za rizikové
obdobně, jako by byli evidováni v registru
dlužníků. Podobná situace nastala i v případě podpor Covid Praha a Covid II. Ta první
byla určena výhradně podnikatelům s činností na území hlavního města, ta druhá
všem ostatním.
Pražské firmy však měly kvůli nastaveným pravidlům problém na státní peníze
dosáhnout a banky se současně zdráhaly
půjčit vlastní peníze s argumentem, že žadatelé mají využít podporu Covid od státu.
S velkými komplikacemi se stále potýkají
hotely a ubytovny, jejichž žádosti banky
zamítají téměř automaticky. A to i navzdory aktuálně plnému vytížení turistických
destinací a zvýšení cen. Podobně jsou na
tom i provozovny gastronomie, které alespoň mohly krizi přežít díky online prodeji
a dovážkám jídla. Stejně tak podle SFG na
situaci doplácí developerské projekty, které
se nerealizují v největších městech republiky, přestože mají smysl a velký potenciál.
Obezřetnost bank v poskytování úvěrů
je pochopitelná, neměla by však jít na úkor
české ekonomiky a slibů vlády.
evA HIngAROvÁ,
finanční skupina
SFG Holding
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Nepožádáte, nedostanete!
Podnikatelé, přihlaste se
o odškodnění od státu

FOTO: archiv, Shutterstock.com

V

láda letos na jaře zavřela českou
ekonomiku a pro tisíce podnikatelů
začal boj o přežití. Ze dne na den
přišli o většinu příjmů, zatímco většina
nákladů jim zůstala. Finanční rezervy
poklesly k nule a stovky podniků dokonce
už zkrachovaly.
Podnikatelé a živnostníci, pokud chcete
svou firmu zachránit, nastal nejvyšší čas se
přihlásit o odškodnění od státu.
Je pravda, že stát pro podnikatele nějakou
podporu připravil – Antivirus, ošetřovné
nebo tzv. Pětadvacítku. Nic, co by nedostali
všichni zaměstnanci či nezaměstnaní, a dostat se k penězům bylo navíc mnohdy obtížné
či takřka nemožné. Pokud vám úřad přes
ADVERTORIAL

splnění všech požadavků opakovaně zamítne
úvěr z půjček Covid I a II, motivace vyzkoušet
Covid III – a trávit další hodiny vyplňováním
žádostí – už zkrátka chybí. A líbivá prohlášení o miliardách „napumpovaných“ do hospodářství se tak jeví jako prázdné vychloubání
vlády.
Statisícům podnikatelů a živnostníků po
koronakrizi zbyly jen ztráty – dluhy, které
musejí zaplatit. Vláda vytvořila ve veřejnosti
dojem, že na žádné kompenzace ztrát nemají
nárok, a dokonce se pokusila obejít zákon!
Politikaření, vládní samochvála před blížícími se volbami a neprůhlednost pravidel
mnohým otevřela oči. Živnostníci i podnikatelé si uvědomili, že na odškodnění mají ze

zákona jednoznačný nárok a začali se o něj
aktivně hlásit.
Advokát Jaromír Škára z kanceláře Škára
& Partners řekl Podnikatelským odborům:
„Podle našich informací se k tomuto kroku
už rozhodly tisíce podnikatelů. Ti, kteří tak
učinili mezi prvními, mají největší šanci
získat odškodnění za celou dobu platnosti
opatření. Jak upozorňujeme i na webu
www.vasenaroky.online, podle krizového
zákona lhůta vyprší už šest měsíců od doby,
kdy se podnikatel o škodě dozvěděl. Za
březen 2020 lze tedy odškodnění požadovat
nejpozději během září. Není na co čekat –
bez vyčíslení nároku a podání žádosti vám
vláda nic nedá.“
Podnikatelské odbory doplňují: Měli jste
zavřenou provozovnu? Nemohli jste prodávat? Zrušil stát akci, na jejíž přípravu jste
vynaložili peníze? Nakoupili jste zboží, které
se vám zkazilo, nebo vám klienti zrušili
zakázky?
Hned teď si požádejte o kompenzaci, jinak
bude pozdě! První nároky vyprší už v teď!
RADOMIl BÁBeK,
předseda výboru
Podnikatelských
odborů

A201000669

Peugeot 308 SW s výkupním
bonusem 20 tisíc korun
Automobilový svět se dynamicky vyvíjí a mění, stále jsou však vozy, které zůstávají osvědčenou a spolehlivou jistotou. Jedním z nich je Peugeot 308 SW. Při uvedení na trh byl oceněn nejprestižnějším titulem v automobilovém průmyslu −
Auto roku. Kromě toho získal ještě dalších 42 ocenění v různých dalších soutěžích. Představil se jako průkopník nových motorů, nové struktury modelové
řady i nových prvků výbavy. Za sedmiletou kariéru přesvědčil o svých kvalitách
více než 1,5 milionu klientů. A přesto stále přináší další novinky. Letos přichází
s digitální technologií Peugeot i-Cockpit®, novými typy hliníkových kol, centrálním displejem a odstínem karoserie modrá Vertigo. Navíc nyní pořídíte praktický Peugeot 308 SW s výkupním bonusem 20 tisíc korun a pětiletou zárukou. Vybírat můžete z široké řady benzinových a dieselových motorů, které se vyznačují
nízkými emisemi od 96 g CO2/km a spotřebou od 3,6 l/100 km.
více na peugeot.cz.
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OD ŠUMAVY K BESKYDŮM. Česko má podle
zjištění projektu Evropa v datech v přepočtu na
počet obyvatel nejvíce včelařů mezi státy Evropské
unie, a to 58 na každých deset tisíc lidí.

foku s

ústavu STEM si 66 procent Čechů myslí,
že Zelená dohoda bude jasným přínosem
pro ochranu české přírody včetně boje proti
suchu.
Jedním ze zásadních bodů evropské
strategie je i omezování pesticidů na zemědělských plochách. V rámci Zelené dohody
má dojít k jejich snížení na polovinu a právě
Česko je jednou ze zemí, kde se toto rozhodnutí projeví nejvíce.
Snahu o zachování přírodní rozmanitosti
ale vyvíjejí i soukromé firmy, například těžební a průmyslové podniky snažící se o obnovu krajiny po své činnosti. Patří mezi ně
například společnost Sev.en Energy, která
v hnědouhelném lomu ČSA na severozápadě
Čech vytváří umělé multifunkční biotopy.
„Multifunkční biotopy nabízejí místo pro
život pro množství rozmanitých druhů od
samotářského hmyzu přes ptáky, hady a ještěrky až po vodní hmyz a žáby. Tyto biotopy
jsou velmi žádoucí doplnění mladé krajiny,
nezbytné pro biodiverzitu daného území,“
říká vedoucí oddělení rekultivací ČSA Ingrid
Jarošová. RED

Co Čech, to včelař

Č

eskomoravská společnost chovatelů
(ČSCH) eviduje k letošnímu dubnu
téměř 64 tisíc včelařů. Metodologie
sčítání se ale mezi jednotlivými zdroji liší,
například podle Eurostatu máme včelařů
o dva tisíce méně. I tak jsme ale v jejich
počtu na třetím místě v EU.
„Při přepočtu včelařů na obyvatelstvo se
dostáváme na absolutní špičku. A to s téměř
58 včelaři na deset tisíc obyvatel, čímž o více
než tři včelaře převyšujeme druhé Slovinsko,“ uvádí Jan Krupička z analytického
projektu Evropa v datech.
Počet včelstev v Česku podle ČSCH
aktuálně přesahuje 685 tisíc. S osmi včelstvy
na kilometr čtvereční tak máme podle Organizace pro výživu a zemědělství třetí nejvyšší
míru zavčelení (po Maďarsku a Řecku).
Hrozí nemoci i pesticidy
Včely v současnosti čelí mnoha hrozbám, za
nejzávažnější včelaři považují pesticidy a nešetrné zemědělství. Vymřením včel a dalších
opylovačů by nejvíce utrpěla zemědělská
produkce na jihu Evropy. Proti vyhynutí
hrozícímu aktuálně desetině druhů evropských včel bojuje například Zelená dohoda
pro Evropu, ale i soukromé firmy.
Podle studie s názvem Demografie
evropského včelařského průmyslu stojí za
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vymíráním včel především nemoci, hladovění úlu, pesticidy či nešetrné intenzivní
zemědělství.
„Je to provázané. Pesticidy mohou zahubit
celá silná včelstva, ale vliv má řada faktorů.
Od nemocí přes počasí, se zemědělstvím
související rozmanitost snůšky až po schopnost včelařů odhalit problém včas. Oslabené
včelstvo je pak samozřejmě náchylnější
i k nemocem,“ komentuje hrozby chovatel tří
včelstev Tomáš Trubačík.
Zelená dohoda přírodě
Na opylování hmyzem jsou do určité míry
závislé čtyři z pěti hospodářských plodin
a lučních květin. Včely a jim příbuzný
hmyz opylují přes 84 procent všech rostlin
a jsou důležité až pro 76 procent evropské
produkce potravin. Téměř desetina druhů
evropských včel je však na pokraji vyhynutí, podobně jako i motýli a další opylovači.
Proti jejich vymizení bojuje i Zelená dohoda
pro Evropu.
„V rámci dohody připadne nejméně 20 miliard eur ročně na podporu rozšiřování lesů
a remízků, udržování potoků a řek nebo
výsadbu zeleně ve městech,“ vysvětluje Jan
Krupička z Evropy v datech.
Jako důležitou tuto aktivitu vnímá i česká
veřejnost. Dle květnových dat výzkumného

Vymření opylovačů
by nejvíce pocítil
jih Evropy
Data Eurostatu porovnaná s údaji o vlivech opylovačů na jednotlivé plodiny
umožňují vypočítat ztráty zemědělské
produkce, pokud by ze světa zmizeli
všichni opylovači − včely, čmeláci
a další hmyz. Při nejpesimističtějším
scénáři by nejhůře dopadla Černá
Hora, jejíž zemědělská produkce by
klesla o více než 36 procent. Ztráta
přesahující 30 procent by čekala
i Albánii či Portugalsko. Nejméně by
dopad této hypotetické katastrofy pocítila Skandinávie.
Ztráta Česka by při nejhorším scénáři
činila zhruba osm procent, je ale potřeba mít na paměti, že velkou část ovoce
a zeleniny dovážíme ze zahraničí. Například u jablek, jejichž produkce na opylovačích závisí z 65 procent, přesahuje
každoroční import 59 tisíc tun. Vymizení
opylovačů by silně zasáhlo i produkci
a dovoz melounů, rajčat, okurek nebo
třeba hrušek.
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Království včel

epidemie. Data ale ukázala mimořádný
rozsah negativních dopadů, tedy že se týkají
téměř všech našich vinařů. Některých méně
a jiných více, ale nějakým způsobem propad
pocítili prakticky všichni,“ reagoval na výsledky výzkumu Jaroslav Machovec, ředitel
Vinařského fondu.

foku s

Hodně trpké hrozny

Epidemie poškodila devět z deseti vinařů

P

andemie tvrdě zasáhla do života
a udělala čáru přes rozpočet moravským a českým vinařům. Vlivem
různých opatření došlo ke snížení možnosti
prezentace i prodeje jejich vín. Zrušení
nebo omezení tradičních vinařských akcí
pak způsobilo další narušení běžného trhu
s vínem.
Neradostný průzkum
Vinařský fond si proto nechal zpracovat
výzkum dopadu epidemie covidu-19 na
tuzemské vinaře. Z něj vyplývá, že dopady
epidemie pocítila většina tuzemských vinařů (91 procent), pouze necelá desetina uvádí,
že epidemie jejich podnikání nijak negativně
nepostihla.

Vyšší míru postižení zaznamenali vinaři
provozující gastro (56 procent) či ubytovací zařízení (42 procent) nebo dodávající
alespoň část produkce do hotelů a restaurací
(79 procent).
Míra postižení vzrůstá společně s rostoucím podílem vinařské turistiky na příjmech
vinařství. Podniky, u kterých tyto příjmy
tvoří více než 50 či 75 procent jejich příjmů,
krize zasáhla mnohem výrazněji.
Naopak míra negativních dopadů významně nesouvisí s jejich velikostí. Nelze tak říci,
že by velká vinařství dodávající své produkty
například do supermarketů, které nebyly nikdy uzavřeny, byla postižena výrazně méně.
„Výzkum v podstatě potvrdil to, co od
jednotlivých vinařů slýcháme od začátku

Nové výzvy
Většina podniků byla v souvislosti s epidemií covidu-19 nucena přijmout určitá opatření. Nejčastěji vinaři pod vlivem okolností
museli hledat nové distribuční kanály pro
prodej svého vína (46 procent), změnit prodejní strategii (36 procent), zavřít provoz
či jeho část (32 procent), využít podpůrné
programy jako například Covid, Antivirus
a jiné (31 procent), častěji prodávat víno
v cenových akcích (24 procent) či snížit
ceny vína (20 procent).
Vinařský fond na krizi zareagoval okamžitě. Zprovoznil nový web vinazmoravyvinazcech.cz, který se zaměřuje jak na propagaci našeho vinařství jako celku, tak na prezentaci jednotlivých vinařů a vinařských akcí.
„Spustili jsme v této souvislosti dvě celostátní kampaně – jednu na podporu nákupu
vín prostřednictvím e-shopů a druhou
prezentující možnosti vinařské turistiky.
Ani zvýšený zájem o online nákupy či prodloužení letošní sezony vinařské turistiky
ale samozřejmě nevykompenzují propady
z prvního pololetí letošního roku. Nicméně
pozitivní na celé věci je, že ani v nejkritičtějších momentech trh zcela nezkolaboval
a vinaři ihned začali s obnovou a přípravami
na výrobu nepochybně opět skvělých vín
letošního ročníku,“ dodal Machovec. RED

Kam za vínem
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Bzenec
Do povědomí vešlo městečko
známkovým vínem Bzenecká lipka,
která se vyrábí z Ryzlinku rýnského
a údajně voní jako květy tisícileté lípy
ze zámeckého parku. Je zde mnoho
starobylých, ale i modernějších
vinných sklepů a konají se tu různé
slavnosti a akce spojené s vínem.
Litoměřice
Bývalý gotický hrad pocházející ze
13. století slouží jako multifunkční
centrum. Jeho srdcem je expozice
Cesta za vínem, která je turistickou atrakcí nejen pro milovníky
dobrého vína.

Mikulov
Desítky vináren, vinoték a vinných
sklepů lákají k posezení u sklenky.
Na zámku se ve sklepení nacházejí
dva unikáty: obří vinný sud z roku
1643, vejde se do něj 101 400 litrů
vína, a obří kládový lis z poloviny
18. století.
Most
Na vinařskou tradici Mostecka
navazuje třeba České vinařství
Chrámce patřící v Čechách k největším výrobcům vína z vlastních hroznů. V okolí města jsou
pravidelně vysazovány další a další
vinice.

Nechory
Vesnice, jež je tvořena pouze
vinnými sklepy. Všechna stavení
slouží pouze pro jeden účel, a to
k výrobě vína, pěstování révy vinné
a následnému uskladnění vyrobeného vína.
Plže
Okolo 80 malebných sklepů s barokně zdobenými průčelími v nezaměnitelné modro-bílé kombinaci
objevíte v horní části vinohradnického areálu. Jsou budovány od
15. století samotnými vinaři.

Šatov
Najdete se zde krásný pískovcový
sklep vyzdobený plastickými malbami lidového umělce Maxmiliána
Apeltauera.
Velké Pavlovice
V jedné z nejznámějších vinařských
obcí se nacházejí takzvané Opilé
sklepy, moderní stavby postavené
v roce 2012, které slouží převážně
k ubytování.
Zdroj: Vinařský fond
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85 procent Čechů tvrdí,
že by dokázali měsíčně
uspořit víc
Návyky Čechů z přelomu loňského a letošního roku měřil průzkum, který si Fondee opět nechalo zpracovat výzkumnou
agenturou Perfect Crowd. Reprezentativní
průzkum na 1005 respondentech tehdy ukázal, že Češi pod 40 let investují podobně jako
jejich rodiče. Až 73 procent dotazovaných
uvedlo, že pravidelně spoří, sázejí přitom na
spořicí účty nebo stavební spoření.
Zásadním zjištěním ovšem bylo, že celých
85 procent respondentů by mohlo každý
měsíc ušetřit víc peněz, kdyby se důsledně
snažili. Patnáct procent by dokonce ušetřilo pět a více tisíc korun měsíčně. Ačkoli
průzkum ukázal, že tendenci zhodnocovat
peníze mají lidé s vyššími příjmy, v příjmové
kategorii mezi 15 a 25 tisíci hrubého měsíčně pravidelně investovalo 60 procent Čechů.

Koronakrize ukázala
důležitost profesí v IT.
Absolventů ICT oborů
ale trvale ubývá
Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníků se v Česku pohybuje těsně pod hranicí
60 tisíc korun. Koronakrize význam ajťáků
ještě posílila. Práce přibyla vývojářům,
webařům, ale i tvůrcům videí a online prezentací. Přesto absolventů ICT oborů (informační a komunikační technologie) ubývá.
Zatímco před sedmi lety jich promovalo
téměř pět tisíc, v roce 2019 jich bylo 3638,
což je srovnatelné s 3681 absolventy z roku
2008. „Vysokoškolsky vzdělaných IT specia
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listů ubývá také proto, že nadané maturanty
zláká uplatnění na nadstandardně ohodnocených pozicích. A ač se na VŠ nechá
přijmout téměř sto procent našich maturantů, o tom, zda ve studiu skutečně pokračují,
lze u některých pochybovat. Raději se
věnují své kariéře, neformálnímu vzdělávání
a seberozvoji, bez kterých to v progresivních
IT profesích zkrátka nejde,“ popsal situaci
Martin Vodička, ředitel Soukromé střední
školy výpočetní techniky (SSŠVT). Z více
než 200 tisíc ICT odborníků v Česku v roce
2018 mělo dosažené terciární vzdělání
54 procent pracovníků.

Ekonomicky „rizikovou
skupinou“ jsou
podnikatelé, živnostníci
a manuální profese
Finance českých domácností začínají pociťovat ochlazení ekonomiky, i když nálada
zůstává přes růst nejistoty relativně dobrá.
Zásadní problémy má půl milionu Čechů.
Index finanční situace domácností, který
STEM ve spolupráci s KPMG sleduje, od
května mírně klesl a odpovídá roku 2016.
Největší těžkosti mají dvě skupiny obyvatel: ti, kteří pracují v epidemií zasažených
odvětvích, jako jsou turismus, hotelnictví
a gastronomie a/nebo lidé, kteří měli problémy již dříve. Nejčastěji jde o podnikatele
a živnostníky, ale také dělnické profese.

Česko není v produkci
ovoce a zeleniny
soběstačné. Řešením
je podpora lokálních
farmářů
Nákup českých potravin upřednostňuje
54 procent zákazníků. V obchodních
řetězcích ale zpravidla převažuje nabídka
zahraničních potravin nad těmi tuzemskými. Jednou z možností, jak nakoupit české
potraviny, je nákup na farmářských trzích.
Jejich nabídka je i na podzim velmi pestrá.
„Co se týká živočišné výroby, ta jede na
plné obrátky. Mezi prodejci jsou řezníci, uzenáři, výrobci mléčných produktů
a samozřejmě pekaři. V nabídce nechybějí
vejce z chovu volného výběhu slepic nebo
sladkovodní živé ryby. Mnozí včelaři v tyto
dny provádějí druhé stáčení medu, takže

lidé nakoupí český med. V prodeji jsou
marmelády, džemy, sirupy nebo čerstvé
chlazené těstoviny. Zelináři nabízejí saláty,
ředkve a ředkvičky, pórek, poslední květák
a brokolici, brambory, kořenovou zeleninu, fazole, dýně, chilli papričky, papriky,
cukety a rajčata. Koupit lze letošní jablka
a hrušky mnoha odrůd, čerstvé i sušené
české houby a rovněž pěstované speciální
shitake. Aktuálně je v nabídce také burčák,
česká vína a piva z řemeslných pivovarů,
mošty, džusy, limonády a baristická káva,“
vypočítává Jiří Sedláček, předseda Asociace
farmářských tržišť České republiky.

ku
k

Podnikatelé oznámkovali
vládu. Vzhledem
k nejistotám a blížícímu
se „lockdownu“ obdržela
pouze dostatečnou
Třetina oslovených živnostníků oznámkovala
českou vládu nedostatečně, v průměru by
pak dostala jen dostatečnou. Žádná státní výpomoc nepomohla 40 procentům dotazovaných. Téměř polovina respondentů označila
jako zdroj své největší obavy vládní nařízení
měnící se tak často, že na ně nejsou schopni
se připravit, natož reagovat. Až 46 procent
podnikatelů se od jarních omezení ještě nevrátilo do původního režimu, 43 procent jich
vykazuje stále ztrátu. Vyplývá to z říjnového
průzkumu, který vypracoval český rezervační systém Reservio ve spolupráci s online
dotazníkovou platformou Survio a jehož se
zúčastnilo 630 podnikatelů ve službách.
„Jaro bylo pro podnikatele ve službách
špatné, ale to, co je čeká v následujících týd-
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nech, je daleko horší. Většina z nich v březnu měla finanční rezervu, ze které zvládla
‚lockdown‘ přečkat,“ konstatuje Boris Bošiak,
zakladatel a CEO Reservio. „Nyní jsou ale ve
stavu, kdy téměř polovina z nich je stále ve
ztrátě a děsí se dalších vládních nařízení,“ dodává. Dotazník zjistil, že obavy z budoucnosti
vlastního podnikání má 63 procent respondentů, nejvíce se obávají již zmiňovaných
státních nařízení (48 procent) a také poklesu
zakázek (41 procent).

Kuchaři a číšníci opouštějí
gastronomii – kvůli
nejisté budoucnosti hledají
práci v jiných oborech
Do evidence Úřadů práce se nyní hlásí
nejčastěji lidé, kteří byli zaměstnaní ve službách, zejména v gastronomických, ubytovacích a jiných navázaných na cestovní ruch.
Do republiky se vrací i řada lidí,
kteří byli v těchto segmentech zaměstnaní v zahraničí, zejména v Rakousku, Itálii, Německu nebo
kuchařů bylo během
ve Švýcarsku.
koronakrize nuceno
Podle dat Grason
najít obživu
Solutions až 69 procent
jinde.
kuchařů bylo během
koronakrize nuceno najít
obživu jinde. Pracovali zejména
v obchodech, kde doplňovali zboží či byli na
pokladnách, rozváželi jídlo nebo pracovali
ve skladech. Po znovuotevření restaurací se
29 procent z nich vrátilo jenom na částečný
úvazek a 14 procent zůstalo v jiných oborech.
Jako důvod uvádějí nejistotu a strach z dalších vln pandemie, kdy by mohli ze dne na
den znovu přijít o práci, což si jako živitelé
rodin nemohou dovolit. Celkově se tak počet
kuchařů, kteří jsou ochotní pracovat na hlavní pracovní poměr, snížil o 26 procent.

69 %

Při finančních problémech
můžete požádat o odklad
platby daně
Finanční správa v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu upozorňuje na možnost
požádat o odložení platby daně, popřípadě
její rozložení na splátky. Žádost je možné
podat zcela bezplatně až do 31. 12. 2020.
Instrukce pro vyplnění a její vzor jsou dostupné na webu Finanční správy.

V žádosti musí poplatník uvést a doložit
některý ze zákonných důvodů, pro které
může finanční úřad posečkání povolit. Pro
doložení negativních dopadů v podnikatelské činnosti jde například o seznam stornovaných zájezdů, letenek, vstupenek, akcí
a související korespondence, porovnání výše
obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky
související s mimořádnými opatřeními na
straně dodavatele a podobně.

Firmy si od podzimu
slibovaly dostatek
pracovníků. Lidé však
nadále chybějí, a to
zejména ve výrobě
Vládou vyhlášené podpůrné programy typu
Antivirus B mnohdy uměle drží ve firmách
pracovníky v pozicích, pro které není práce.
Místo aby odešli pracovat jinam, kde pro
ně uplatnění skutečně je, zůstávají zatím
na svém místě. Druhou příčinou nedostatku zaměstnanců jsou chybějící zahraniční
pracovníci, kterým příjezd za prací zkomplikoval koronavirus. Paradoxně tak při
rostoucí nezaměstnanosti dochází k navýšení nedostatku lidí v určitých pozicích.
Firmám nezbývá než pořádat náborové
akce. Ty však nejsou příliš efektivní, protože
jsou problémy s nedostatkem zájemců
a s fluktuací stávajících zaměstnanců.
„Proto opět lovíme i v zahraničí, aktuálně
přivážíme pracovníky z Rumunska. Jedná
se o občany EU, administrativa s jejich

příjezdem je jednodušší než u ukrajinských
pracovníků,“ uvádí Tomáš Surka, ředitel
personálněporadenské společnosti Quanta.
Oproti Ukrajincům však existuje u Rumunů větší jazyková bariéra, firmy s nimi navíc
nemohou počítat dlouhodobě. Mnoho firem
proto věří v návrat Ukrajinců do Česka.
Když tamní pracovníky potřebují například
na první kvartál příštího roku, musejí si je
zajistit už nyní.

Podle dat Asociace
pro elektronickou komerci
za rok 2020 e-commerce
meziročně vyroste
o čtvrtinu
Dosáhne tržeb ve výši téměř 200 miliard,
což bude asi 16 procent z celého retailového
trhu. Zájem o nákupy online roste v důsledku zhoršené epidemiologické situace. Například podle studie zpracované výzkumnou
agenturou Perfect Crowd byl jarní lockdown
pro 72 procent zákazníků důvodem k prvnímu online nákupu zboží, které byli zvyklí
kupovat v kamenných obchodech. Týká se to
navíc i sektorů, které dosud větší digitalizaci
odolávaly, jako jsou především potraviny,
drogerie či oblečení. S celkový nárůstem
e-commerce je spojen i rostoucí tlak na
delivery služby a jejich kapacity.
„Stejně jako na jaře i během podzimu
a zimy přijde extrémní boom online nakupování, přičemž největší nárůst očekáváme
v segmentu potravin, drogerie či léků. Naši
partneři již nyní požadují navyšování kapacity v řádech desítek procent,“ komentuje
Michal Menšík, CEO společnosti DoDo.

Lidé se od vypuknutí
koronavirové pandemie
stále více obávají,
že mohou přijít o práci
Nyní to potvrzují i data BNP Paribas Cardif
Pojišťovny týkající se růstu pojištění úvěrů
na riziko ztráty zaměstnání, které vzrostlo za
posledních šest měsíců o více než 53 procent.
Sílí obava lidí ze ztráty doposud stabilní
výše příjmu a následné neschopnosti dalšího
splácení sjednaných úvěrů. Lidé pojišťují více
riziko ztráty zaměstnání u svých klíčových
úvěrů, jako jsou například hypotéky či spotřebitelské úvěry. RED
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Češi objevují
kouzlo minerálů

Na trhu se ale stále častěji
nabízejí padělky

R

ůženín, onyx, ametyst, tygří oko,
křišťál nebo hematit patří v současnosti k nejprodávanějším minerálům, ze kterých si lidé vyrábějí šperky.
Nárůst poptávky po minerálech v tuzemsku
stoupá i proto, že stále větší počet lidí věří
v jejich pozitivní účinky.
Objevuje se ale také stále více podvodníků, kteří za minerály vydávají obyčejné sklo.
Poznat na první pohled rozdíl je zejména
pro laiky velmi obtížné.
Jak nenaletět?
Každý minerál má vlastní jedinečnou barvu,
tvar a spousta lidí věří i v jejich léčivou energii.
To jsou hlavní důvody, proč stále stoupá zájem
o šperky z těchto drahých kamenů. Množí se
ale také padělky – obyčejné skleněné korálky,
které prodejci vydávají za minerály.
„V dnešní době se padělá téměř vše, o co
lidé projeví větší zájem, minerály nevyjímaje. Jejich padělky se nejčastěji vyrábějí
z lisovaných minerálních drtí, ale i z obyčejného skla nebo pryskyřice. Podvodníci
dotáhly podobu falzifikátů téměř k dokonalosti, a je proto velmi obtížné rozeznat je
od pravých minerálů. Poznat jejich pravost
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není vždy snadné, protože každý minerál
má jinou přirozenou barvu, kresbu, tvrdost
a další vlastnosti. Zákazníci se ale mohou
zaměřit na několik faktorů, které napovědí,“
říká Martin Stibor, zakladatel společnosti
Korálky.cz.
Velmi častým omylem je, že sytější
barva automaticky určuje pravost kamene.
Některé druhy minerálů jsou přirozeně
velmi světlé, a objeví-li se na trhu v tmavším provedení, zpravidla nejsou pravé.
Před nákupem minerálů je proto dobré
TYRKYS

APATIT,
DUMORTIERIT,
CHRYZOKOL

seznámit se s barvou, která je danému
minerálu vlastní.
Pozor ale na dobarvování kamenů, to nemá
na jejich pravost vliv, ale pokud je kámen
dobarvený, poctivý prodejce to u něj vždy
uvede. Dalším ukazatelem pravosti může
být kresba. Při koupi minerálových korálků,
které jsou pověstné právě pro svou kresbu, je
vhodné ji podrobně prozkoumat. Kresba na
korálcích by měla být vždy naprosto unikátní.
Podezřelá je hlavně její pravidelnost, případně ostrost, kdy jsou jednotlivé barvy přesně
ČERVENÝ
JASPIS
REGALIT

ANGELIT

AMAZONIT, TYRKENIT, KŘIŠŤÁL,
OPALIT

Fascinace kameny

FOTO: archiv

Drahé kameny a minerály fascinovaly lidi od
pradávna. Už ve starém Egyptě a Mezopotámii věřili, že kameny ovlivňují fyzické
i psychické pochody v těle. Vyráběli z nich
amulety, byly součástí lektvarů ochranných
i posilujících. Lidé věřili, že drahé kameny
mají moc zahánět zlé síly, neštěstí, neduhy,
chrání před uřknutím a pomáhají překonat
těžká období života.

odděleny. Také je potřeba zjistit, jaký druh
kresby je u daného minerálu nejběžnější.
Poznat pravost minerálu je možné i na
omak. Pravý kámen je na omak studenější
než sklo, déle se v ruce zahřívá a déle teplo
drží, protože má lepší tepelné vlastnosti než
sklo. Pokud ho člověk rozbije a rozdrtí, padělek se většinou rozpadne na drť a má jinou
strukturu, kdežto pravý kámen se rozpadne
na menší kousky stejně jako v přírodě. Pravý
kámen také samozřejmě nejde zapálit, lisované drti nebo pryskyřičné náhrady v sobě
ale mají nějaký druh pojiva, který hoří.

Jaká síla je připisována
minerálům?

MEDOVÝ JANTAR

Cena varuje
Stejně tak jako většina padělaného zboží
jsou i falešné minerály výrazně levnější než
ty pravé. Cena je proto vždy dobrý ukazatel
pravosti minerálů. Občas si může člověk
vybrat konkrétní minerál, ale jeho cena
je opravdu vysoká, a proto se snaží najít
levnější variantu. U levných minerálů si ale
zákazníci nemohou být jisti jejich pravostí.
Pokud se minerál vyskytuje pouze v určité
lokaci, je na trhu v omezeném množství
nebo je náročnější na zpracování, je samozřejmé, že jeho cena se zvýší. Minerály jako
například tanzanit nebo safír jsou sice dražší, ale rozhodně se nevyplatí na nich šetřit.
Stále více lidí pořizuje minerály na internetu, právě v e-shopech se ale vyskytuje
největší množství padělků.
„Jednoduchým pravidlem při nákupu
online je nenakupovat od prodejců, u kterých se zákazníkovi něco nezdá. Pokud jsou
ceny všech jejich minerálů podstatně nižší
než zbytek cen na trhu, může to být známka
toho, že nabízené vzácné kameny nejsou
pravé,“ radí na závěr Martin Stibor.

Pro lásku a dobré vztahy
Obrázkový jaspis pomáhá v rozhodování,
růženín otevře srdeční čakru, červený
korál dodá vášeň, ametyst přinese lásku,
rodonit učí trpělivosti, bílý howlit učí mít
rád sám sebe, dalmatin jaspis urovnává
nesrovnalosti.
Na zlepšení koncentrace
Mahagonový obsidián prohlubuje logiku,
fluorit pomáhá při učení, sodalit zvyšuje
sebedůvěru, bílý onyx pomáhá koncentraci,
fialový pruhovaný achát podporuje paměť,
karneol pomůže vytyčit cíle, leopardí jaspis
zlepšuje organizační schopnosti.
Pro dobrou náladu a vitalitu
Akvamarín navozuje vnitřní klid, modrý
howlit harmonizuje pocity, citrín dodává
pocit bezpečí, láva ochraňuje majitele, opalit
dodává stabilitu, angelit přináší pocity míru,
avanturín dodává energii.
Na snížení stresu
Černý pruhovaný achát snižuje úzkost,
amazonit tiší emoce, červený pruhovaný
achát pomáhá proti únavě, bílý korál
navozuje pozitivní myšlenky, leopardí
jaspis harmonizuje vztahy, modrý
krajkový achát dodává energii, ametyst
zvyšuje naděje.
Ke zvýšení sebedůvěry
Vločkový obsidián pomáhá odolávat
nepřízni, sodalit uklidňuje mysl, karneol
dodává průbojnost, fluorit přináší
zručnost, černý onyx léčí stará traumata,
mahagonový obsidián uklidňuje psychiku,
hematit dodává rozhodnost k činům.
Proti strachu a depresi
Amazonit navozuje pocity klidu, tygří oko
magenta vrací jiskru do života, pyrit dodává
úlevu, citrín navozuje pocit bezpečí, černý
onyx potlačuje fobie, lapis lazuli odhaluje
vnitřní pravdu, modrý krajový achát léčí
staré křivdy.
Pro podporu fantazie
Citrín projasní mysl, láva prohlubuje
fantazii, karneol dodává energii, dalmatin
jaspis napomáhá představivosti, bílý korál
prohlubuje logiku, malachit pomáhá se
přizpůsobit, brekciový jaspis mění nápady
v činy.
Pro klidný spánek
Hematit navozuje pocit bezpečí, lapis lazuli
uklidňuje mysl, šedý jaspis dodává hezké
sny, ametyst pomáhá s nespavostí, červený
korál zahání noční můry, křišťál podporuje
hluboký spánek.

PETRA ĎURČÍKOVÁ
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C ES T O V Á N Í

Neprávem opomíjená Bretaň

Západní pobřeží Francie ukrývá drsnou krásu

V

restauraci La Pizzeria des Halles
v městečku Pouliguen stíháme poslední objednávku. Čas oběda kolem
čtvrté hodiny končí a místní už dopíjejí
poslední sklenku muscadetu. Pizza je ale
na stole za chvíli, možná proto, že jsme už
v hovoru se dvěma staršími usedlíky od
vedlejšího stolku. Když ukojí zvědavost,
odkud jsme, rozpovídá se jeden z nich o své
kariéře. „Byl jsem mezi posledními piloty
Concordu, než definitivně skončil,“ říká
prošedivělý sedmdesátník.
Na svou kariéru kapitána superdrahého
nadzvukového letadla, které dolétalo v roce
2003, je náležitě pyšný. Dokonce byl jednou
v Praze, což je pro většinu místních město ve
vzdálené, exotické zemi za železnou oponou.
Nejchutnější galettes
Příběh pilota Concordu do malebného městečka na břehu Atlantiku docela zapadá. Do
zálivu s letovisky Pouliguen, Pornichet, ale
hlavně okázalým La Baule-Escoublac se sjíždějí příslušníci pařížské elity strávit několik
týdnů v roce. Je to místo zahraničními turisty zcela opomíjené, naopak pro Francouze
jde o levnější variantu vyhlášené Riviéry na
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jihu země. Z Paříže do La Baule jezdí přímá
linka TGV, což je rychlejší varianta než dálnice, takže za čtyři hodiny jste z pařížského
Gare du Nord spolehlivě na místě.
La Baule-Escoublac je blazeované město,
kde největším vzruchem je strávit odpoledne
v plážovém baru a večer v luxusní restauraci
nebo v honosném kasinu.
Tento scénář se odvíjí v nádherné scenerii
jako vystřižené z romantického filmu.
Tato romance je však dosažitelná běžným
smrtelníkům. I oni si mohou užít spektakulární osmikilometrovou pláž, která se stala
základem rekreačního letoviska v druhé
polovině devatenáctého století z iniciativy
pařížského průmyslníka Julese Josepha
Hannecarta. Do míst, kde stávala vesnice,
kterou o několik desítek let dříve kompletně
zasypal při bouři mořský písek, Hannecart
prodloužil z Nantes železnici.
Následně koupil čtyřicet hektarů písečných dun, na nichž nechal postavit luxusní vilové městečko ve stylu neogotiky,
středověkých a regionálních rybářských
vesnic, ale i naprosto futuristických staveb. Dodnes z nich většina stojí propletena borovicemi.

Pak už to šlo ráz naráz. Francie (i celá
Evropa) zažívala hospodářský rozmach,
podél moře vyrostlo luxusní kasino, luxusní
hotely a ve dvacátých letech minulého století
už to bylo módní letovisko, kam se sjížděli
umělci, továrníci i bohatí turisté na letní
kratochvíle.
Drsná krása
La Baule je však jen pozlátko. O pár kilometrů dál severně po pobřeží už člověk narazí
na tradiční rybářské vesnice, které si pořád
zachovávají cosi z drsné bretaňské krásy původních osad, i když i ty jsou dnes protkané
vypulírovanými víkendovými domy. Bretaň
přitom technicky začíná až o pár kilometrů
dále na sever a poloostrov končící středověkým Le Croisicem je stále nejzazší výspou
malebné krajiny údolí řeky Loiry.
Dodnes se tu na pobřeží téměř každý den
v týdnu konají trhy, kde lze koupit ty nejčerst
vější ryby a plody moře: lososy, mečouny,
makrely, tresky, okouny a okouníky, mořské
ďasy, chobotnice, kalamáry, ústřice, langusty
či kraby. Ostatně gastronomie je vedle mořského povětří a pláže hlavním tahákem každé
výpravy do La Baule-Escoublac.

Jak se dostat
do La Baule
Z Prahy létá několikrát týdně přímý spoj do
Nantes. Z letiště se pak lze autobusem za
devět eur nebo taxíkem za zhruba 25 eur
dostat na Gare Nantes, tedy hlavní nádraží,
odkud jezdí pravidelně každou hodinu vlaky
až do Le Croisicu. Cesta trvá zhruba hodinu,
takže ode dveří ke dveřím to z Prahy do
La Baule je zhruba sedm hodin. V La Baule
fungovala před koronavirem velká síť domů
k pronájmu přes Airbnb či lokální stránky.
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de sel neboli solný květ,“ dodává mladík.
Zbytek soli se těží ze dna solné pánve, která
je hnědá a horší kvality.

Kromě restaurací, které jsou z pohledu Česka přirozeně velmi drahé, stojí za
to v místních bistrech vyzkoušet typický
bretaňský pokrm: palačinky připravované
nasladko a galettes z pohankové mouky se
slanou náplní. K palačinkám i galettám se
nejčastěji popíjí cidre, slabý alkoholický
ovocný nápoj, který svádí k dalším sklenkám. Dezerty si Bretonci dopřávají opravdu
vydatné a hodně sladké (mezi nejoblíbenější
patří bretonský far či máslový kouign amann,
který je „nejtučnějším zákuskem na světě“).
Po stopách modernistů
V 1962 rada města La Baule rozhodla, že se
vily na pobřeží postupně vybourají a uvolní
„demokraticky“ místo bytovým domům
s výhledem na oceán, které dnes lemují celý
záliv. Každý Pařížan střední třídy, který
si sám sebe váží, musí mít letní apartmán
v La Baule, i kdyby ho to mělo stát majlant.
A majlant apartmány skutečně stojí, takže
vývěsky realitních kanceláří v centru města
míjejte radši bez povšimnutí.
Pro turisty v La Baule je nejlepší půjčit
si na průzkum okolní krajiny a vesnic kolo.
Odměnou je pak cyklistovi krajina s buj-

nou zelenou vegetací, která někdy nápadně
připomíná středoevropské listnaté úvozy
v Česku. Jedna z cyklotras vede směrem na
sever do historického městečka Guérande,
které má unikátně zachované středověké
opevnění se čtyřmi branami po světových
stranách.
I tady najdete galettes na tucet způsobů,
ale hlavní atrakcí Guérande jsou solné plantáže. Celá oblast solných polí je nesmírně fotogenická. Mezi jednotlivými políčky o celkové rozloze 1700 hektarů vedou asfaltové
cesty. I když doby největší slávy (17. století)
už jsou pryč, pro místní je to kromě turismu
stále důležitý průmysl. Jednotlivé soustavy
vlastní místní rodiny často stovky let. „Je
to velká alchymie, kde výsledek – tedy tuny
mořské soli – závisí hodně na počasí,“ říká
opálený Matthieu.
Nejprve putuje při přílivu voda do rezervoárů, kde se usazuje bahno. Následně
se čistá voda přepouštěním mezi kanálky
přesouvá pomocí velmi mírného spádu,
přičemž vypařováním postupně zvyšuje
slanost. „V posledním bazénku se nakonec
sbírá z hladiny čistá bílá pěna, kterou po
užívají nejlepší kuchaři světa. Říká se jí fleur

Česká stopa
Kolo je do této oblasti ideálním dopravním
prostředkem. Na obzoru jsou vidět rybářská městečka jako zmíněný Le Croisic,
která obklopuje oceán. Na turisty tu moc
nenarazíte, zato v minulosti do této části
Francie, často o něco víc na sever, hodně
jezdili čeští malíři. Bretaňské moře malovali například František Kupka, Rudolf
Kremlička nebo Toyen, která po druhé
světové válce Bretaň navštívila v doprovodu
surrealisty Andrého Bretona. Nejvytrvalejším obdivovatelem drsné krásy Bretaně ale
byl Jan Zrzavý, který zachytil její vesnice,
rybářské domy s vysokými štíty, moly i plachetnicemi rybářů.
Na výstavu Čeští umělci v Bretani, která
proběhla před půldruhým rokem v pražské
Národní galerii, jsem si vzpomněl, když
jsem se na kole vydal do vesnice Mesquer,
kde sídlí jedna z mnoha ústřicových farem
podél pobřeží. Byl to malý obchod plný velkých košů ústřic různých velikostí. Kromě
toho nabízel paštiky z mušlí a další roztodivnosti.
Jeho majitel, mladík asi třicetiletý, uměl
jen francouzsky, ale ochotně mě provedl
přes „výrobnu“ ústřic a nadšeně popisoval
průběh chovu. Rozuměl jsem asi jen třetinu,
ale odcházel jsem fascinovaný každou kusou
informací, jak otevřít nejlíp ústřici, jak
dlouho vydrží tato mořská zvířata bez vody,
kolik jich ročně vyprodukuje, jestli se z toho
dobře uživí. Luxusní potravina, která v Praze v dobré kvalitě vyjde asi na 150 korun,
tu byla volně k dispozici, a když jsem udělal
nákup, majitel mě vybízel, ať ještě ochutnám
další.
JIŘÍ ZATLOUKAL
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TEST

Nesmrtelný

Ford Transit je stále pojem

L

egenda je tu s námi již od roku 1965.
Nejprve jako dodávka, později dostala
více podob. V současné době je Transit,
pýcha a „držák“ americké značky, nejprodávanějším užitkovým vozem na světě. Jen v USA
loni Ford prodal 137 794 aut s tímto jménem.
K testu jsme dostali zmodernizovaný minibus pro osm, respektive devět lidí, provedení
2020. V čem se po faceliftu lišil od verze
minulé?
Nový vzhled
Inovovaný design masky chladiče se třemi
žebry a upravená kapota jsou nepřehlédnutelné. Marketingový tým Fordu pravil při
prezentaci novinky, a to zcela vážně (!!), že
auto teď vypadá „friendly“, jako kdyby se
usmívalo. Přátelsky usmívalo. No, je to jejich
práce, co mají také pořád vymýšlet, že. Ale
povedená proměna to opravdu je.
Svěží výraz podtrhují nový lakovaný přední nárazník plus vylepšené, velmi účinné
světlomety s denními světly LED. S nimi vyhlíží Ford Transit pro rok 2020 ve vrcholné
verzi Limited dynamičtěji, energičtěji.
Uvnitř padnou do oka nejprve nové látkové potahy sedadel. „Atraktivní elegantní
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Ford Transit Kombi 350 L3
Motor: vznětový přeplňovaný čtyřválec,
1996 cm³
Nejvyšší výkon: 125 kW (170 k)
Točivý moment: 415 Nm
Nejvyšší výkon při otáčkách: 3500 ot/min
Nejvyšší rychlost: výrobce neudává
Zrychlení z 0 na 100 km/h: výrobce neudává
Převodovka: automatická, 6 stupňů
Pohon: přední
Pohotovostní hmotnost: 2342 kg
Celková hmotnost: 3500 kg
Rozměry (délka × šířka × výška):
5981 × 2059 × 2771 mm
Počet sedadel: 8−9
Zavazadlový prostor: 12 m³
Nákladová hrana: 645 mm
Maximální šířka/výška vstupního otvoru
bočních dveří: 1200/1564 mm
Spotřeba (kombinovaná): 6,4−7,0 l
První cena vozu: 913 750 Kč (L2, výbava Trend)
Základní cena testovaného vozu:
1 034 900 Kč (výbava Limited)
Celková cena testovaného vozu:
1 251 900 Kč

materiály se zajímavými odstíny,“ tak nový
„look“ pojmenovávají markeťáci od Fordu.
Mnohem důležitější je ale v prostorném
interiéru něco jiného − nová přístrojová deska s osmipalcovým dotykovým displejem.
Komunikuje s platformami Android Auto
a Apple Car Play. Je přehlednější, ovládá se
snadněji, ve srovnání se starší verzí představuje výrazný posun.
Velkorysý prostor
Ford Transit Combi se nabízí se dvěma rozvory (3300 a 3700 mm), respektive délkami
L2 a L3 (5531 a 5981 mm). Zákazník má
navíc možnost si objednat středně vysokou
střechu H2 (2536 mm), respektive vysokou
H3 (2775 mm).
Tyto údaje si možná měl zapamatovat
řidič, který s novým Transitem vjel před
několika dny do garáže pod obchodním
střediskem v Hradci Králové. Střechou
srazil osvětlení, kameru, informační displej,
hasicí potrubí a světelnou tabuli. Nesporná
přednost Transitu, jeho výška, v tu chvíli
nezabodovala. Ale jinak je velkým plusem.
V tomto na něj nemají ani jeho konkurenti Mercedes-Benz Sprinter a Volkswagen

1

1

2

ŠIROKÝ ZÁBĚR. Model Transit je známý především
jako užitkový vůz (i 4x4) pro přepravu nákladu. Pro
přepravu osob a nákladu Ford nabízí verzi Kombi
Van a pro přepravu pouze osob verze Bus až
s 18 sedadly a Kombi pro osm, respektive devět lidí.
2

POZDRAV GENERACI Z. Nejen mladé řidiče bezesporu zaujme nová přístrojová deska s vylepšeným
infotainment systémem (s dotykovou obrazovkou),
který komunikuje i s platformami Android Auto
a Apple Car Play.
3

OMLAZOVACÍ KÚRA. Transit tu je od roku 1965
a za tu dobu prošel neuvěřitelnými proměnami. Potvrzuje to i verze pro rok 2020. Zmiňme jen novou
masku chladiče se třemi žebry, upravenou kapotu
a nárazník. Na snímku verze L3H2.

3

4

V SRDCI PALUBNÍ DESKY. Nová 8" dotyková
obrazovka podporuje gesta „připnutí a potažení“.
4
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Crafter Kombi. K testu jsme dostali právě
rozměrnější provedení L3H3 a sami jsme si
mohli ověřit, jaký je to čahoun. Ohromuje
i vnitřní výška 2055 milimetrů. Stejně tak
nabízený prostor 12 metrů krychlových.
Boční posuvné dveře jsou dostatečně široké
(1200 mm), umožňují pohodlný přístup i do
zadní části vozu. Cestující kvůli tomu nemusí
sklápět opěradlo sedadla ve druhé řadě.
Nákladový prostor je přístupný po otevření zadních křídlových dveří. Velmi praktický
je stupínek v nárazníku. Podlaha je totiž ve
výšce 645 milimetrů nad zemí. Po vyjmutí
lavic ve druhé a třetí řadě se verze Kombi
promění v malý „náklaďák“. Což pravda
zrovna lehce nešlo. Pomocník se hodil.
Jen dva motory
Minibus od Fordu je dodáván pouze s předním pohonem a dvěma výkonovými verzemi dieselu 2.0 EcoBlue (96 kW/130 k
a 125 kW/170 k). Testovaný vůz poháněl
silnější motor, který byl dobře sehraný
s šestistupňovou automatickou převodovkou
SelectShift (výbava na přání). Naložený,
nenaložený, všechno jedno. Téměř jsme
nepocítili rozdíl. Výkon postačoval. O slabší

verzi bychom už toto asi s takovou rozhodností říct nemohli, byť jsme neměli šanci ji
vyzkoušet. Minibus s přípustnou hmotností
3,5 tuny není žádný drobeček.
Spotřeba paliva neměla s „papírovou“ nic
co do činění. V průměru ji překračovala během testu o dva litry. Při vyšších rychlostech
o tři. Ale na ty rychle ztratíte chuť. Vysoká
střecha se při rychlosti 130 km/h hlásila vehementně o slovo, hluk v kabině překvapil.
Jinak totiž panuje v kabině ticho až velebné.
Odhlučnění motoru je skvělé.
Předvídatelný
Minibus dostanete „rychle do ruky“, není
náladový. Na to, jak je dlouhý a vysoký,
se chová za všech situací předvídatelně.
Nechystá žádné podrazy v zatáčkách. Je
vyladěný pro pohodovou jízdu na dálnici
i po okreskách. Pihou na kráse je bezesporu
malý rejd (13,3 m). Ještě štěstí, že při couvání je k dispozici obraz z parkovací kamery.
Za příplatek je možné si pořídit i aktivního
parkovacího asistenta (včetně systému měření parkovacího místa).
Řízení je hladké, což ocení každý profe
sionální řidič, který musí za volantem strávit

Plusy a minusy
Pozitiva: silný motor splňující Euro 6, povedený facelift, snadno a pohodlně se ovládá.
Negativa: vyšší hlučnost a malý rejd.

Soupeři
Mercedes-Benz Sprinter,
Volkswagen Crafter Kombi

denně více hodin. Stejně tak bude kvitovat
i pohodlné sedadlo a to, že kam se podívá,
tam je nějaká přihrádka, schránka, držák
nápoje. Kancelář na kolech se v dnešní „koronavirové“ době hodí.
Transit rozmazluje své majitele i nabídkou
čtyř jízdních režimů – Normal, Eco, Sníh,
Tažení přívěsu. Jak se to projevuje na silnici? Systém upravuje různá nastavení včetně
odezvy plynového pedálu a posilovače
volantu, aby bylo řízení v určitých podmínkách jednodušší (standardní výbava).
JAROSLAV MATĚJKA

(matejka@mf.cz)
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Stavebnictví 4.0 v nedohlednu
Firmám v oboru by digitalizace
pomohla ušetřit čas i peníze

Digitální model
Příkladem je pomalý nástup metody BIM
neboli informačního modelování staveb. Ta
zjednodušeně řečeno vytváří digitální dvojče
stavby. Projektanti, úředníci i investoři tak
mohou kdykoli pracovat s digitálním modelem vznikající nebo i postavené budovy.
Přestože se o této metodě mluví již řadu
let, podle odborníků dnes nevzniká v této
platformě více než desítka tuzemských stavebních projektů. A to jen díky výraznému
přispění státních institucí.
„Za implementaci metody je odpovědné ministerstvo průmyslu a obchodu, se
kterým Svaz podnikatelů ve stavebnictví
úzce spolupracuje. Velmi aktivní je v tomto procesu resort dopravy jako největší
veřejný zadavatel, neboť výstavba dopravní
infrastruktury má v porovnání s pozemním
stavitelstvím určitá specifika. Aktuálně se
metoda BIM testuje u pilotních projektů
Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic.
V procesu je deset staveb v různém stupni
přípravy,“ říká prezident Svazu podnikatelů
ve stavebnictví Jiří Nouza.
Další krok k většímu rozšíření BIM má
přijít až v roce 2022, kdy budou muset veřejní investoři u všech zakázek v objemu nad
150 milionů korun tuto metodu využívat.
Nepopulární náklady
Stavební firmy se BIM vyhýbají kvůli vyšším
nákladům na software. Bojí se také kyberkriminality a odcizení dat.
„Metoda BIM zatím není zákonnou povinností, projektování v ní je pouze na uvážení
investora. Stále se jedná o relativně mladou
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disciplínu a u zákazníků není tak velké
povědomí o všech jejích přínosech. Projekty v BIM jsou populárnější u veřejných
zakázek,“ vysvětluje Michal Vacek, ředitel
společnosti CEEC Research.
V porovnání se segmenty, jako je například výrobní průmysl, je stavebnictví
v digitálních technologiích pozadu. Staré
postupy při realizaci staveb přitom nedokážou efektivně reagovat na všechny změny,
které projekt potkávají.

„Přínosem digitalizace
bude i urychlení
komunikace s úřady.“
JANA MATISKOVÁ,.advokátní kancelář Dentons

Metoda BIM napomáhá snadněji dostát
legislativním požadavkům na konstrukce
budov. Například stavebniny DEK mají
vlastní digitální banku produktů a konstrukcí včetně katalogu již v systému BIM.
„To výrazně urychluje a zpřesňuje tvorbu
konstrukčního řešení a usnadňuje splnění
požadavků legislativy kladených na tyto
konstrukce,“ říká Luboš Káně, technický
ředitel Atelieru DEK.
Od plánů po správu budov
Systém rovněž usnadňuje spolupráci na
stavbě nejen v rámci oboru. „Z důvodu vy
užití BIM v oblasti facility managementu by
měla být běžnou praxí spolupráce investora,
architekta, projektanta a zástupce budoucí správy budovy či objektu, kde by byly
projednány typy technologických zařízení

v návaznosti na následnou správu a údržbu,“
popisuje Karel Kadlec ze společnosti M2C.
I přes množství výhod si ale stále řada projektantů nedovede představit, že by umístili
data projektu na úložiště mimo svoji kancelář. „Mnozí se obávají ztráty dat a výpadků
techniky. Pro masové uplatnění digitalizace
stavebnictví je tedy nezbytné vytvoření bezpečných datových úložišť za rozumné ceny
a dostatečně rychlých přístupů do nich a také
získání důvěry v bezpečnost a spolehlivost
těchto úložišť,“ dodává Káně.
Kromě přesného plánování, úspory
materiálu a pracovní síly by mohlo digitální projektování v budoucnu zjednodušit
ubíjející jednání na stavebních úřadech.
Novela stavebního zákona s těmito metodami počítá.
„Zásadní přínosy digitalizace vidíme zejména v zavedení určité přehlednosti a jednoduchého přístupu k dokumentům pro
úřady, jakož i ve vytvoření jedné platformy,
kterou budou moci stavebníci využívat pro
kompletování dokumentace. Zároveň budou
moci žádat o příslušná povolení (územní
rozhodnutí či stavební povolení) a související závazná stanoviska. Velmi pozitivní by
mělo být urychlení komunikace s úřady,“
říká advokátka Jana Matisková (Dentons).
Digitalizace je podle odborníků pro firmy
šancí, jak do oboru přilákat nové talenty.
„Zájem o práci ve stavebnictví není mezi
mladými lidmi v Česku zatím nijak velký.
To brání rozvoji oboru. Posun ke Stavebnictví 4.0 by to mohl změnit,“ říká Jaroslav
Nechyba z České agentury pro standardizaci.
DALIBOR DOSTÁL

(dostal@mf.cz)
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S

tavebnictví se v posledních letech
potýká s nedostatkem zaměstnanců. Technologie, které by podnikům
z oboru pomohly šetřit pracovní sílu i materiál, se přitom v Česku prosazují jen velmi
pomalu. Stavaři se moderním metodám
zatím vyhýbají.

bu s i n e s s i n fo . cz

Virus v přiznání

Náklady na testy si podnikatelé
mohou odečíst z daní

P

okud by se zaměstnavatel či OSVČ
rozhodl, že bude testy na covid-19
provádět dobrovolně (ze své vůle),
budou výdaje s tím spojené daňově neuznatelným nákladem,“ informovali letos v létě
klienty daňoví poradci ze společnosti Kodap.
Od daňových expertů se tehdy podnikatelé dozvěděli: Necháte-li se otestovat dobrovolně jako samoplátci, na daních v žádném
případě neušetříte. Ve skutečnosti jde ovšem
o nepřesný výklad. A mnozí podnikatelé
dodnes nevědí, jak mají při vyplňování daňového přiznání za rok 2020 postupovat.
PCR testy, které zjišťují přítomnost viru
v krvi, přitom dnes v Česku stojí necelé dva
tisíce korun. Může jít tedy o významnou
úsporu na daních z příjmů.
Kdo koho mystifikoval
Daňoví poradci i další experti vycházeli
z vyjádření Finanční správy ČR. „Veřejnost
nicméně nemystifikovali ani tak daňoví poradci jako ministerstvo financí,“ prohlašuje
právník Jiří Koukal.
Finanční správa totiž vyhlásila, že peníze,
které zaplatí osoby samostatně výdělečně
činné za test na covid-19, jsou „daňově uznatelným nákladem v případě, že je provedení
k výkonu práce nezbytné nebo povinné“.
„O povinný test se jedná, pokud je nařízen
příslušným orgánem ochrany zdraví,“ informoval správce daně na svém webu. O dobrovolných testech se správce daně nezmínil.
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Chaos, nebo nepozornost?
Následný chaos je podle právníka jen
dalším důkazem o nezvládnuté ko-

munikaci Babišova kabinetu s občany
a podnikatelskou veřejností, pokud
jde o dopady vládních opatření v čase
pandemie.
„Ministerstvo financí to zřejmě myslelo
dobře, nicméně opět jen vyvolalo zmatky
mezi podnikateli. Nebylo to poprvé ani
naposledy, kdy vláda nedokázala OSVČ nebo
zástupcům firem srozumitelně vysvětlit,
co je čeká, co mohou a co naopak nesmějí,“
domnívá se Koukal.
Zmatení podnikatelé se v uplynulých týdnech obraceli například na Hospodářskou
komoru ČR, které nakonec vysvětlila situaci
sama ministryně financí.
„Testování na koronavirus je daňově
uznatelným nákladem nejen v případě
povinných testů, ale i pokud jde o dobrovolné testování související s chodem
firmy,“ prohlásila v říjnu na pracovním setkání se zástupci komory Alena
Schillerová.
Spokojení zaměstnavatelé
Podle Hospodářské komory je důležité, aby
podnikatelé neměli v příštím roce finanční a administrativní problémy při podání
daňového přiznání.
„Je pozitivní, že po posledním jednání
s ministryní financí můžeme do současné

„Firmy do dobrovolného testování investovaly
statisíce až miliony korun, které budou moci
naštěstí daňově uplatnit“
VLADIMÍR DLOUHÝ,.Hospodářská komora ČR

složité situace podnikatelů vnést alespoň
dílčí jistotu. Firmy do dobrovolného testování investovaly statisíce až miliony korun,
které budou moci daňově uplatnit,“ pochvaluje si prezident Hospodářské komory ČR
Vladimír Dlouhý.
Daňová uznatelnost dobrovolných
testů na covid-19 se tedy na osoby samostatně výdělečně činné vztahuje. Musejí
nicméně prokázat, že testování bezprostředně souvisí s jejich podnikatelskou
činností.
„Právě OSVČ a malí živnostníci byli koronavirovou krizí a vládními opatřeními
zasaženi nejvíce. Jistota daňové uznatelnosti i pro tuto skupinu, která často
v posledních měsících doslova počítá
každou korunu, může být z hlediska jejich
dalšího podnikání velmi důležitá,“ myslí
si viceprezident Hospodářské komory
Tomáš Prouza.
Podnikatelům nevzniká nárok na daňovou uznatelnost testů na covid-19 pouze
v případě, že jej firma zaměstnanci proplatí
jako benefit.
„Typickým příkladem takové výjimky
by byla situace, kdy je test poskytnut jako
forma příspěvku zaměstnanci na dovolenou ve státech, které vyžadují od Čechů
negativní test na covid-19. Podobný postup
platí, kdyby si podnikatel nebo živnostník
nechal udělat test kvůli vycestování za rekreací v zahraničí. Jinak ale budou finanční
úřady tento náklad bez problémů daňově
uznávat,“ ujišťuje ministryně financí Alena
Schillerová.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Velký policejní bratr
Špičkový program
na rozpoznávání obličejů
naráží na odpor
Když loni žádala policie pražský magistrát
o spuštění pilotního provozu systému na
rozpoznávání obličejů, vedení Prahy to
odmítlo. To však policii neodradilo. Před
několika týdny její zástupci oznámili, že od
společnosti Cogniware koupili špičkový face
recognition software. Systém je založen na
umělé inteligenci a má vysokou spolehlivost.
Autoři tvrdí, že úspěšnost rozpoznání tváře
je 99,4 procenta.
Do jaké míry budou smět vyšetřovatelé
nový software nakonec využít, zatím není
jasné. Budou se muset vypořádat s novou
legislativou, především nařízením o ochraně
osobních údajů označovaným jako GDPR.
A také s politiky. „Nic se nezměnilo, na
území Prahy velkého bratra nechceme,“ říká
náměstek primátora Prahy Petr Hlubuček,
který má v gesci oblast bezpečnosti. Podle
Hlubučka nebude možné bez souhlasu
magistrátu tento software v hlavním městě
využívat.
Kromě politiků se už ozval také Úřad na
ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). „S přihlédnutím k využití nových technologií by
taková zpracování osobních údajů mohla
vést k vysokému riziku zásahu do práv
a svobod subjektů. Považujeme za nezbytné, aby zástupci policie navrhovaný postup
s ÚOOÚ projednali. Oficiální žádost Policie
ČR o projednání této věci jsme však zatím
neobdrželi,“ sdělil týdeníku Euro Vojtěch
Marcín z ÚOOÚ. Nutnost konzultace
s úřadem navíc vyplývá z GDPR a zákona
o ochraně osobních údajů.
Právě nařízení GDPR paradoxně umožnilo, že policie smí kromě využívání všech
veřejných fotografických databází obyvatel
zároveň sama vytvářet pravidelně aktualizované seznamy digitálních podob osob.
Umožnila to novela zákona o Policii ČR,
která byla přijata loni v souvislosti s přijetím
zákona o zpracování osobních údajů. JaR

Stamiliony
zahalené dýmem
Českým majitelům aut
koncernu VW se vzdalují
náhrady za dieselgate
V září tomu bylo pět let, kdy se v USA provalilo, že koncern Volkswagen montoval do
svých naftových aut speciální software, který
dokázal údajně nezákonně manipulovat
s emisemi. Ve vzduchu byly kromě větších
zplodin cítit také tisíce žalob a desítky miliard
vyplacených na náhradách škod. Někde se
majitelé dieselů od Volkswagenu skutečně
svých náhrad dočkali, ale v Česku je situace
mnohem komplikovanější. Potvrdilo to i poslední usnesení brněnského Nejvyššího soudu
z konce srpna. Kauza, v níž jde v Česku o více
než půlmiliardovou náhradu škody, míří zpět
k prvoinstančnímu Obvodnímu soudu pro
Prahu 8. Ten by měl po úvodních procesních
pochybeních začít znovu po téměř dvou letech
rozhodovat o podstatě věci, tedy o tom, jestli
mají čeští vlastníci dotčených vozů koncernu
Volkswagen právo na náhradu újmy, či nemají.
Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí odmítl
dovolání společností Safe Diesel a Support Diesel, které 2435 českých vlastníků
vozů koncernu Volkswagen zastupují. Tyto
společnosti se dovolaly k Nejvyššímu soudu
poté, kdy loni v říjnu neuspěly u Městského
soudu v Praze, jenž zrušil předchozí rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8. Ten
přitom původně dal oběma zprostředkujícím společnostem zapravdu, a to sporným
rozsudkem pro uznání, kterým odsoudil
Volkswagen, aniž by koncern měl možnost
se k žalobě vyjádřit. A právě to Obvodnímu
soudu pro Prahu 8 vyčetl jak Městský soud
v Praze, tak i teď Nejvyšší soud. Jeho verdikt
tedy znamená pro vlastníky dotčených aut
dílčí prohru, protože celá už jednou rozsouzená věc musí začít od začátku.
Každý ze spotřebitelů by si podle původního
rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 přišel
na náhradu škody ve stejné výši 220 tisíc
korun. Podle Nejvyššího soudu ale takto „paušálně“ nelze náhradu újmy stanovit. V tom
byla tedy původní žaloba vadná. noV
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Krachů bude víc
Arca Capital je jen
špičkou ledovce, říká
Martin Řezáč
Březnová krize na akciových trzích postihla
jak malé retailové klienty, kteří spoří po stokorunách až tisícovkách do podílových fondů,
tak bohaté jednotlivce i finanční instituce.
Rozdíl byl v reakci. „Privátní klientela naopak
začala už v průběhu dubna nakupovat, protože
prostě viděla na kapitálovém trhu slevy a investiční příležitosti,“ říká předseda Asociace
kapitálového trhu a šéf české pobočky Erste
Asset Management Martin Řezáč. Potvrzuje
se tak stará pravda, že na krizi prodělají vždy
ti nejchudší. „Retailoví klienti budou vždy
nakupovat se zpožděním, kdy už jsou aktiva
dražší, a prodávají často v panice v době, když
ceny klesají,“ dodává Řezáč.
Kolik v Česku spravujete aktiv
soukromým investorům a kolik ve vašich
podílových fondech?
Ve správě máme téměř 260 miliard korun, je
to zhruba půl na půl rozděleno mezi soukromé investory a retail v podílových fondech.
Jak jste prožíval letošní březen, kdy trhy
padaly po celém světě?
Tato krize byla jiná v tom, že to byla typická
černá labuť. Přišla zničehonic. Neměla původ v ekonomice, ani nevycházela z finančního a bankovního světa, což byl příklad
krize z let 2008 a 2009. Tehdy se přece jen
nějaké náznaky objevovaly. To, že je nějaký
epidemický problém v Číně a že se k nám šíří
virus, který se časem asi vymkne kontrole,
začalo být jasné až několik týdnů po Novém
roce. ZAT
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Do jaké míry lze vymáhat při práci na home office
odškodnění za úrazy?
FRANTIŠEK B., Brno

Odpovědnost zaměstnavatele
Režim home office je vždy založený na
alespoň elementární vzájemné důvěře. Měl
by ale být rovněž upraven dohodou, která
by alespoň rámcově řešila některé jeho významné náležitosti: ideálně co nejkonkrétněji vymezené místo práce, čas výkonu práce, respektive například ustanovení o tom,
kdy práce vykonávána být nesmí, například
v noci. Dále způsob evidence práce, náhradu
účelně vynaložených nákladů a podobně.
Při uzavírání této dohody by však měl
být kladen důraz i na zajištění bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci (BOZP) a zaměstnavatel by měl jednoznačně definovat
alespoň základní požadavky na domácí
pracoviště, pracovní prostředky a způsob
organizace práce.
Obecně je za zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci s ohledem na
rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců odpovědný zaměstnavatel, který
má za běžných okolností například povinnost pravidelně kontrolovat stav pracovních
prostředků, vybavení pracovišť a úroveň
rizikových faktorů pracovních podmínek.
Režim práce na home office je však s tímto ustanovením zákoníku práce poněkud
v kontradikci, neboť zaměstnavatel je rovněž
povinen respektovat tzv. nedotknutelnost
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obydlí svých zaměstnanců. Identifikace
rizik, stejně jako přijímání opatření proti
jejich působení, je tak pro něj na home office
„pracovišti“ velmi obtížné, neboť nemůže
znát konkrétní podmínky daného prostoru,
pokud na něj nemá přístup. Do značné míry
se tak musí spoléhat na informace, které mu
zaměstnanec poskytne, a na jeho závazek
či prohlášení, že jeho „domácí pracoviště“
základní požadavky na bezpečnost práce
a pracoviště splňuje.
Standardní postup
Pokud při práci z domova dojde nezávisle na
jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným
působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
k poškození zdraví nebo smrti zaměstnance,
měl by být zaměstnavatelem tento úraz
uznán jako pracovní.
Principiálně se řešení a posuzování
pracovních úrazů zaměstnanců pracujících
z domova nijak neliší od případů, kdy k úra-

Důvěra především
Z logiky však vyplývá, že přes jednotně
stanovený postup bude praktické šetření
a dokazování v případě úrazu zaměstnance
pracujícího z domova značně problematické,
a to jednak z důvodu omezené možnosti
zaměstnavatele úraz vyšetřit v místě úrazového děje (pokud k tomu nedá zaměstnanec
svůj souhlas), jednak také z důvodu absence
nezávislých svědků, kteří by průběh úrazového děje potvrdili či vyvrátili.
Značně komplikované je v takovém
případě zejména prokazování, zda k úrazu skutečně došlo při plnění pracovních
úkolů či v přímé souvislosti s nimi (přímá
souvislost je definována zákoníkem práce),
nebo například zjišťování, zda byl či nebyl
zaměstnanec v čase úrazového děje pod
vlivem alkoholu či jiných látek. I zde proto
bude toto šetření do značné míry závislé na
vzájemné důvěře mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem.
JIŘÍ KURYVIÁL,
společnosti SSI Group

specialista BOZP
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zu dojde na pracovišti zaměstnavatele. Tedy
alespoň ne z hlediska právních předpisů.
• Zaměstnanec má povinnost bezodkladně
ohlásit každý úraz zaměstnavateli a umožnit mu jeho vyšetření, evidenci a odškodnění.
• Každý pracovní úraz musí být zapsaný do
knihy úrazů.
• Zaměstnavatel musí vždy objasnit příčiny
vzniku tohoto úrazu a provést jeho evidenci, případně jeho ohlášení (a zaslání
záznamu o úrazu) relevantním institucím.
• Je-li úraz uznán jako úraz pracovní, je za
škodu objektivně odpovědný zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu
v pracovním poměru. Takto zákonem stanovené odpovědnosti se může zaměstnavatel zprostit pouze v případech stanovených
zákoníkem práce.
• V závislosti na míře odpovědnosti je
zaměstnavatel povinen zaměstnance
odškodnit.

Pro práci z domova není vždy možné využívat stejné pracovní postupy, pravidla a procesy jako při práci na pracovišti zaměstnavatele. Přesto platí, že s výjimkou několika
konkrétně vymezených odlišností se na
pracovněprávní vztahy při práci na home
office vztahuje většina ustanovení zákoníku
práce stejně, jako je tomu u práce prováděné
na pracovištích zaměstnavatele.
Zodpovědní zaměstnavatelé se tedy zpravidla pokoušejí tuto problematiku alespoň
z části ošetřit vnitřním předpisem a seznámením dotčených zaměstnanců s ním. Ti
méně zodpovědní se i s ohledem na skutečnost, že formou home office jsou zpravidla
vykonávány práce „relativně“ bezpečné, tak
nějak spoléhají, že se nic závažného nestane.

daňo v é
t e rmí n y

ka l e n dá ř

V předchozích letech byl program celého Dne
TA ČR vždy zahájen konferencí zaměřenou
na aktuální výzkumná témata. Letošní
ročník odstartuje série dopoledních akcí ve
čtyřech regionech, a to od 2. do 5. listopadu.
Podrobnosti na www.businessinfo.cz/akce/
den-ta-cr-2020/.

26. ŘÍJNA
BLAFOVÁNÍ V OBCHODĚ
Jak poznat a úspěšně se vypořádat s lhaním
či klamáním obchodního partnera? Dozvědí
se to účastníci semináře Lhaní a další zakázané taktiky v mezinárodním vyjednávání,
který se uskuteční poslední říjnové pondělí
v Praze. Absolvováním kurzu účastníci získají nejen teoretické znalosti, ale především
praktické dovednosti ve vztahu k efektivnímu
vyjednávání. Seminář je určen pro podnikové právníky, advokáty, vývozce či importéry.
Bližší informace na filipkova@icc-cr.cz.

FOTO: Shutterstock.com

29. ŘÍJNA
EBYZNYS SE ZAHRANIČÍM
Ve čtvrtek 29. října od 9 do 15 hodin
proběhne v Brně seminář na téma eBusi
ness v mezinárodním obchodě. Dvojice
přednášejících vysvětlí zástupcům firem
rozdíly v online obchodování mezi tuzemskem a zahraničím, představí novinky na
zahraničních trzích a zmíní se o důležitých
nástrojích pro online marketing. Akce se
koná pod záštitou Hospodářské komory ČR.
Další informace a možnost přihlášení se
na akci na www.rhkbrno.cz/kalendar-akci/
ebusiness-v-mezinarodnim-obchode.
5. LISTOPADU
ZELENÁ PRO VÝZKUM
Technologická agentura České republiky
(TA ČR) předá v Praze už poosmé ocenění
nejlepším projektům aplikovaného výzkumu (s vysokým přínosem pro společnost).

9. LISTOPADU
VE ZNAMENÍ INCOTERMS
Co by mělo patřit do výbavy každého
obchodníka, vývozce i dovozce? Odpověď
nabízí seminář, který se uskuteční v pondělí
9. listopadu v pražském hotelu Grandior.
Akce je zaměřená na vysvětlení pravidel
Incoterms 2020 a jejich srovnání a objasnění rozdílů s Incoterms 2010. Doložky
Incoterms se promítají do práce bankovních specialistů, dopravců, poskytovatelů
pojišťovacích služeb či do jednání se zástupci státní správy (celní a finanční dohled).
Podrobnosti vám sdělí zástupkyně komory
na filipkova@icc-cr.cz.

12. LISTOPADU
DIGITALIZACE VE VÝROBĚ
Digitalizace firem postupuje v Česku jen
pomalu. Druhý listopadový čtvrtek od 9 do
14 hodin proběhne v Brně workshop na téma
digitalizace malých a středních podniků
s podtitulem Digitální dvojče a digitalizace
výroby. Akce je určená pro zástupce malých
a středních firem z výrobního sektoru. Více
na www.businessinfo.cz/akce/jak-probiha-digitalizace-a-automatizace-v-ceskych-firmach-3/.

26. ŘÍJNA
DAŇ Z HAZARDNÍCH HER
•	daňové přiznání a splatnost daně
za 3. čtvrtletí 2020
DAŇ Z PŘIDANÉ
HODNOTY
•	daňové přiznání a splatnost daně
za září 2020 a 3. čtvrtletí
•	souhrnné hlášení za září 2020
a 3. čtvrtletí
•	kontrolní hlášení za září 2020
a 3. čtvrtletí
ENERGETICKÉ DANĚ
•	daňové přiznání a splatnost daně z plynu,
pevných paliv a elektřiny za září 2020
SPOTŘEBNÍ DAŇ
•	splatnost daně za srpen 2020
(pouze spotřební daň z lihu)
•	daňové přiznání za září 2020
•	daňové přiznání k uplatnění nároku
na vrácení spotřební daně například
z topných olejů, ostatních (technických)
benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok)
30. ŘÍJNA
ENERGETICKÉ DANĚ
•	podání oznámení o splnění povinnosti
zajistit minimální množství biopaliv
a splatnost související jistoty
31. ŘÍJNA
DAŇ Z PŘIDANÉ
HODNOTY
•	poslední den lhůty pro podání přihlášky
k registraci skupiny podle § 95a zákona
o DPH, která chce být registrována od
1. ledna následujícího roku, nebo žádosti
o zrušení nebo změnu skupinové
registrace
2. LISTOPADU
DAŇ Z PŘÍJMŮ
•	odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za září 2020
9. LISTOPADU
SPOTŘEBNÍ DAŇ
•	splatnost daně za září 2020
(mimo spotřební daň z lihu)
20. LISTOPADU
DAŇ Z PŘÍJMŮ
•	měsíční odvod úhrnu sražených záloh
na daň z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti
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Jsou podnikatelé blázni?
Rozhodně!

58 l Profit

Jakub Procházka, e: prochazka@mf.cz
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Radka Šedinová, t: 724 757 737,

Jede mi to…,“ řekla znenadání se širokým
úsměvem.
Načež ale stejně rychle překvapivě zesmutněla. „No, jenže je to bláznivej život…
Kdybych věděla, do čeho zahučím, tak bych
do toho nikdy nešla,“ vzdychla.
Jsou podnikatelé blázni? Ano a ne. Nikdo
z nich neměl představu, co od podnikání očekávat. To vám přizná bez mučení každý. Mysleli si, že budou mít spoustu času, budou se
topit v penězích, protože samozřejmě uspějí.
Najmou lidi, kteří pro ně budou pracovat.
Za pár let jsou v tom povětšinou ponořeni
natolik, že nemohou skončit. Proklínají svůj
život, přesto to mají rádi. Podnikání je pro
ně noční můra i droga v jednom. Ale hlavně
radost. Pravda, na tuhle „radost“ je ale třeba
mít náturu. Je to jiný styl života − na hraně,
riskantní, se spoustou výzev, drsných rozhodnutí. Uspějí jen houževnatí.
Jak ostatně pravil Steve Jobs: „Jsem přesvědčený o tom, že z poloviny to, co odlišuje
úspěšné podnikatele od těch neúspěšných,
je čirá vytrvalost.“
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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H

ovorná paní provozuje stánek
ve stínu jihočeského barokního
zámku. A se svými nápaditými
cukrářskými výtvory si doslova hraje. Projíždějícím cyklistům, kteří se u ní zastavili,
se svěřovala spontánně, bez vyzvání. Stačila
jen malá pochvala z jejich úst.
„Už jsem tady sedmnáctej rok. Hele, co
já tu zažila! Ještě před několika měsíci to
byly autobusy, frčely jeden za druhým.
Túúúúristi, školáci. To byly desítky kafí,
kafí a zase kafí a limonád. K tomu nějaká
ta sušenka, kobliha. Nic jinýho nešlo v tom
kvaltu stíhat. Nemohla sem si moc vymýšlet. Teď je to ale jiný,“ vzdychla si.
„Všechno šlo do kopru kvůli viru. Už
jsem to chtěla zabalit. Ale pak jsem se zatvrdila. A řekla si, natáhnu sem lidi jinak.
Třeba horkýma malinama se zmrzlinou,
z kterých jste všichni tak hotoví. To byl
vždycky můj sen. Tohle dělat. Už z časů,
kdy jsem to poprvé ochutnala v Peci
pod Sněžkou. Na horách, ještě v totáči.
To bylo něco! No, a lidi už na to sem za
mnou jezdí, na ty moje kreace. Z okolí i se
vracejí odjinud, zdaleka. Naučili se to.
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