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„Pojištění na dálku
je trendem doby,“
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říká Aleš Zethner, ředitel Úseku pojištění
motorových vozidel v Kooperativě
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Nahoru dolů aneb Profit slaví 30 let
Doba před třemi desítkami lety byla bouřlivá, pře
lomová. A stejný byl od počátku i nový ekonomický
průvodce jménem Profit, který do ní tehdy rázně
vstoupil. Od první chvíle slavil neuvěřitelný úspěch.
Nebylo divu, nic takového na trhu nebylo.
Odvážní muži a ženy brali v 90. letech osud do svých
rukou a hledali rádce, oporu, která by jim pomohla
v nové době se zorientovat. Tím se stal právě nový
ekonomický týdeník se skvělým názvem. Profit jim byl
šitý na míru. Nabízel především servisní a praktické
informace statisícům podnikatelů a živnostníků.
To činí do dneška. Ale přiznejme si, nebylo vše
v průběhu 30 let růžové. Byly chvíle, kdy to měl
časopis nahnuté. A to nejen v čase ekonomické krize
před dvanácti lety. Majitelé se střídali, stejně tak

vydavatelé. V časech nejhorších však Profit vždy
ukázal svoji sílu. Opakovaně prokazoval, že koncept,
který dostal do vínku, neměl chybu.
Uklidnění nastalo v roce 2012, kdy Profit přešel
do stáje Mladé fronty. Nejprve vycházel jako příloha
ekonomického deníku E15, později jako měsíčník.
Dnes je suverénně nejstarším ekonomickým časopi
sem v Česku.
Profit má své věrné čtenáře, vybudoval si dobrou
pověst především svým seriózním přístupem.
A nebojme se říci, je ve formě. Věříme, že mu vydrží
dalších třicet let. Číslo, které držíte v rukách, do
nich právě sebevědomě vykročilo...
JAROslAv MAtěJKA.(matejka@mf.cz)
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„Život je jedna
dlouhá oslava
jubilea.“

Ira Gershwin,
americký textař (1896−1983)
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„Farmáři teď prodávají online,
klasické trhy ale neopustí,“
říká CEO Scuk.cz
Kamil Demuth
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V okénkovém režimu

Tržby restaurací klesly o 70 procent

Vyšší marže na pití
„Tržby těchto podniků skutečně nejsou o to
lik nižší než v běžném režimu. Proměnila se

Většina oslovených majitelů či provozova
ale skladba toho, co lidé nakupují. Zatímco
telů se ovšem shoduje na tom, že restrikce
za normálních okolností tvoří kolem
nemohou trvat déle než dva měsíce.
60 procent obratu jídlo a 25 až
Restaurace navíc nedávno
30 procent alkoholické i nealko
vyzvaly rozvážkové služby, aby
pití, teď tvoří jídlo 75 procent
se s nimi podělily o marže.
tržeb a na nápoje připadá
„Zejména apelujeme na
pouhých deset procent. To
zástupce rozvážkových firem,
se logicky odráží v zisku.
českých restaurací
aby nám odpustili či snížili
Na nápojích totiž prodejci
nepřerušilo
30procentní provize za rozvoz
mají podstatně vyšší marže,“
úplně provoz.
jídla. Ty nám v současné situaci
vysvětluje ředitel společnosti
nepřipadají přiměřené a adekvátní
Dotykačka Petr Menclík.
situaci. Samotní podnikatelé se nemo
Pro bary a kluby je naopak situace
hou bránit, proto se stavíme na jejich stranu
bezvýchodná, aktuálně nemají zákazníkům
a žádáme, aby provozovatelé těchto služeb
co nabídnout. V této kategorii fungovalo na
zvážili pomoc gastronomům,“ žádá AMSP ČR.
konci října jen pět procent podniků.
Jedním z objednávkových portálů, který vy
Ze statistik vyplývá, že je výrazný propad
šel restauracím vstříc, je Vyzvednisi.cz, kde
tržeb v segmentu gastronomie způsobený
je aktuálně registrovaných asi 1500 gastro
především totálním uzavřením poloviny
podniků z celé republiky a rychle přibývají.
provozů. Ty otevřené mají velkou šanci
Hospodští této vstřícnosti využívají. „Jen
vydržet, i tak ale počítají každou korunu.
za posledních sedm dní října se sem přihlá
Procento tržeb v jednotlivých
silo 200 nových zákazníků a okamžitě jsme
týdnech (září–říjen)
u nich viděli desítky objednávek. Uživatelé
registrovaní za předcházející dva týdny vy
9. 9. – 15. 9.
Žádná opatření
100 %
tvořili celou třetinu objednávek,“ doplňuje
7. 10. – 13. 10.
Otevřeno do 20:00
69 %
Menclík.

51 %

14. 10. – 20.10.

Prodej přes okénko

Zdroj: Dotykačka

Covidová lůžka
online
Český institut informatiky, robotiky
a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC
ČVUT) a jeho univerzitní startup
TRIX Connections vyvinuly nový
interaktivní systém, který v online
prostředí sleduje obsazenost
lůžek pro pacienty s covidem-19.
Nemocnicím tak odpadne práce
s každodenní evidencí volných
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29 %

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

a obsazených lůžek. Pilotní testování proběhlo začátkem listopadu
ve Fakultní nemocnici v Ostravě.
Systém by mohl být brzy zaveden
na celostátní úrovni.
Předčasný optimismus
České hospodářství se ve třetím
čtvrtletí 2020 nadechlo k růstu. Ve
srovnání s předchozím kvartálem
se hrubý domácí produkt (HDP)

zvýšil o 6,2 procenta. Kvůli současným vládním restrikcím (způsobeným epidemií covidu-19) ale
zřejmě dojde k dalšímu výraznějšímu poklesu na konci roku. Přes
jisté oživení byl nicméně i v létě
patrný pád ve srovnání s loňskem.
Čísla za třetí kvartál jsou lepší, než
ukazovaly prognózy – odhady se
pohybovaly pouze kolem pětiprocentního čtvrtletního růstu.
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J

en polovina podniků zůstala otevřena
i v posledním říjnovém týdnu – tedy
čtrnáct dní poté, co vláda rozhodla
o tom, že lidé nemohou navštěvovat restau
race. Ve srovnání s první polovinou září, kdy
celý obor fungoval bez omezení, je v provozu
pouze 43 procent podniků.
Tržby se v říjnu ve srovnání s devátým
měsícem roku propadly o 70 procent,
otevřené hospody jsou na tom ale lépe,
protože přišly jen zhruba o čtvrtinu peněz
od zákazníků.
Vyplývá to z dat společnosti Dotykačka,
která gastropodnikům i maloobchodu nabízí
pomoc formou bezplatného objednávkového
portálu Vyzvednisi.cz.
„Ti, kteří mají otevřené výdejní okén
ko, mají slibnou šanci zachránit se před
krachem,“ doplňuje garant projektu Moje
restaurace Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
a spolumajitel skupiny Hospodská Luboš
Kastner. Jejich tržby oproti normálu klesly
většinou jen o 20 až 25 procent. Týká se to
především restaurací, kaváren a bister.
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Daně bez papírování

Platit paušální daň z příjmů
může až 120 tisíc Čechů

U

šetřit na daních z příjmů a nemuset
každoročně podávat daňové přizná
ní. To jsou hlavní výhody takzvané
paušální daně, kterou v říjnu schválili záko
nodárci. Tuto možnost budou moci využít
OSVČ, jejichž roční příjmy nepřesáhnou
milion korun.
Mnoho podnikatelů díky novince
z dílny ministerstva financí ušetří de
setitisíce korun ročně. Původně se měla
tato úleva týkat jen těch, kteří si ročně
vydělají méně než 800 tisíc korun, vláda
ale parametry na nátlak podnikatelských
svazů upravila.
Výše daně pro rok 2021 vychází na
5469 korun měsíčně. Součástí odvodu
je nejen samotná daň z příjmů, ale také
minimální zdravotní a sociální pojistné
(2393, respektive 2976 korun). Daň je pak
pouze symbolických sto korun. Díky jedné
pravidelné měsíční platbě může živnostník
ušetřit například i tím, že neplatí za účetní
služby či daňové poradce.

FOTO: ČTK, Shutterstock.com

Méně papírování
Osobám samostatně výdělečně činným se
zkrátí čas, který musejí věnovat administra
tivě. Živnostníci nebudou muset vyplňovat
tři různé formuláře – kromě přiznání ani

Antivirus do konce roku
Vláda schválila prodloužení podpůrného programu Antivirus B až
do 31. prosince 2020. Program
Antivirus B může čerpat firma,
která musela poslat své zaměstnance domů, ať už proto, že podnik
zastavil či omezil provoz, nebo mu
kvůli karanténám a ošetřování dětí
klesl počet zaměstnanců pod únosnou míru. Stát vyplatí postižené

mi příjmy a v podstatě by byl zachován
přehledy o příjmech a výdajích pro ČSSZ
status quo.
a zdravotní pojišťovny.
Nevýhodou paušální daně může být
Zároveň odpadá povinnost komunikovat
nemožnost uplatňovat slevy na dani, daňová
se třemi institucemi a posílat peníze na tři
různé účty v různých lhůtách. Smysl v tomto zvýhodnění či nezdanitelné částky.
„Nebudete muset podávat žádná daňová při
případě postrádají také daňové kontroly.
znání, ani žádné přehledy pojistného. Paušální
Podnikatel pošle jen jednu platbu finanč
daň živnostníkům ušetří nejen peníze,
nímu úřadu. Povinností berňáku
ale především čas, který by jinak
bude, aby vyinkasované pro
strávili otravným papírováním,“
středky přeposlal jak správě
shrnuje ministryně financí
sociálního zabezpečení,
Alena Schillerová. Minister
tak příslušné zdravotní
stvo nabízí na svých strán
pojišťovně.
kách lidem také kalkulačku,
Výhod paušální daně
za měsíc je jednotná
kde si každý může případné
budou moci živnostníci
paušální daň pro
výhody jednotného odvodu
poprvé využít při platbě
drobné živnostníky.
spočítat.
daně za rok 2021. Zájem
Zavedení paušálu, jenž pro
o novinku může ještě zvýšit
sazuje už od roku 2016, ocenila
návrh místopředsedy vlády Jana
Hospodářská komora i další podni
Hamáčka doprovázející zrušení
katelské svazy. „Tím, že vláda vyhověla po
superhrubé mzdy. Ten počítá se zvýšením
žadavku Hospodářské komory zvýšit limit
daně z příjmů fyzických osob (i pro podni
katele) z patnácti na devatenáct procent. Pak pro vstup do paušálního režimu z 800 tisíc
na jeden milion korun tržeb ročně, dosáhne
by se paušál vyplatil ještě daleko většímu
na paušální daň větší skupina živnostníků
počtu živnostníků, kteří nejsou plátci daně
z řad neplátců DPH,“ připomíná Hospodář
z přidané hodnoty (DPH).
ská komora v tiskové zprávě.
Konkurenční návrh premiéra Andreje
Babiše počítá se zachováním patnácti
procentní sazby pro podnikatele s nižší
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

5469
korun

firmě za každého zaměstnance
60 procent jeho mzdy včetně
odvodů, ovšem maximálně do
výše 29 000 korun.
Berňáky na půl plynu
S ohledem na vyhlášená vládní
opatření v souvislosti s epidemií
covidu-19 budou finanční úřady do
konce nouzového stavu přístupné
pro veřejnost v omezeném rozsa-

hu. Podatelny jsou otevřené pouze
v pondělí a středu od 8.00 do
13.00 hodin. Pracoviště v takzvaném „optimalizovaném režimu
2+2“ jsou uzavřena. Jejich přehled
najdete na BusinessInfo.cz. Kdy
se situace vrátí k normálu, bude
údajně záležet výhradně na epidemiologické situaci. Finanční správa
(FS) slibuje, že bude podnikatele
o změnách včas informovat.
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Dlužníkova Sophiina volba

Na odložené splátky nemá čtvrtina
malých a středních firem

Nejlepší ze špatných řešení
Zatímco 57 procent respondentů o tom, jak
dlužné splátky uhradí, ještě v září nepře
mýšlelo, pětina zvažovala získání další půjč

Covid přepínání nezastavil
Česko do konce října kompletně
přešlo na vysílání ve standardu
DVB-T2. 28. října došlo k vypnutí
posledního velkého DVB-T vysílače.
Diváci v celé zemi mají nově digitální vysílání v lepší kvalitě. „Ani
ne za rok přešla celá ČR na nové
televizní vysílání. A to i přesto, že
kvůli jarní vlně epidemie covidu-19
muselo dojít téměř k čtyřměsíč-

8 l Profit

ky. Asi sedm procent malých a středních
podniků předpokládalo, že půjde splátky
úvěrů opět odložit, a plánovalo, že banku
o odklad požádá.
„Půlroční lhůta pro odklad splátek úvěrů
skončila, zdá se ale, že pro malé a střední pod
niky nebyla dostatečně dlouhá,“ říká šéf české
pobočky společnosti Lidya Libor Vaníček.
V celém Česku nemá na splátky 27 pro
cent firem ze sektoru malých a středních
podniků. O něco hůře jsou na tom přitom
firmy z Moravy, kde chybějí peníze 29 pro
centům MSP.
Končíme, říkají mnozí
Způsobů, jak situaci řešit, je více, většina ale
může být cestou do pekel. Až 20 procent firem
si chce na splátky opět půjčit – a to v době vel
ké nejistoty, kdy hrozí, že svůj byznys buď už
musely, nebo budou muset přerušit. Dostávají
se tak do začarovaného kruhu.
Sedm procent respondentů chce indivi
duálně požádat o další odklad a záležet bude
jen na přístupu bank. Mnoho podnikatelů
ale svou činnost ukončí.
„Člověk, který podniká v gastronomii
nebo cestovním ruchu, už další půjčku

riskovat nebude. Raději to vzdá,“ glosuje
Dvořáček.
„Už před zavedením aktuálních vládních
opatření předpokládalo 14 procent respon
dentů, že budou kvůli neschopnosti hradit
úvěry nuceni ukončit svoji činnost. Dnes
je řada provozoven zavřených nebo čelí
výraznému propadu tržeb a málokdo věří, že
tento stav potrvá pouze vládou ohlášených
několik týdnů. Dá se tedy očekávat, že těch,
kteří to vzdají, bude ještě více,“ potvrzuje
Libor Vaníček.
Situace je o to bolestivější, že jsou malé
a střední podniky motorem ekonomiky. Po
dle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR představují 99,8 procenta z celkového
počtu aktivních podnikatelských subjektů,
na tvorbě hrubého domácího produktu se
podílejí téměř z 55 procent a na celkové
zaměstnanosti dokonce 58 procenty.
Velké firmy se s krizí, která následovala
po jarní první vlně a pokračuje i letos na
podzim, obecně vypořádávají lépe, přestože
samozřejmě závisí na tom, v jakém působí
oboru.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

nímu přerušení přepínání,“ říká
ministr průmyslu a obchodu Karel
Havlíček. Cílem přechodu bylo
uvolnit kmitočty 700 MHz pro vysokorychlostní datové služby.
HDP poroste pomaleji
Česká ekonomika letos klesne
o osm procent, odhaduje koncem
října Česká bankovní asociace
(ČBA). Prognóza vychází z odhadů

předních ekonomů českých bank.
Příští rok by pak mělo hospodářství růst jen o dvě procenta.
Odhadovaný růst byl původně vyšší
(dokonce pět procent), do prognóz
ale zasáhla druhá vlna epidemie
covidu-19 a přijaté vládní restrikce.
Pokud jde o nezaměstnanost,
Česko by mělo podle ČBA přes
mírné zhoršení situace zůstat pre
miantem v EU.

FOTO: Shutterstock.com

M

inistři Babišovy vlády na jaře
s velkou pompou vyhlašovali, jak
odklad splátek úvěrů zachrání
české firmy. Teď se ukazuje, že šlo v mnoha
případech jen o protahování agonie. Tisíce
malých podniků se dostanou do problémů
později, ale budou o to horší,“ varuje porad
ce Michal Dvořáček.
Zářijový průzkum společnosti Lidya mezi
330 zástupci malých a středních podniků
ukázal, že více než 25 procent z nich nebude
mít na odložené splátky úvěrů peníze.
Banky sice během jarního nouzového
stavu vyšly svým klientům vstříc, v sobotu
31. října ale skončilo šestiměsíční období
odkladu a firmám chybějí prostředky.
Průzkum navíc proběhl ještě před zavede
ním nejpřísnějších vládních restrikcí, které
podnikatele opět srážejí do kolen. „Realita
tedy bude ještě horší, než ukázala anketa,“
obává se Dvořáček. To připouštějí i autoři
průzkumu.
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Noční můra farmářů

Hraboši způsobují škody za miliony eur

T

FOTO: Shutterstock.com

o, co jste donedávna zažívali v Česku,
už druhým rokem ve velkém trápí
slovenské farmáře,“ říká soukromý
zemědělec Matej Štolc. Zemědělcům ničí
úrodu přemnožení hraboši, aktuálně jsou
nejvíce ohroženy ozimy.
Hlodavci v zemi pod Tatrami letos způ
sobili největší škody na obilninách, řepce
ozimé, cukrové řepě a pícninách. Řešení vidí
tamní farmáři ve změně legislativy, která
by povolila plošnou aplikaci přípravků na
likvidaci zvířat.
Jenže slovenský ministr zemědělství
a rozvoje venkova Ján Mičovský nedávno
zrušil povolení likvidovat hraboše jedem
Stutox II. Stalo se tak po intenzivní kritice
ekologů i lidí žijících na venkově. Slovensko
se tím zařadilo do početného zástupu zemí,
které se vyslovují proti plošnému používání
jedů v krajině.
Stutox rozházený po polích totiž ohrožuje
ostatní zvířata. Například na Moravě našli po
loňské aplikaci zmíněného přípravku desítky
uhynulých zajíců a bažantů. Slovensko tak
zřejmě čeká další vypjatá bitva mezi ochránci
přírody, zástupci státu a naštvanými země
dělci, kteří se cítí existenčně ohroženi.

Přijde
dlouhá recese?
Slovenské hospodářství by mělo
v roce 2020 klesnout o 7,5 procenta. Příští rok by mělo přijít oživení
zhruba o 4,5 procenta. Vyplývá to
z ekonomické prognózy zveřejněné v listopadu Evropskou komisí.
Ta očekává, že kvůli covidu-19
nastane na Slovensku hluboká
a dlouhotrvající recese. Investice,

Stížnosti slovenských farmářů znějí
prakticky totožně jako v Česku. „Z důvodu
prudkých klimatických změn spojených se
suchými jary beze srážek a teplými zimami
bohužel nemají hlodavci důvod pole opouš
tět, protože na nich v každém ročním období
najdou dostatek potravy,“ cituje server
sme.sk zástupce společnosti Sanagro, která
na Slovensku obhospodařuje 20 tisíc hekta
rů zemědělské půdy.
Hubit je nezvládáme
V minulosti sčítali zemědělci škody po
hlodavcích zejména v létě, poslední dobou
se jich ale nemohou zbavit ani v zimě a na
mnoha místech je situace kritická.
„Zejména v Trnavském kraji můžeme
mluvit o kalamitním výskytu hrabošů,
kterému nedokážou zabránit ani přirození
predátoři. A nedokážeme je vyhubit ani apli
kací dosud povolených přípravků přímo do
jejich nor,“ připouští zástupce firmy Sanagro
v Hlohovci Daniel Antalík.
V hlohoveckém okresu poničil hraboš
polní až třetinu výměry půdy. Právě farmy
na jihozápadě Slovenska jsou dlouhodobě
zasaženy nejvíce. Upozorňují na to nejen

samotní zemědělci, ale i odborné organizace
v agrosektoru.
Podle Sanagra je nepředstavitelné, že by
na celé zasažené ploše farmáři zvládli vklá
dat do nor hlodavců deratizační přípravky
ručně. „Tato forma je extrémně náročná na
lidské kapacity a ty v zemědělství nemáme,“
doplňuje Antalík.
Státe, vyjdi nám vstříc
Farmáři se proto snaží – bez ohledu na
rizika – změnit přístup státu, který by měl
podle nich povolit dosud zakázanou plošnou
aplikaci jedovatých látek.
„V minulosti, kdy bylo povoleno plošně
aplikovat přípravky na eliminaci hraboše
polního, dokázali zemědělci relativně v krát
kém čase efektivně zasáhnout a zabránit
přemnožení škůdce už v počátečním stadiu,
kdy to má největší smysl,“ připomíná pro
server sme.sk generální ředitel Sanagro
Tomáš Kohút.
Zemědělci se diskusi s ekology nebrání, ale
namítají, že se prý vliv plošně aplikovaných
jedů na úhynu lovné zvěře neprokázal.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

soukromá spotřeba a čistý vývoz
se už výrazně snížily a také veřejné
finance se dostanou do velkého
deficitu.
Covidová
tsunami
Také Slovensko zasáhly na podzim
epidemie covidu-19 a následné
vládní restrikce naplno. Podle průzkumu Asociace hotelů a restaurací

Slovenska (AHRS) nepřežije bez
adekvátní a rychlé vládní pomoci
listopad a prosinec až 47 procent
ubytovacích a stravovacích zařízení. Průzkum ukázal, že současná
opatření na podporu hoteliérů či
restauratérů nepovažují podnikatelé za dostatečná. I bez případných
krachů podniků bude do konce
roku údajně propuštěno až 16 procent zaměstnanců v sektoru.
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Moderní mlékař zaujal
I ve Velké Británii epidemie
proměnila mapu byznysu

náVrat do 60. let
Typickým příkladem úspěšného podniku je
firma s názvem The Modern Milkman. Roz

Digitální úprk
Digitální transformace je považována za důležitý klíč k zotavení
podniků. Firmy si to dobře uvědomují a na pandemii koronaviru
zareagovaly, zachytila to aktuální
studie společnosti Dell Technologies. Zúčastnilo se jí 4300 vyšších
manažerů středních až velkých firem z 18 zemí. Podle ní letos
75 procent podniků v Evropě
a 80 procent celosvětově urychlilo některé programy digitální
transformace. Pořád se ale najdou
firmy, které zaostávají. Mezi hlavní
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producentů a dodávají je každé ráno až před
váží svým předplatitelům láhve s mlékem
dveře domů svých zákazníků. Používají při
a potraviny v severozápadní části Anglie.
tom například skleněné láhve či obaly, které
Jak napsal Daily Mail, až do lockdownu
lze znovu použít.
představoval pro jejího výkonného ředitele
„Byli jsme úspěšní už dříve,
Simona Mellina nejbizarnější mo
ale lockdown proměnil celou
ment, který zažil jako byznysmen,
společnost i nás,“ řekl Simon
když byl zavřený v jedné obří
Mellin. Připomíná to podle
lednici s Borisem Johnsonem.
něho šedesátá a sedmdesátá
Ten se do ní ukryl před novi
dalších řidičů najala
léta – časy před tím, než lidé
náři. Ale to překonal nyní jiný
firma The Modern
dostali možnost zakoupit vše
moment, když se záběr jejich
Milkman.
v supermarketech.
firmy takřka přes noc zdvojná
„Je to opravdu neuvěřitelné,
sobil – přibylo jim více než deset
je prima moci pomáhat lidem. Zá
tisíc dalších zákazníků.
kazníci oceňují, že se s námi nemusejí
Simon Mellin spoluzaložil firmu
potkávat. Platí online za jídlo, které jim do
v roce 2018. Učinil tak pod vlivem seriálu
ručíme až před dveře, aniž bychom se s nimi
BBC Modrá planeta Davida Attenborougha
potkali. Vytrhli jsme trn z paty i místním
a výzvy, která v souvislosti s ním nesčetněkrát
farmářům a dalším. Ti dodávali před
zazněla – omezit výrazně spotřebu plastů.
lockdownem obvykle zhruba polovinu své
Mléko a další čerstvé potraviny pro
produkce do hospod a restaurací,“ dodal.
přípravu snídaně, například vejce, chléb,
pečivo, zaměstnanci firmy The Modern
Milkman přebírají přímo od místních
JAROslAv MAtěJKA (matejka@mf.cz)

překážky digitální transformace
patří obavy o zachování důvěrnosti
dat a počítačovou bezpečnost,
omezené prostředky a problémy se
získáváním praktických poznatků
z dat.
Poražení
v čase epidemie
Trvale prázdné kanceláře by způsobily dramatický propad tržeb
provozovatelů jídelen a restaurací v administrativních čtvrtích,
a to především kvůli podstatně
menšímu prodeji obědů. Takové

50

je zjištění mezinárodní úvěrové
pojišťovny Atradius. Její analýza
dále ukázala, že problémy se
nyní hromadí i v papírenském
průmyslu. Práce z domova totiž
výrazně urychluje proces digitalizace procesů, při nichž byl dosud
stále ještě používán papír. Navíc
klesá poptávka po společenském
oblečení; například v Německu je
textilní průmysl jedním z nejohroženějších odvětví. Očekává
se, že hrubá přidaná hodnota
u něj letos klesne meziročně
o 13 procent.
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P

uby, restauranty, kavárny, posilov
ny, fitness centra, malé prodejny na
hlavních třídách, podniky nabízející
zábavu a další utrpěly v posledních týd
nech těžké ztráty. A mnohé se z ran, které
utržily, už zřejmě nikdy nevzpamatují.
Na druhé straně se činorodí podnikatelé
stále častěji prosazují s novými skvělými
nápady.
Úspěšní jsou třeba výrobci hraček,
školitelé poskytující svoje služby online,
specialisté nabízející weby na míru, cukráři,
kurýři. Ten výčet je nekonečný a nejedná
se o velké firmy. Právě naopak. Hovoří se
doslova o „vzpouře malých“. Vydělávají, tolik
zákazníků nikdy neměli. Mnozí paradoxně
nestíhají uspokojovat hlad po jejich výrob
cích, službách. Zatímco jiní hovoří o největší
krizi, do které se propadli.

svět

Roboti spasitelé?

Raději AI než nadřízený, míní většina lidí

G

lobální studie provedená společ
nostmi Oracle a Workplace Intelli
gence (firma zaměřující se na pora
denství a výzkum v oblasti HR) ukázala, že
stále více lidí čelí v práci zvýšenému stresu,
úzkosti, depresi ze sociální izolace a poci
tům vyhoření. Do studie se zapojilo 12 tisíc
respondentů z 11 zemí.

FOTO: Shutterstock.com

Tlak pandemie
Osmasedmdesát procent z nich tvrdí, že
se jejich problémy na pracovišti i mentální
zdraví v důsledku pandemie zhoršily. Podle
85 procent respondentů problémy v zaměst
nání negativně ovlivňují i jejich mimopracovní
život, ať už jde o rodinné vztahy, nebo kvalitu
spánku. Šestasedmdesát procent účastníků
průzkumu se domnívá, že podniky by pro své
zaměstnance mohly v tomto ohledu udělat víc.
A konečně 68 procent zaměstnanců by si
o svých pracovních problémech a jejich do
padu na vlastní duševní stav raději promlu
vilo s robotem než se svým šéfem.

Hackeři útočí
Podle společnosti Avast od března
vzrostl počet phishingových útoků
o stovky procent. Z průzkumu
Phishing Attack Landscape Report
společnosti GreatHorn vyplynulo,
že 38 procent lidí se letos setkalo
s phishingovým e-mailem. Phishing
je technika snažící se adresáta
přesměrovat na podvodný web,
rozkliknout nebezpečný odkaz
nebo z něj přímo vylákat peníze. Více než 90 procent pokusů
o útok začíná phishingem. V době
pandemie se útočníci nezdráhali

dám robotů patří dle respon
Zvýšený stres vyvolaný pan
dentů vyšší objektivita, to,
demií reportuje mnohem více
že lidi nesoudí, a schopnost
lidí než frustraci z běžných
poskytovat rychlé odpovědi.
pracovních problémů, jako
Osmdesát procent lidí je
jsou tlak na výkonnost
zaměstnanců by o svém
otevřeno možnosti mít ro
(42 procent), zdlouhavé
stresu a úzkosti v práci
bota jako svého terapeuta
a rutinní úkoly (41 pro
hovořilo raději s robotem
nebo poradce.
cent) či přílišná pracovní
než s nadřízeným.
Podle 75 procent respon
zátěž (41 procent). Více než
dentů jim umělá inteligence
třetina (35 procent) účastníků
dokázala s jejich problémy v práci
průzkumu uvedla, že v důsledku
pomoci. Za hlavní přínosy AI uvedli
pandemie věnuje práci měsíčně ale
poskytnutí potřebných informací pro zvýšení
spoň o 40 hodin více času. Práce z domova
efektivity práce (31 procent), automatizaci
jako celek je ovšem celkově hodnocena
úkolů a snížení pracovní zátěže, což funguje
kladně a 62 procent respondentů nyní tuto
jako prevence proti vyhoření (27 procent),
možnost hodnotí lépe než před pandemií.
a snížení stresu díky stanovení priorit
(27 procent). Umělá inteligence také umož
Technologie pomáhají
nila lidem pracovat kratší dobu (51 procent).
Velká očekávání mají účastníci průzkumu
63 procent respondentů se obecně domní
od technologií. Nové technologie by podle
vá, že umělá inteligence zvyšuje pracovní
nich neměly pouze zefektivňovat spolupráci
produktivitu, ale dle 54 procent zlepšuje také
mezi lidmi ve změněných podmínkách, ale
spokojenost s prací. RED, JAM
i zlepšovat jejich duševní zdraví. K výho

68 %

posílat e-maily nabízející zdravotní pomůcky, stálicí je zneužívání
„značek“. Mezi nejčastěji napodobované patří Google, Amazon
nebo WhatsApp. V phishingových
útocích vede Facebook, WhatsApp
a PayPal.
Brooklynské muzeum
v koutě
Podobně jako jiné kulturní instituce, tak i Brooklynské muzeum
se jen těžko vyrovnává s vlivem
pandemie. Pokles příjmů se na
rozdíl od podobných institucí

rozhodlo řešit prodejem některých
hodnotných děl. Z toho, co utrží,
hodlá zaplatit mzdy zaměstnanců
a postarat se o zbytek sbírky. Jako
první bude aukční síň Sotheby’s
dražit díla některých impresionistů, například Claude Moneta či
představitele uměleckého směru
fauvismu Henryho Matisse, uvedl
deník The New York Times. Běžně
jsou takové prodeje zakázány
americkou Asociací ředitelů
uměleckých muzeí. Nyní ale učinila
výjimku a podobné prodeje povolila až do roku 2022.
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Nesnesitelně krátká sezona
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Trhy i farmáři přežili jarní kolaps,
teď čelí další krizi
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S

lunečné a teplé počasí přilákalo v so
botu 24. října na farmářské trhy na
pražském Rašínově nábřeží tisíce lidí.
V médiích se následně objevily titulky jako
„Lidé vzali náplavku útokem“ nebo „Promo
řování u vody“.
V době, kdy testy odhalovaly třináct
tisíc lidí nakažených covidem-19 denně,
ignorovali pořadatelé doporučení pražského
primátora Zdeňka Hřiba, který je vyzval ke
zrušení akce. Nezabraly ani úpěnlivé apely
premiéra Babiše, aby lidé zůstávali doma
a chodili jen do práce.

Optický klam?
U stánku s masem a uzenářskými lahůd
kami postává krátce po poledni asi patnáct
lidí. Až na dva mladíky konzumující klobásy
mají nasazené roušky, požadované dvoume
trové rozestupy ale nedodržují.
Podle organizátorů je ovšem riziko náka
zy minimální. „Snímek z úhlu, kde se celá
dlouhá náplavka opticky smrskne do krátké
ho proužku, působí vždy jako dav a hlava na
hlavě. Stačí ale sejít dolů na náplavku a tam
to vypadá jinak. Optický klam přestane
působit a vy vidíte dodržování rozestupů,
žádné mačkání,“ tvrdili pořadatelé ze spolku
Archetyp na svém facebookovém účtu.
První listopadový víkend už se nicméně
zhruba polovina trhů v Praze ani dalších
českých městech nekonala. Vláda je sice –
tak jako na jaře – nezakázala, podmínky ale
zpřísnila tak, že se pořadatelům ani farmá
řům nevyplatí. Ti společně považují některé
restrikce za absurdní a nespravedlivé.
Hořký konec sezony
Ve středu 28. října vláda v Česku zakázala
prodej na trzích právě s výjimkou farmář
ských tržišť, kde je ovšem možné nabízet
jen potraviny původem z České republiky.
Povolen je aktuálně také prodej z pojízdných
prodejen.
Lidé nově nemohou na trhu konzumovat
jídlo ani nápoje, stánky musejí být minimál
ně dva metry od sebe a na 400 metrech čtve
rečních se může potkat nejvíce dvacet lidí.
Pravidla určující maximální počet lidí na
dané ploše považuje místopředseda Asocia
ce farmářských tržišť (AFT ČR) Tomáš Popp
za likvidační.
„Především je to ale nařízení neférové.
Pro ostatní maloobchod neplatí žádná
omezení počtu osob na metr čtvereční.
Dvacet metrů na člověka je skutečný
luxus, který v obchodech typu Penny,
Lidl nikdo dodržovat nemusí. Nákup na
farmářském trhu je přitom bezpečnější
než v obchodech pod střechou. Dle všech
›
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› dostupných studií se virus šíří úspěšněji

právě v uzavřených prostorách,“ připomí
ná Tomáš Popp.
Pro provozovatele to znamená především
snížení počtu stánků. Musejí si tedy hodit
korunou – vybírat nebo střídat prodejce.
„Farmáři se právem ptají, proč jsou na
ně kladeny takové požadavky a na ostatní
maloobchod nikoli. Pokud pořádáte trhy
například na náměstí, které je průchozí, je
povinnost hlídat počet lidí na trhu problém.
Je to prostě absurdní,“ rozčiluje se místo
předseda AFT ČR.
Asociace se proto nedávno otevřeným
dopisem obrátila na vládu. Její zástupci
připouštějí, že některá opatření jako zákaz
konzumace nebo povinné rozestupy dávají
logiku, zároveň ale požadují, aby kabinet
zrušil restrikce, které smysl nedávají.
„Na každého člověka má připadat plocha
v průměru 4 × 5 metrů, což mnohonásobně
převyšuje obecně předepsaný dvoumetrový
odstup (čili plochu 2 × 2 metry) nařízený na
příklad pro vnitřní prostory supermarketů,“
napsala AFT ČR vládě.
Na rozdíl od kamenných obchodů je navíc
organizátor přímo odpovědný za to, kolik
lidí se na tržišti pohybuje.
„Navrhujeme revizi platnou pro su
permarkety, jinak hrozí, že organizátoři
za těchto podmínek farmářský trh nebu
dou raději pořádat. Znovu by se naplnil
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statut diskriminace, proti kterému jsme
společně na jaře bojovali,“ uzavírá se
v dopise.
Ministerstvo zemědělství ale o zmírnění
opatření jednat odmítá, a to minimálně
do doby, než začne klesat počet lidí, kteří
onemocněli virem SARS-Cov-2.
Jedinou „útěchou“ pro farmáře a přede
vším pro pořadatele trhů je, že hlavní sezona
spěje ke konci. Přes zimu bývají farmářské
trhy uzavřené.
„Samozřejmě je to výhodnější situace.
Už na jaře jsme ale přišli o zhruba měsíc
pořádání trhů. Obchody byly otevřené, far
mářské trhy ne. A dvojí metr pokračuje i na
podzim,“ dodává místopředseda AFT ČR.
Pokračujeme? Jak kde
Pořadatelé, kteří se ještě v listopadu rozhod
li bojovat s osudem, snižují počty stánků,
omezují sortiment a zvyšují dohled nad
dodržováním pravidel. Milionové pokuty
rozhodně platit nechtějí.
„Pořadatel je plně odpovědný za dodržo
vání vládních nařízení a v případě, že dodr
žena nebudou, vystavuje se hrozbě sankce
až do výše tří milionů korun,“ připomíná
pražský primátor Zdeněk Hřib. A kontroly
jsou stále častější. I proto se už letos Pražané
na trhy na náplavce nevypraví.
Podle organizátora farmářských trhů
v Ústí nad Labem, Děčíně a Teplicích Adama

Webera bude ještě potřeba některá vládní
nařízení vyjasnit. „Nikdo stále úplně neví,
co přesně znamenají,“ říká.
Tomáš Popp je mimo jiné pořadatelem
trhů v Plzni. Vedení města jim (na rozdíl
od pražského magistrátu) vychází vstříc,
a tak si vzali jen týdenní pauzu: „Trhy jsme
30. října neotevřeli, protože bylo vše dost
nejasné. Už 7. listopadu jsme je ale pokusně
uspořádali. Museli jsme ovšem omezit počet
prodejců zhruba o polovinu. Tržiště jsme
navíc roztáhli do prostoru pět tisíc metrů
čtverečních.“
Ne každý si ale může dovolit obsadit půl
hektaru. „Díky spolupráci s městským obvo
dem Plzeň 3 a městem Plzeň máme skutečně
možnost prostor trhu pružně upravovat,“
pochvaluje si Popp.
Radnice v Brně hodlají dodržování
nových opatření kontrolovat důsledněji než
dřív – stejně jako třeba Jičín nebo České
Budějovice. „Požádal jsem městskou policii,
aby situaci na Piaristickém náměstí při
farmářských trzích častěji monitorovala
a případně nás upozornila na nedostatky,“
říká v rozhovoru pro ČTK šéf odboru správy
veřejných statků českobudějovického magis
trátu Tomáš Kubeš.
Už v říjnu farmářské trhy preven
tivně zrušili v Táboře, Frýdku-Místku,
Novém Jičíně, Bohumíně, Chomutově
nebo Žatci.

FOTO: Tomáš Svoboda, Shutterstock.com
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Co takhle trhy zaříznout?
Aby se řetězce měly ještě lépe,
navrhují ironicky
Podnikatelské odbory

M

ezi tradičně největší
kritiky ekonomické
gramotnosti vlády
patří Podnikatelské odbory
Radomila Bábka. Ten se obává,
že chtějí ministři farmářské
trhy úplně zlikvidovat.
„Vláda vypnula ekonomi
ku. Zavřela hospody, krámky
s knihami, s obuví a obleče
ním, nekoupíte hračky ani pas
telky dětem. Zarůstáme vousy
a nemá nám kdo ostříhat vla
sy – zakázáno,“ glosuje Bábek.
„Ne celá ekonomika je však
vypnutá, dokonce i jedna for

ma obchodu a služeb funguje
dál a pochopitelně se jí daří,
protože nemá konkurenci.
Supermarkety. Tam všich
ni smíme, tam si můžeme
kupovat potraviny, drogerii
a představte si, že i ty knihy,
hračky, botičky a šatičky tam
nakoupíte. Vláda pro super
markety nastolila sen každého
obchodníka – monopol!“ tvrdí
Bábek.
Farmářské trhy podle
Podnikatelských odborů sice
nezavřely jako na jaře, ale
restrikce jsou podle šéfa Pod

do čerVených číSel…
Pořadatelé farmářských trhů, ale i drobní
farmáři letos přišli až o desítky procent na
tržbách. Vláda totiž na jaře na šest týdnů
trhy zrušila. Drobní zemědělci odhadují, že
za měsíc ztratili až 80 procent tržeb. Vedle
zákazníků u stánků jim totiž ze dne na den
ubyli i všichni odběratelé z oblasti gastrono
mie. A podobný scénář se opakuje i v říjnu
a listopadu.
Pesimistické odhady, podle kterých
mělo skončit až 40 procent malých českých
farmářů a také některé tradiční trhy, se
nicméně nenaplnily.
Katastrofický scénář tehdy zveřejnila
právě Asociace farmářských tržišť. Nebylo
tedy strašení záměrně přehnané? ptáme se
Tomáše Poppa.
„Na jaře se povedlo včas přesvědčit vládu
o tom, že farmářské trhy musejí z mnoha
důvodů pokračovat. Farmáři jsou na nich
skutečně existenčně závislí. Podařilo se je
obnovit za pět minut dvanáct,“ domnívá se
pořadatel plzeňských trhů.
Podle AFT ČR vláda tehdy pochopila lo
gické argumenty, že riziko nákazy je venku
daleko nižší než v uzavřených prostorech
kamenných obchodů. „Už proto nerozu
míme tomu, že to nechápe nyní,“ glosuje
předseda asociace Jiří Sedláček.
„Znovuotevření farmářských trhů bylo
důležité hlavně pro menší zemědělce,

nikatelských odborů natolik
přísné, že jde de facto o zákaz
trhy navštěvovat.
„Je jedno, že je nakupování
venku zdravější. O to tady pře
ce nejde. Představte si, že vám
vedení běžeckého závodu do
volí startovat spolu s ostatními
sportovci, ovšem musíte mít na
každé noze dvacetikilové záva
ží. To je naše férová pozice vůči
supermarketům. To rozhodla
vláda, jejíž premiér i ministr
zemědělství dělají velký byznys
s obchodními řetězci,“ nebere
si Bábek servítky.

INZERCE

Ten zároveň připomíná, že se
na farmářských trzích nepro
dávají výrobky Andreje Babi
še – tedy produkty značek Pi
kok, United Bakeries, Vodňan
ská drůbež – Vodňanské kuře,
ProFrost – mražené pečivo,
Preol – řepkový olej, Penam &
Pekárna Zelená louka nebo
Boneco...
Podle Podnikatelských
odborů zneužívá vláda ko
ronakrize k tomu, aby po
sílila byznys velkých hráčů.
„Andrej Babiš, Miroslav
Toman, agrární velkopod
niky a obchodní řetězce
vycítili šanci vyčistit si
trh. A tak vláda přijímá
jen taková opatření, která
jsou nevýhodná pro malé
firmy a živnostníky. Je to
likvidace českého podni
kání v přímém přenosu,“
rozčiluje se Bábek . pRo
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› z nichž řada na farmářských trzích prodává
většinu své produkce,“ připouští i ministr
zemědělství Miroslav Toman.
Trhy měly navíc to štěstí, že se je vláda
rozhodla otevřít jako vůbec první segment,
a to 20. dubna – ve stejném termínu jako
provozovny řemeslníků, autobazary nebo
psí salóny. Daleko hůře dopadli například
restauratéři či kadeřníci, kteří směli otevřít
až o měsíc později.

Strach z třetí vlny
Farmáři ani provozovatelé trhů ale nemohou
přes zimu klidně spát. Obávají se, co přijde
v březnu 2021. Pokud by znovu začalo rychle
přibývat nakažených, může se scénář z jara
2020 opakovat.
„Pokud stát ponechá otevřené prodejny
potravin a zakáže provoz farmářských trhů,
je tím diskriminována významná skupina
producentů, především rodinných farem.
Primárně nám jde o zdraví našich zákaz
níků, myslet ale musíme i na odbyt našich
farmářů,“ říká Jiří Sedláček.
Prodej na tržišti je podle něj pro většinu
menších farmářů naprosto dominantní
součástí jejich byznysu. „Situace farem
může být zoufalá. Nemají možnost, jak jinak
to prodat, nemají smlouvy s řetězci. Když

se jich chopí nějaký obchodník, sebere jim
až padesát procent marže. To je neúnosné,“
říká Sedláček. Při prodeji u stánků na trzích
jsou výdaje farmářů daleko nižší – zhruba
dvacet procent z utržených peněz.
„Doufáme, že se na jaře nic nestane.
Každý soudný člověk musí vidět ohromný
rozpor mezi nákupem bez omezení počtu
osob na metr čtvereční například v Tescu
a na farmářském trhu, kde trávíte čas na
čerstvém vzduchu. Snad už vláda pochopí,
že farmářské trhy nejsou volnočasová akti
vita, ale plnohodnotný prodejní kanál pro
stovky farmářů, pekařů, uzenářů a dalších,“
doplňuje Tomáš Popp.
Přesun do online světa
Koronavirová krize možná do budoucna
změní návyky drobných zemědělců. Řada
z nich totiž během restrikcí přesunula své
prodeje jinam. Aktivní jsou na sociálních
sítích, online tržištích, nebo si dokonce
otevírají vlastní e-shopy.
Příkladem může být malá rodinná farma
v Držovicích. „Podařilo se nám v době korono
vé spustit náš mééShop a internetovým pro
dejem a rozvozem našimi chlaďáky nahradit
několikatýdenní výpadek farmářských trhů,“
popisuje spolumajitel farmy Jakub Laušman.

„Pro ostatní maloobchod neplatí žádná omezení
počtu osob na metr čtvereční. Dvacet metrů
na člověka je skutečný luxus, který v obchodech
typu Penny, Lidl nikdo dodržovat nemusí. Nákup
na farmářském trhu je přitom bezpečnější než
v obchodech pod střechou.“
TOMÁŠ POPP, Asociace farmářských tržišť ČR
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JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Na sociálních sítích vznikají od března
skupiny farmářů, které se vzájemně pod
porují. Rodina Jakubcova, jež obvykle svou
zeleninu prodává na trzích, je součástí jedné
z nich. Se zákazníky čile komunikuje i na
vlastním facebookovém profilu a blogu, kam
přidává recepty či fotografie.
Výrazně přibylo i prodejců, kteří si oblíbili
online tržiště. Jedním z nich je platforma
Scuk.cz.
Scuk.cz nabízí lidem produkty především
menších lokálních farmářů a výrobců a zá
kazníky sdružuje do takzvaných nákupních
skupin, z nichž každá má svého organizátora
a vlastní nákupní místo, kam si lidé z nejbližší
ho okolí jezdí pro produkty z českých luk a polí.
„Korona nás vystřelila vysoko. V lednu
2019 jsme měli 68 nákupních skupin, v led
nu 2020 jich bylo 190, a na konci dubna už
neuvěřitelných 363. Náš růst se z února na
duben ztrojnásobil, v porovnání s dubnem
2019 byl najednou desetinásobný,“ říká CEO
Scuk.cz Kamil Demuth.
„Mnoho z našich dodavatelů se ovšem přesu
nulo na internet i po vlastní ose, což je skvělé.
Rádi vidíme, jak rostou. Víme o několika, kteří
si během posledního půlroku založili e-shop
a v online sféře fungují naprosto bez problémů,“
dodává v rozhovoru pro Profit Demuth.
Ten se zároveň neobává, že by klasické far
mářské trhy přišly o klienty. „Farmářské trhy
jsou kulturní záležitostí. Není to jen o náku
pech potravin, je to o osobním kontaktu s far
mářem i jeho produkty, o kvalitním jídle do
ruky a o celkové atmosféře. Myslím, že velká
část farmářů bude chtít i nadále prodávat na
trzích a online budou mít jen jako doplňkový
prodejní kanál,“ doplňuje.
S tím souhlasí i Tomáš Popp: „Osobní kon
takt farmářů se zákazníky na trhu se nedá
ničím nahradit. Naopak počet nakupujících
stále roste a ani v době pandemie k nám ne
chodí méně lidí. Pokud všichni dodržují opat
ření 3R (roušky, rozestupy, hygiena rukou),
jsou trhy naprosto bezpečné. Zhruba deset let
budujeme infrastrukturu farmářských trhů
jako alternativu k běžnému maloobchodu. Za
tuto dobu se vytvořil jakýsi jemný ekosystém
vztahů mezi farmáři, provozovateli trhů a zá
kazníky. Musíme udělat vše pro to, abychom
tyto vztahy nezpřetrhali.“
Pokud s prodejem na trzích pod širým
nebem zemědělci na začátku sezony počítají,
každý výpadek je znát. Podle Poppových
slov si podle toho plánují i další investice.
„Pro mnoho z nich představuje prodej na
trhu až 80 procent celkových příjmů,“ dodá
vá místopředseda AFT ČR.

FOTO: Shutterstock.com
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Předplatné
měsíčníku Profit

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

rozho v or

Útěk ze stánků na internet

„Farmáři teď prodávají online, klasické trhy ale neopustí,“
říká CEO Scuk.cz Kamil Demuth
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Pandemie odezní, ale možná se nezmění
chování prodejců… Nepřestanou do
budoucna nabízet svoje produkty na
klasických trzích?
To si nemyslím a skutečně doufám, že to
tak nebude. Farmářské trhy jsou kulturní
záležitostí. Není to jen o nákupech potra
vin, je to o osobním kontaktu s farmářem
i jeho produkty, o kvalitním jídle „do ruky“
a o celkové atmosféře. Myslím, že velká část
farmářů bude chtít i nadále prodávat na
trzích a online budou mít jen jako doplňkový
prodejní kanál.
Malí farmáři většinou nemají
smlouvy s řetězci, obchodníci jim
berou velkou část marže. Není to
hlavní důvod, proč se po krizi budou

vracet ke stánkovému prodeji na
tržištích?
U nás (na Scuk.cz) si farmáři nastavují ceny
sami a od začátku znají naši plošnou provizi,
která činí 25 procent z prodejní koncové ceny.
Tato provize pokrývá náklady na distribuci do
výdejních míst, na tým a zahrnuje i odměnu
„organizátora“. Věříme, že jim nabízíme férové
podmínky. Na farmářských trzích si musejí
platit pronájem místa, případně i celý stánek.
Započítat by si samozřejmě měli svůj čas při
prodeji, případně náklady na brigádníky, na
dopravu a také odpisy za zboží, které nepro
dají. Náklady na prodané zboží pak klidně
mohou být i vyšší než 25 procent.
Takže je pro ně rozhodující osobní
kontakt se zákazníkem…

FOTO: archiv

Farmářské trhy se v krizi ruší, jejich
provozovatelé jsou ve složité situaci.
Přesouvají se farmáři kvůli covidu na
online tržiště, sociální sítě, nebo provozují
vlastní e-shopy?
Podobný příval registrací nových farmářů
a výrobců jako v první vlně nákazy, tedy
letos na jaře, jsme na online tržišti Scuk.cz
na podzim nezažili. V dubnu a květnu to
určitě nejvíce zapříčinilo uzavření farmář
ských trhů. Pro mnohé dodavatele byl online
prodej jednou z mála možností, jak své
produkty dostat mezi lidi. Mnoho z našich
dodavatelů se ale přesunulo na internet i po
vlastní ose, což je skvělé. Rádi vidíme, jak
rostou. Víme o několika, kteří si během po
sledního půlroku založili e-shop a v online
sféře fungují naprosto bez problémů.

zmínit přesun do nového většího skladu,
který jsme kvůli obřímu nárůstu objednávek
nemohli dále odkládat. Vyrostli jsme téměř
trojnásobně. Rozšiřovat jsme logicky museli
i tým. Na home office jsme se zavřeli jako
tým zhruba o třinácti lidech, v létě se nás
v kanceláři potkalo přes dvacet.
Teď na podzim je to jinak?
Opět rosteme, ale už ne tak skokově jako
při první vlně. I tak jsme ale oproti srpnu
na více než dvojnásobku a během pár týdnů
očekáváme, že překonáme prodejní špičku
z jarních měsíců. Pozorujeme také, že
mnoho zákazníků, kteří přišli v první vlně
covidu-19, se k nám teď s opětovným šíře
ním nákazy zase vrací. Opět přibývá počet
nových „nákupních skupin“. Je mezi nimi
i mnoho kaváren, bister a firem zabývajících
se zdravou výživou, jimž to přivádí nové
zákazníky a zároveň pomáhá v současné
situaci, kdy nemohou fungovat za plného
provozu. Založením „nákupní skupiny“ si
tak zajistí další příjem.
Jak vůbec takové online tržiště funguje?
Na Scuk.cz můžete v současnosti nakupovat
od více než 250 farmářů a výrobců a stále
jich přibývá. Abyste si mohli nakoupit, musí
te si ovšem vybrat výdejní místo. V tom vám
pomůže jednoduchý vyhledavač na webu,
kam zadáte svou adresu a kde vám vyjede
seznam nejbližších „nákupních skupin“.
Těch je po republice aktuálně více než 400.
Náš sortiment zahrnuje vše, co potřebujete
pro běžný nákup. Mléko a sýry, maso, vejce,
trvanlivé zboží i ekodrogerii. Svůj nákup si
vyzvedáváte vždy jednou týdně a nakupujete
celý týden předcházející. Nemáme minimál
ní výši objednávky, jednou si tedy můžete
přidat jogurty, podruhé vyzkoušet pečivo.
Už jsem to zmiňoval. Mnoho z nich vnímá
jako naprosto zásadní potkávat se osobně
se zákazníkem a slyšet zpětnou vazbu na
své produkty. Zároveň chtějí mít možnost
osobně sdělit lidem svůj příběh nebo příběh
svého produktu. O předávání příběhů
našich farmářů nebo jejich produktů se
nicméně snažíme i my v rámci komunikace
na webu i na sociálních sítích.
Jaká byla situace na jaře během úplného
zákazu trhů? Vnímali jste, že roste zájem
o online služby i mezi těmi, kteří na farmách
nakupují?
První vlna nás překvapila. Pracovali jsme
všichni z domova a projekty, které jsme měli
naplánované na několik týdnů, bylo najed
nou potřeba realizovat během dní. Mohu

Za dopravu jako na klasickém e-shopu
zákazníci neplatí?
Za dopravu skutečně neplatíte a během
týdenního nákupu můžete k objednávce
přibírat další zboží, které vám doma třeba
dojde nebo na ně máte zrovna chuť. Ve
výdejní den si pak dojdete nebo dojedete na

Kamil Demuth (36)
Působil jako marketingový ředitel internetových obchodů Heureka.cz a CZC.cz. Poté
byl investičním partnerem v investiční
skupině Miton. V roce 2018 odkoupil od
Martina Kuciela doménu Scuk.cz, kde
založil online farmářské tržiště.

adresu „nákupní skupiny“ a „organizátor“,
tedy ten, co se o výdejní místo a objednávky
stará, vám nákup předá.
V menších městech je přístup
k potravinám od českých malých farmářů
složitější než například v metropoli.
Fungujete spíše v Praze, na venkově, nebo
pokrýváte celou republiku?
Fungujeme po celé České republice. Výdejní
místa máme v Praze, Brně, Plzni a dalších
velkých městech i malých vesničkách ve
všech krajích. Nejvíce jich najdete ve Středo
českém a Jihomoravském kraji. Silné zastou
pení má i kraj Jihočeský a Moravskoslezský.
Předpokládám, že i online tržiště musí
kvůli pandemii zavádět a dodržovat
protiepidemická opatření (například při
výdeji zboží)…
Museli jsme přistoupit k takzvaným bezpeč
ným výdejům. Přestože za silný považujeme
i ten komunitní prvek, který naše nákupy
přinášejí – tedy sousedská setkání při
výdejích –, museli jsme od toho na jaře a teď
na podzim upustit. Setkávání jsme ome
zili podle vládních nařízení, při přebírání
zboží mají „organizátor“ i zákazník roušku,
případně rukavice, na výdejních místech by
k dostání měla být i dezinfekce. Možností
je i bezkontaktní výdej, kdy „organizátor“
dopředu objednávku zákazníkovi roztřídí
a v domluvený čas připraví, aby došlo k bez
kontaktnímu předání.
Na jaře jste spustili iniciativu Pomoz
sousedovi. Týká se farmářů? O co přesně jde?
Pomoz sousedovi stále běží. Je to registr
dobrovolníků, kteří se mohou zapsat,
a v případě, že by jiný zákazník, který je
v jejich okolí, ze zdravotních či karanténních
důvodů nemohl převzít nákup, dobrovolníka
z registru kontaktujeme a ten pak objednáv
ku převezme a „sousedovi“ doručí až domů.
To je samozřejmě výhodné i pro farmáře,
kteří přes nás zboží prodávají.
Podobnou záchrannou síť máme i mezi na
šimi „organizátory“. Jakmile se „organizátor“
nebo někdo v jeho domácnosti ocitne v ka
ranténě nebo je pozitivně testován, situaci
ihned řešíme. Nákupy se většinou přesunou
do vedlejší blízké „skupiny“, zákazníkům se
oznámí změna výdejního místa a objednávky
jim vydá jiný „organizátor“. V případě, že ne
mocný nevydává nákupy z domova, ale třeba
ze své kavárny, existuje varianta kontaktovat
někoho ze záchranné sítě, aby nákupy vydal
za něj na původním výdejním místě.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Učitelka vůní

Č

ich je nejstarší smysl spojený se
savčím instinktem. Je neměřitelný
a nikdo dosud přesně neví, jak fun
guje. Začíná s prvním a končí s posledním
nádechem. Mozek si pamatuje hodně staré
čichové vjemy a je prokázáno, že děti cítí
už v plodové vodě. Možná máme čichové
zážitky předků uložené v genech, je to záha
da. Co jednou cítíme, to nikdy nezapomene
a umíme k tomu přiřadit i tehdejší emoci,
přestože si třeba nevybavíme událost s vůní
spojenou,“ říká Petra Hlavatá, zakladatelka
pražské firmy Rafaella.
Vede vonnou laboratoř, kde vyvíjí vůně,
pořádá vonné instalace a spolu s Markétou
Filipovou nabízí semináře, při nichž se lidé
učí jazyku vůní rozumět. Sama je intenzivně
vnímá odmalička.
„Moje nejstarší čichová vzpomínka je
vůně lesa, když jsme šli s dědečkem na
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houby. A jak voněly vlasy mojí maminky po
lacích Lybar a Taft,“ vypráví Petra. „V sou
časnosti už dokážu svou čichovou paměť
dekódovat a pojmenovat podle ingrediencí,
s nimiž pracuju.“
Sama měla odmalička talent k míchání
čehokoli, takže se stala nejen vyhledávanou
parfumérkou, ale také výtečnou kuchařkou.
Střední školu absolvovala jako farmaceutic
ká laborantka a navázala studiem farmacie.
Tuto exaktní vědu Petra doplňuje vyvinutým
čichem a silnou intuicí, kterou se nechá vést
i v podnikání.
Nula je dobrá!
Už před narozením dětí se vedle zaměstnání
věnovala systému Aura-Soma – metodě
samoléčení pomocí barev. „Hned se hlásilo
plno klientů. Nejdřív jsem pracovala den
v týdnu, pak dva… Měla jsem to snazší –

manžel vydělával a mohla jsem mít paní
na hlídání,“ přiznává devětačtyřicetiletá
podnikatelka.
„V roce 2003 jsem vytvořila koncept Von
ná typologie – 16 vůní Rafaella, které jsou
základem semináře Vonná praxe. A co jsem
si vymyslela, to se rychle ujalo – prostě jsem
někam s vůněmi šla a lidé je chtěli. Škola
čichu vznikla na Fleru, kde jsem zájemcům
posílala testery, ale přišlo mi divné prodá
vat jen po internetu. Zkusmo jsem vypsala
víkendový seminář a lidé na ně chodí už
jedenáct let.“
Víkendová Škola čichu se proměnila
v roční vzdělávací koncept a na něj v roce
2011 navázalo otevření alchymistické
parfumerie Rafaella v Praze na Malé Straně,
kde Petra působila tři roky. Přelomová byla
spolupráce s Klášterem Kladruby, pro který
vytvořila unikátní archiv vůní – cyklus
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„Jděte za tím, co vám voní,“
říká zakladatelka firmy Rafaella

POSTŘEH LEKTORKY HLAVATÉ. „Lidé se
na kurzu uvolní, přivoní si a najednou řeknou svůj
příběh. Podle něj jim mohu pomoci poskládat vůni,
která podpoří jejich osobnost.“

Triptych Monastery. Nejnovější z mnoha
dalších spoluprací s kulturními institucemi
je kutnohorský parfém Stříbro pro Barboru
a spolupráce s tamější galerií Gask.
„Vždycky jsem si na sebe vydělala,“
pochvaluje si Petra. „Od začátku se řídím
zásadou, že když první akce bude na nule,
je to v pořádku. Rozjezdy jsou totiž náročné
na finance, musím udělat skripta, nakoupit
drahé ingredience, ale baví mě to, protože
se potřebuju pořád učit něco nového. Mám
fotografickou paměť a přečtené informace
fixuji právě vůněmi. Ty jsou výborné i jako
překladače, lidé se na kurzu uvolní, přivoní
si a najednou řeknou svůj příběh. Podle
něj jim mohu pomoci poskládat vůni, která
podpoří jejich osobnost.“
Co mi voní, to mě léčí
Spousta lidí říká, že mají špatný čich, a navíc
obtížně pojmenovávají vlastní pocity. Petra
své klienty učí vonnému jazyku, i když
spojení vůní a emocí jsou individuální.
Třeba k růži se často přiřazuje láska, ale
pokud máme její vůni spojenou se špatnou
vzpomínkou, těžko ji jako lásku označíme.
Řeč vůní patří jenom nám a komunikaci
s našimi emocemi, zkrátka – vonný jazyk
není esperanto, ale zajímavé obohacení živo
ta, které můžeme sdílet s podobně zaměře
nými lidmi.
„Zpětně si vybavuji, že jsem se podle čichu
orientovala vždycky, jsem tak nastavená,
možná proto, že pocházím z Valašska,“
směje se Petra.
„První přivonění k synovi také přispělo
k tomu, že jsem se nechtěla vracet do práce.
Vždycky se mi vyplatilo být autentická,
a když se mi něco nelíbilo, sebrat se a jít.
Proto radím klientům, aby šli za tím, co jim
voní, protože to, co mi voní, to mě taky léčí.
Negativní věci se rozpouštějí v těch pozi
tivních. Dříve lidé vůně obětovali bohům
a umění vůní bylo uměním lásky. Mimo
chodem řada východních dodavatelů vám
určité věci neprodá, pokud vás nepovažují
za přítele.“
Čekám a piju čaj
Rozhovor probíhal v době druhého lock
downu kvůli koronaviru, k jehož příznakům
patří také ztráta čichu, takže se nelze neze
ptat, jak se v této době podniká s vůněmi.
„Vůně se nedají zastavit, procházejí věky!“
odpovídá Petra.

Skládání vůní
V parfumérských počtech 1 + 1 = 3. Je
to tak proto, že dvě ingredience vytvářejí
třetí samostatnou látku. To je ostatně
podstata alchymie. Skládání vůní je vlastně umění plné pocitů a uvolnění, člověk
při něm nesmí být vystresovaný, měl by
se uklidnit, dýchat a vnímat, že mu něco
hezky voní.

„Covid samozřejmě respektuju, je to úplně
nová situace. Bohužel přerušil také můj
nový cyklus Hedvábná stezka navazující na
tradici vonných poutí po světě,“ konstatuje
Petra.
Ale karavany spojující kultury jsou podle
ní už zase v pohybu. Historie se opakuje –
staré východní kultury milovaly vůně, lázně,
kladly důraz na tělo, křesťané to vše zakázali
jako hřích. Pak přišla renesance a křižáci
znovu přivezli z východu vůně, je to vždy
zhruba v intervalu 500 let…
„Ostatně čich souvisí s dýcháním i s naší
svobodou a naše společnost už zašla moc da
leko. Myslím, že pandemie znamená velikou
změnu celého nastavení světa. Spousta lidí
totiž nic necítí a to způsobuje oploštělost.
Nechápu, jak někdo může jíst něco, co mu
nechutná, protože je to módní, dělat věci,
které ho nebaví, nebo žít s partnerem, který
mu nevoní. Ten rozpor atakuje i náš imunit
ní systém.“

A co se týká její práce, jak na tom je?
ptáme se.
Už na jaře všechno zredukovala, nechala
jen laboratoř. Vůně se přes internet prodávat
nedají, část jejího úspěchu vychází z přímé
interakce s lidmi. Nemá obrovské provozní
výdaje ani ambice, ale ani moc velké rezervy,
protože co vydělá, investuje zpátky do vůní.
„Snad to přežiju… Vyrobím něco do zásoby
a budeme dál žít stejně skromně jako před
tím. Naštěstí jsem za léta vybudovala stabilní
a dlouhodobou spolupráci s kulturními insti
tucemi, pro které vytvářím parfémy. Největší
práce je zůstat člověkem, který cítí. Před pěti
lety mi umřel manžel a přišla jsem o všechno,
takže dnes si říkám – psi štěkají a karavana
táhne dál. A chovám se stejně jako vůdci
karavan. Když je písečná bouře, čekají, až
se zlepší podmínky, a pijou čaj. A pak zase
vyjedou,“ říká klidným hlasem.
JANA ŠULISTOVÁ
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Nejen bůh slunce Hélios

Také Anna a její otec Lubor plují ve zlatém člunu

Inspirace zlatnickým stolem
Nadaný zlatník Lubor Baum z Ledče nad
Sázavou, který s minimalistickými ele
gantními šperky pronikl i do lifestylových
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periodik, nepochází z umělecké rodiny
a zlatníkem se vyučil až ve svých 27 letech.
Nové profesi se věnuje od roku 1993. Jako
vyučený zámečník-automechanik si cestu
k řemeslu našel sám.
Přišel k němu úplně náhodou – při
stěhování kamarádovy zlatnické dílny. Tam
se poprvé seznámil s unikátním tvarem
zlatnického stolu, který ho k tomuto řemeslu
v podstatě přivedl.
„Řada lidí si myslí, že oproti zámečnictví
je zlatničina čistá práce, ale kdepak! Piliny
drahých kovů špiní prsty a při finišování
šperků na leštičce pasta z kotoučů občas
prská – člověk si někdy připadá jako komi
ník,“ vyvrací představy laiků o vznešené
práci s drahými kovy Anna Baumová.
Její otec zpočátku pracoval ve zlatnické
dílně, ale dělat třicet stejných prstenů ho
moc nebavilo. Časem se osamostatnil a na

Vysočině, v malém městečku se šesti tisíci
obyvateli, je poměrně úspěšný. Kromě
zakázkových šperků a tvorby vlastních
originálních kolekcí se věnuje také výrobě
luxusních zavíracích nožů.
Zpočátku dřevo a minerály
Anna vždy byla hodně manuálně zručná
a stále něco kutila: „Již od dětství jsem si ro
zuměla se sekyrkou. Zpracování dřevěných
věcí pro mě nebyl žádný problém. Pamatuji
si svůj vlastnoručně vyrobený dřevěný meč
a ‚počítač‘. Jednou mě dokonce načapali
u zapnuté cirkulárky. Mojí velkou zálibou
bylo hledání a kopání fluoritů, které se na
Vysočině v té době daly nalézt. Se svojí sbír
kou jsem se již ve svých osmi letech poprvé
zúčastnila mineralogické burzy v Tišnově
jako nejmladší vystavující. Byly to moje prv
ní vydělané peníze! Od té doby jsem na mi
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T

áta je strašně pracovitý a férový člo
věk, moc si ho vážím, lidsky i profes
ně je můj velký vzor. Nemůžu říct, že
by byl puntičkář, ale přesto chce všechno, co
dělá, dotáhnout do posledního bodu,“ chválí
čtyřiadvacetiletá zlatnice Anna Baumová
svého otce.
„Jsem nejmladší ze tří holek. Naši jsou
prostě boží, myslím, že oproti řadě mých
vrstevníků jsem dítě štěstěny. Nikdy se mi
do ničeho nemontovali, věděli, že mám svoji
hlavu,“ vzpomíná na dětství. „Navíc s tátou
nás teď spojilo řemeslo, stali se z nás ještě
větší kamarádi. Často si voláme a řešíme
zakázky a různé technologické fígle.“

PŘEKLAD SEDÍ. Ne náhodou Anna a její otec
Lubor naplňují rčení o stromu a jablku. Nosí jméno
Baum, to znamená v němčině strom. Jsou si stále
nablízku, spojeni zlatnickou profesí.

neralogické burzy jezdila s tátou pravidelně,
protože mě svět drahých kamenů a minerálů
očaroval. Ale výuční list v oboru zlatnictví
mám teprve rok, protože mi taky chvilku
trvalo, než jsem přišla na to, co vlastně chci
dělat. V patnácti člověk pořádně neví, pro co
se rozhodnout.“
Do světa na zkušenou
Chodila tehdy na gymnázium s představou,
že bude studovat biologii nebo chemii. Až
kolem maturity jí došlo, že vlastně nechce
pořád sedět nad knihami, mnohem víc ji
bavilo poznávat nové věci a něco vytvářet.
„Studentů si vážím – jedna sestra se chce
jako maminka věnovat farmacii a zatím
ještě studuje. Druhá je inženýrka regionál
ního rozvoje a mezinárodních vztahů, ale
mě učil a učí život,“ říká odhodlaně mladá
designérka.
„Dva roky jsem cestovala a poznávala svět
i samu sebe. Poté jsem se vrátila na rodnou
Vysočinu a uvědomila jsem si, že chci jít v ot
cových stopách a tvořit. Mám velkou výhodu,
že vedle domu máme dílnu, kde si můžu zkou
šet, co chci. Táta je víceméně samouk a má
spoustu svých technik, které se mnou rád
sdílí, i když pro cizí je to výrobní tajemství.“

když se chci domluvit se zákazníkem o jeho
představě. Ale když dělám něco ze své hlavy,
bez kreslení rovnou sednu za stůl a jede se,“
přiznává mladá zlatnice.
Chci umět všechno!
Zlatnicí se vyučila ve zrychleném studiu
a v odhalování dalších tajů řemesla pokra
čuje ve zlatnickém ateliéru v Praze. Vedle
práce na zdejších zakázkách ve volném čase
vytváří vlastní kolekce. „Tady jsou mnohem
lépe vybavení zařízením, které si jako malá
firma nemůžeme dovolit. Beru to jako skvě
lou praxi, abych si jednoho dne mohla říct,
že z řemesla umím všechno, co umět jde,“
říká talentovaná zlatnice s pokorou.
Odhadem tak 60 procent příjmů má
z vlastní tvorby a doufá, že se poměr bude
i nadále zvyšovat. Příjmy ve zlatnickém obo
ru v průběhu roku hodně kolísají, klasicky
nejsilnější je období před Vánocemi, v lednu
lidi ještě utrácejí peníze, které dostali pod

Sen zlatnice
Anniným největším snem je vlastní ate
liér. „Vyloženě se mi na to třesou kolena!“
říká nadšeně. Dílnu by si ráda otevřela
v Praze, zejména kvůli k větší poptávce.
„Nejdřív si ale budu muset vydělat na
prostor a investice do zařízení. Nářadí
a nástroje nejsou zrovna levné a zlatník
se neobejde bez kvalitních pilníků a kleští, válců, ultrazvuku nebo leštičky. Rozhodně bych si nerada půjčovala peníze.
Naštěstí mám na vše hromadu času!“

stromeček. Nejhorší bývá únor a březen –
bez ohledu na Valentýna. „Mám pocit, že
dnešní muži tenhle svátek moc neprožívají,“
konstatuje Anna.
JANA ŠULISTOVÁ

Sednu za stůl a jede se
Anna začínala jako spolupracující osoba
v rámci jeho živnostenského listu, měli
i společný e-shop. „Na tátu chodily všechny
faktury, ale já se chtěla co nejdřív osamo
statnit a začít tam konečně cpát svoje jméno,
aby si nás lidi nepletli,“ říká s nadsázkou
Anna.
„U některých věcí se může zdát, že máme
podobný styl. Ale táta je velký minimalista
vyznávající geometrii a rovné linie, mě víc
baví robustnější věci a nebojím se ani hodně
velkých šperků. Ale vždycky dbám na nosi
telnost – šperk by měl být praktický, nejen
na výstavu ve vitrínce. Moje srdcovka jsou
pečetní prsteny a nejraději pracuji s drahý
mi kovy, z těch mám respekt. Oba s taťkou
neustále tvoříme nové šperky, a protože se
chceme rychle ‚pochlubit‘, okamžitě si je
fotíme. Je to taková one man and one girl
show. Nemáme žádné zaměstnance, tudíž
jsme nuceni dělat vše sami a po svém, což
nám vůbec nevadí.“
Zatímco otec Lubor rád maluje a ve vol
ném čase se věnuje sochařství, Anna dává
přednost praxi. „Kreslím minimálně, jen
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Řidič pod drobnohledem
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„Využití umělé inteligence má potenciál
zcela změnit způsob a rychlost vyřizování
pojistných událostí,“ říká Aleš Zethner,
ředitel Úseku pojištění motorových vozidel
v Kooperativě
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Jaké jsou hlavní trendy v autopojištění
roku 2020? Jsou to větší důraz na rizikovost
a využívání moderních technologií? Nebo je
to podle vašeho názoru něco jiného?
Většina letošního roku byla a je dosud
ovlivněna pandemickou situací. Pokud bych
měl identifikovat hlavní trend, pak je to
akcelerace alternativních „bezkontaktních“
způsobů sjednání pojištění, jako je sjednání
pojistné smlouvy na dálku prostřednictvím
internetu či telefonicky. S tímto trendem
úzce souvisejí i další novinky, které připra
vujeme a jež umožní další redukci fyzického
kontaktu nejen při sjednání smlouvy, ale
i během jejího života – například v přípa
dě pojistné události či nutnosti prohlídky
vozidla.
A co ještě větší individualizace? Je
řešením, že pojišťovny budou přistupovat
ke každému motoristovi více „podle jeho
škod“? Budou uplatňovat ještě důrazněji
různé parametry…
Doby, kdy bylo možné určit výši pojistné
ho prostým pohledem do tabulky, jsou již
nenávratně pryč. Aktuálně vyhodnocujeme
téměř dvacet parametrů, které mají vliv na
očekávanou budoucí rizikovost klienta, jenž
si chce sjednat pojištění. Není to rozhodně
pouze o škodách, které již motorista měl, ale
i o těch budoucích, s čímž souvisí například
i prostředí, ve kterém se řidič a jeho vůz
pohybují, jaký má daný vůz výkon a podob
ně. Další informace si v externích databá
zích zjišťujeme o pojišťovaném vozidle tak,
abychom co nejvíce redukovali počet údajů,
které po klientovi požadujeme. Nekonečnou
studnicí informací pak představují naše
vlastní databáze o klientech a vozidlech,
která jsme kdy pojistili. Celé dohromady je
to pak z pohledu laika tak trochu alchymie,
kdy předem nelze odhadnout, jaký bude vý
sledek smíchání všech ingrediencí, respek
tive v tomto případě informací. Očekávám,
že počet informací, které bude pojišťovna
využívat při stanovení výše pojistného,
i nadále poroste, v současnosti tomu nebrání
ani tak jejich (ne)dostupnost, jako spíše
schopnost pojišťovny je zpracovat.
A výsledkem pak bude opravdu velmi
individuální tarif?
Pojištění je postaveno na principu solidarity,
která však má z pohledu klienta své limity
a souvislosti. Čím více rizikových klientů
pojišťovna má ve svém kmeni, tím více
solidární musejí být zbývající slušní řidiči,
přičemž tato solidarita je pak nutně promít
nuta do výše jejich pojistného. Primárním
smyslem detailní segmentace klientů je

proto stanovit spravedlivé pojistné, které by
reflektovalo rizikovost řidiče, jde tedy o vy
soce individualizovaný tarif. Věříme však, že
výše pojistného může být i dobrou motivací
pro změnu chování řidiče na silnici, pokud
zjistí, že jej za rozumné pojistné nepojistí
žádná pojišťovna. Opravdu individuální
tarifikace klienta však nastane až v okamži
ku, kdy pojišťovny začnou klienty posuzovat
nejen prostřednictvím matematických mo
delů a jejich škodní historie, ale i prostřed
nictvím toho, jak se řidič na silnici skutečně
chová – například zda za jízdy telefonuje,
jak dodržuje předepsanou rychlost či jak
často intenzivně akceleruje, brzdí a podob
ně. Technologie k takovému vyhodnocení
chování řidičů jsou již k dispozici a jsem
přesvědčen, že v řádu jednotek let se stanou
běžnými i u nás.
Ceny pojištění šly nahoru. Pojišťovny
musely zareagovat, ze zákona jsou povinny
kalkulovat pojistné tak, aby zvládly
své závazky. Lépe už tedy bylo? Bude
zdražování pokračovat?
Pojišťovny jsou skutečně pod bedlivým
dozorem ČNB, která dohlíží na to, aby byly
schopny pokrýt všechny své závazky včetně
těch budoucích z pojistného, jež vybírají.
Podotýkám, že některé závazky z jedné
pojistné události mohou trvat i desítky let,
například v případě renty pro poškozeného.
Hlavním faktorem, který ovlivňuje vývoj
pojistného na trhu, je takzvaná škodní in
flace, tedy vývoj nákladů na pojistná plnění.
Ty ovlivňuje například vývoj průměrné
mzdy v opravárenství, cena náhradních dílů
a energií, ale například i míra výskytu na
opravu drahých bezpečnostních technologií
ve vozidlech. Další významnou složkou je
výše rent a náhrad za nemajetkové újmy,
které po účinnosti nového občanského
zákoníku významně narostly. Je tedy lo
gické, že pokud neustále rostou náklady na
pojistná plnění, musí tomu odpovídat i vývoj
pojistného. Přiznávám, že v minulosti tomu
tak vždy nebylo a dlouhé roky růst pojist
ného nestačil tempu škodní inflace. Taková
situace je však dlouhodobě neudržitelná
a ohrožovala by samotný smysl pojištění.
A jak vnímáte konkurenci? Je situace
na trhu vyhrocená? Lze v této souvislosti
hovořit o cenové válce?
Obvykle se říká, že cenovou válku vyhrá
vají klienti. Já s tím úplně nesouhlasím,
protože pokud se rozhodnete prodávat za
příliš nízké ceny, je jen otázkou času, kdy
začnete přemýšlet o tom, jak ušetřit na tom
nejdůležitějším – na klientovi, případně
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ke snížení standardu či rozsahu služeb,
prodloužení doby likvidace, bohužel někdy
i ke snaze některých pojišťoven ušetřit za
každou cenu a redukovat z různých důvodů
pojistné plnění. V tu chvíli už klient není
vítězem, ale společně s pojišťovnou pora
ženým. Povinné ručení na rozdíl například
od pojištění majetku či životního pojištění
má vzhledem k tomu, že se jedná o pojištění
zákonné, téměř stoprocentní penetraci. To
vede k tomu, že chcete-li navýšit svůj tržní
podíl, musíte „přetáhnout“ klienta od jiné
pojišťovny. Většina pojišťoven si stále myslí,
že nejsnazší cesta v tomto případě vede přes
cenu, a odtud je k příležitostným cenovým
válkám už jen krůček.
Hodně se hovoří o tom, že dalším
významným trendem je, že asistenční
služby jsou stále širší a kryjí čím dále více
různých situací… Jaký je váš názor?
Většina řidičů si sjednává pojištění auta
pro případ, že by je potkala havárie nebo
jim někdo odcizil vozidlo. To je samozřej
mě v pořádku, ale pravděpodobnost, že
se vám porouchá vozidlo kdesi na dálnici
nebo na dovolené v Chorvatsku, je mnohem
vyšší. Dobře sjednaná pojistka by tedy
měla obsahovat asistenci, která odpovídá
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potřebám konkrétního řidiče – jistě bude
mít jinou úroveň pro příležitostného řidiče,
který se pohybuje kolem svého bydliště,
a jinou pro řidiče, který jezdí dvakrát ročně
na zahraniční dovolenou. Bohužel mnoho
obchodníků v honbě za co nejnižší cenou
volí asistence s co nejnižším rozsahem.
Taková „úspora“ je však pryč na mnoho let
v okamžiku, kdy motorista hradí první zá
sah na silnici z vlastních prostředků. My se
snažíme řidiče, kteří mají nižší úroveň asi
stencí, než by odpovídalo jejich potřebám,
vytipovat pomocí analytických nástrojů
a nabízíme jim v rámci každoroční komuni
kace asistenci širší.
I do pojišťovnictví vstoupila digitalizace.
Zrychluje se díky ní v poslední době nějak
výrazně obsluha zákazníků a také likvidace
pojistných událostí?
Jak bylo řečeno na začátku našeho rozho
voru, digitalizaci významně akceleruje pan
demie covidu-19 a nechuť či obavy klientů
řešit vše fyzicky a „papírově“. Až pandemie
pomine, mnoho z klientů zjistí, že digitální
komunikace redukuje nejen fyzický kontakt
a množství papíru, ale především jde o jejich
zásadní časovou úsporu. Aktuálně dokon
čujeme několik projektů, které jdou přesně
tímto směrem. Věříme, že brzy významně

zredukujeme potřebu fyzických prohlídek
vozidel a u některých pojistných událostí
umožníme vyřídit vše během pár minut,
na pár kliků a z pohodlí domova či garáže.
Do budoucna spatřuji obrovský potenciál
v umělé inteligenci – technologie umožňující
například na základě fotografií identifikaci
poškozených dílů a stanovení ceny opravy se
již testují a vypadají velmi nadějně. Využití
umělé inteligence má do budoucna potenciál
zcela změnit způsob a rychlost vyřizování
pojistných událostí.
Je očividné, že na trhu s množstvím
pojišťoven uspěje dnes ta, která bude
„čitelná“, vsadí na rychlost, jednoduchost
a srozumitelnost. Jak jste na tom v tomto
ohledu vy? Jednak u produktů a pak také
u procesů, s kterými se motorista při
kontaktu s pojišťovnou potká.
Souhlasím, že v době informačního přehl
cení má jednoduchost a srozumitelnost svůj
půvab a pro mnoho klientů může být argu
mentem pro jejich volbu pojišťovny. Zároveň
uznávám, že v této oblasti má Kooperativa
stále co dohánět. Proto jsme si pro rok 2021
jako jeden z hlavních cílů dali „zlidštění“
jak samotného produktu, tak i související
smluvní dokumentace. Věřím, že pojistné
podmínky nemusejí být jen sofistikovaným
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› na kvalitě jeho obsluhy. To obvykle vede

čtením pro právníky, ale mohou mít i jed
noduchou a laicky srozumitelnou podobu
při naplnění všech zákonných požadavků.
Stejně tak věřím, že všechny podstatné
informace pro nabídku pojištění je možné
vměstnat na jednu stranu papíru.
Jaké novinky nyní představujete? Čím
jste schopni přitáhnout stále náročnější
české motoristy? Proč by měli dát přednost
zrovna vašemu autopojištění?
S ohledem na zmíněné zjednodušení pro
duktu a snížení počtu výluk jsme aktuálně
zrušili výluku v pojištění skel, kdy nově
kryjeme i škody na střešních oknech a pano
ramatických střechách. Pojistné krytí u po
jištění skel jsme jako první na trhu rozšířili
i o výplňová skla vnějších zpětných zrcátek.
Pro příští rok připravujeme produkty
zaměřené na specifické skupiny řidičů a rádi
bychom si v našem produktu vyzkoušeli
i jednu z technologických novinek.
Nedávno jste představili nový asistenční
program Max+. V čem se liší od toho, který
jste nabízeli dříve?
Roste skupina řidičů, kteří tráví ve vozi
dle mnoho času, případně často cestují do
zahraničí a chtějí mít jistotu pomoci v každé
složité situaci. Zároveň je naše dceřiná
společnost Global Assistance schopna na
bídnout špičkové asistenční služby po celém
světě. Vytvoření nové úrovně asistence
Max+ pro náročné a aktivní řidiče se tak
přímo nabízela. V jejím rámci pro nepojízd
né vozidlo zajistíme příjezd a práci mechani
ka v terénu, vyproštění, odtah vozidla nebo
přeložení nákladu do náhradního vozidla,
a to vše bez limitu. Oproti dalším našim
asistenčním programům nabízí nově bezli
mitní asistenci při poruše, havárii, řádění
živlu, vandalismu a částečném odcizení
nejen v ČR, ale i v zahraničí. Významným
argumentem je také zapůjčení náhradního
osobního vozidla v ČR i v zahraničí až na
sedm dní či jeho úschovu až na 15 dní.
Svým klientům doporučujete zvolit vyšší
limity plnění. Proč by to měli dělat? Vyplatí
se jim to vůbec?
Stávající minimální limity plnění – 35 milionů korun považuji osobně za nedostatečné.
Ostatně byly zavedeny zhruba před patnácti
lety, kdy speciálně náhrady za nemajetkové
újmy zdaleka nedosahovaly takové výše jako
po účinnosti nového občanského zákoníku.
Škody přes 35 milionů sice nejsou zatím
příliš časté, ale dějí se a jejich počet narůstá
a výjimkou nejsou ani škody přesahující
100 milionů korun. Pro řidiče, kterému by

jím sjednaný limit nestačil na úhradu všech
škod, je taková situace doslova likvidační,
protože je povinen škodu nad rámec limitů
uhradit sám. Rozdíl v pojistném mezi nej
nižším limitem a limitem alespoň 70, či lépe
100 milionů činí ročně několik stokorun. To
je myslím akceptovatelná cena za klidnější
spaní a ušetřené starosti v případě nehody
s velmi závažnými následky, kterou může
způsobit kdokoli z nás.
Čím sjednávání vyšších limitů
podporujete? Máte připravené pro klienty
nějaké benefity?
Již od konce loňského roku, kdy byl zahájen
aktuální retailový produkt, máme spuštěný
systém benefitů, motivující klienty k tomu,
aby volili vyšší limity plnění. Klient tak kro
mě samotného povinného ručení může zís
kat podle zvoleného limitu i další doplňková
pojištění v ceně povinného ručení. Stejně
důležitá je ale i osvěta a dobrá práce obchod
níka, který by měl pro klienta hledat řešení

nikoli nejlevnější, ale nejvhodnější, tedy
i s adekvátně nastavenými limity plnění.
Silnice u nás pořád nejsou ve
stoprocentním stavu. Pamatujete i na
to, když si někdo způsobí na svém voze
škodu například na neoznačeném výmolu
v silnici?
Řada pojišťoven má poškození vozu na
silničních výtlucích a výmolech ve výlukách
z plnění z havarijního pojištění, a řidičovi
tak nezbývá než případnou škodu nároko
vat po vlastníkovi komunikace, stejně jako
v případě, že má pouze povinné ručení. Ob
vykle se nejedná o jednoduchý a rychlý pro
ces s jistým koncem, proto jsme loni spustili
nové připojištění s názvem Výmol, které
v rámci nastaveného limitu řeší většinu škod
způsobených výmolem či výtlukem na silni
ci. Naši klienti toto pojištění získají zdarma,
pokud si zvolí limity plnění v povinném
ručení alespoň 100 milionů korun a zároveň
mají sjednané havarijní pojištění.
Kde berete inspiraci při tvorbě novinek?
V Kooperativě pracuje řada kreativních lidí,
velká část nápadů tak pochází buď přímo
z produktového, či marketingového úseku,
ale také například od obchodníků, kteří
sbírají požadavky a náměty našich klientů
v první linii. Největší šanci na komerční
úspěch má podle mého názoru produkt,
který vznikl přímo na základě poptávky
klientů, první takový budeme spouštět
v průběhu příštího roku a jsme zvědaví, jak
na něj trh a klienti budou reagovat.

Mgr. Ing. Aleš Zethner,
MBA (42)
Ředitel Úseku pojištění motorových vozidel
v pojišťovně Kooperativa. Zde je od roku
2012. Nejprve řídil distribuční kanál
autoprodejců, v roce 2019 se stal ředitelem
Úseku pojištění motorových vozidel. Předtím
působil jako manažer v leasingových
společnostech a ve firmách vyrábějících
a distribuujících náhradní díly. Absolvent
Právnické fakulty UK, Provozně-ekonomické
fakulty České zemědělské univerzity
a programu MBA. Je ženatý, má tři děti.
Jeho koníčkem jsou staré automobily
a motorky. V čase volna vede neziskovou
společnost provozující moštárnu.

Ohlížíte se i na to, co se děje v odvětví
v zahraničí? Lze vůbec říci, že český trh
kopíruje dění v západních zemích? Nebo je
v něčem naprosto ojedinělý?
Český trh se liší oproti trhu v zemích na
západ od nás zejména výší pojistného. Vyšší
cena v západní Evropě je do určité míry daná
vyšší koupěschopností tamního obyvatelstva
a vyššími náklady na pojistná plnění, obecně
lze ale přesto říci, že na poměry vyspělé
Evropy je pojistné, které platí naši motoristé,
stále velmi nízké. Každý trh je ale něčím spe
cifický, takže zatímco v Itálii je míra využití
telematiky (Software, či hardware vyhodnocující způsob jízdy řidiče – pozn. red.) velmi
vysoká, v Rakousku či Německu se naopak
stále jedná o marginálii, obdobně jako u nás.
Všechny české pojišťovny sledují dění v ostat
ních evropských zemích a inspirují se tam,
nám v tom velmi pomáhá členství v nadná
rodní skupině VIG Insurance Group.
JAROSLAV MATĚJKA

(matejka@mf.cz)
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Vánoční náplast
na koronavirus
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Obchodníci se připravují
na rozhodující bitvu
letošního roku
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aloobchod patřil v Česku v jarní
i podzimní vlně koronaviru k nej
postiženějším sektorům hospo
dářství spolu s cestovním ruchem a pohos
tinstvím. Také proto teď prodejci vyhlížejí
nadcházející Vánoce ještě s větší nadějí než
v minulých letech. Tak trochu totiž doufají
v malý ekonomický zázrak, který by jim
pomohl zahojit ztráty z předchozích měsíců.
Na rozdíl od minulých let přitom často
nebudou počítat výši zisku, ale budou věřit,
že jim zvýšené vánoční nákupy pomohou
smazat ztráty z předchozích měsíců a dostat
celoroční hospodaření na nulu.
Malé obchody, které mají k dispozici
pouze kamenné prodejny, přitom budou
v nevýhodě. Dvě vlny pandemie koronaviru
totiž výrazně urychlily trend posledních
let, tedy přechod zákazníků k nákupům na
internetu.
Pětinový růst
České e-shopy tak podle odborníků bez
ohledu na celkový propad ekonomiky
i letos porostou. Podle odhadů Asociace
pro elektronickou komerci (APEK) to
může být o více než 20 procent v porov
nání s Vánocemi 2019. E-commerce tak
výrazně zvýší svůj podíl na celém českém
maloobchodu.
Koronavirus změnil chování spotřebi
telů již v první polovině roku. V průběhu
prvního nouzového stavu nakupovalo
na internetu více než obvykle 37 procent
zákazníků. I po jeho skončení pak e-shopy
začalo využívat o 23 procent nakupujících
více, než tomu bylo před vládními ome
zeními. S ohledem na dobrou zkušenost
z března a dubna tak lze očekávat, že Češi
pro nákup vánočních dárků zvolí opět
internetové obchody.
„Vzhledem k tomu, jak dynamicky se
situace vyvíjí, je letos opravdu těžké od
hadovat vývoj na trhu. Přesto je zřejmé, že
zákazníci e-shopům věří a před Vánocemi
v nich nakoupí opět více než loni. Můžeme
očekávat, že spotřebitelé budou obecně více
šetřit. Zároveň ale nebudou mít takový

Než nastane Štědrý den
Některé firmy se snaží zákazníkům
originálním způsobem zkrátit čekání
na Štědrý den. Připravily proto dárkové
adventní kalendáře. V některých mohou
lidé najít kapsle do kávovaru s různými
příchutěmi, v jiných různé kousky spodního prádla.
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a dárky vyřeší pohodlně z domova – pro
střednictvím internetových obchodů,“ říká
výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.
Odhad meziročního růstu online retailu
v porovnání s rokem 2019 zatím zůstává na
25 procentech, což by v celkových obratech
znamenalo více než 190 miliard korun. Po
slední tři měsíce jsou ovšem pro celý malo
obchod tradičně klíčové. Bude tak záležet na
ochotě Čechů utrácet za dárky i za současné
nejisté situace.
„Očekáváme, že letos bude opět největ
ší zájem o elektroniku, mobilní telefony,
hračky či sportovní vybavení. Nynější krize
klade větší požadavky na vybavenost do
mácností technikou, díky které mohou děti
absolvovat online výuku. Stejně tak dospělí
daleko více pracují z domova. To se podle
našeho odhadu na prodejích letos výrazně
podepíše,“ doplňuje Jan Vetyška.

Hlavně dovézt včas
E-shopy se téměř po celý rok připravují
i na ty nejkrizovější scénáře. Neměla by tak
nastat žádná nejistota ani v zásobování, ani
v logistice. „Provozovatelé internetových
obchodů i dopravci mají za sebou velkou
zkoušku z letošního jara. Díky tomu jsou
nachystaní ještě lépe než v minulosti a oče
kávám, že průběh Vánoc bude na internetu
hladký,“ věří Jan Vetyška.
Dostatek objednávek přitom není pro
e-shopy jediným kritériem, podle kterého se
rozhodne, zda pro ně bude vánoční sezona
úspěšná. Stejně důležitá je také schopnost
internetových obchodů doručit zboží včas
k zákazníkům. Zatímco dominantní e-shopy
mají tyto procesy pečlivě vyladěné, pro
malé a střední internetové obchody to může
znamenat problém.
„Kombinace koronavirových opatření
a Vánoc, které jsou pro logistiku každý rok

„Prozatím letos počítáme s poklesem
maloobchodu o 0,5 procenta, a to jsme
ještě poměrně optimističtí.“
Markéta Šichtařová,
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ředitelka společnosti Next Finance

E-SHOPY JEDOU. Podle odhadů Asociace
pro elektronickou komerci (APEK) by mohly
vyrůst letos meziročně o Vánocích
o více než 20 procent.

velmi náročné, zapříčiní, že řada obchod
níků nebude schopna své objednávky včas
dostat k zákazníkům, což jim může způsobit
nezměrné ztráty. O pozdě doručené vánoční
dárky mnoho zákazníků již nemá zájem
a pomalé či chybné doručení zboží navíc
zákazníci vždy vnímají jako selhání e-shopu,
a to bohužel i v případě, kdy jde o pochybení
na straně dopravce,“ upozorňuje Michal
Menšík, zakladatel přepravní společnosti
DoDo.
Protože klasické doručovací společnosti
mohou být před Vánocemi přehlcené, oteví
rá se podle Michala Menšíka prostor právě
pro alternativní dopravce, jako je DoDo. Ti
ve větších městech garantují doručení zboží
zákazníkům ještě v den objednávky.
Výdejní místa
zachraňují obchody
Nakupování přes internet pomáhá trochu
paradoxně zachovat provoz také mnoha
kamenných obchodů, které by jinak kvůli
vládním opatřením k zastavení koronaviru
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› zájem vydávat se do nákupních center

musely zůstat uzavřené. Obchody se totiž
mění na výdejní místa pro doručování
objednávek z e-shopů. Doručování zásilek
na výdejní místa soukromých dopravců dnes
využívá 59 procent zákazníků balíkových
služeb. Například společnost PPL proto
pracuje na rozšiřování svých partnerských
míst – PPL Parcelshopů, kterých má nyní
2178. Přes dva tisíce z nich je při aktuálních
vládních restrikcích stále otevřeno a jejich
provoz může alespoň částečně kompenzovat
ztráty jejich provozovatelům.
„První vlna byla dramatická. Naše prodej
ny a s tím i Parcelshopy jsme museli ze dne
na den zavřít. Nebyli jsme na novou situaci
vůbec připraveni, navíc se lidé covidu-19
opravdu báli. Aktuální situace je nesrovna
telná. Po jarní zkušenosti jsme nezaspali,
ale upravovali, zlepšovali všechny procesy,
zvyšovali bezpečnost a snižovali všechna

provozní rizika,“ říká Jiří Franěk, ředitel
obchodu a marketingu společnosti TV Pro
ducts a provozovatel 11 PPL Parcelshopů.
Také výdejní místa se chystají na předvá
noční nápor. „Předpokládáme, že letos před
Vánocemi odbavíme na výdejních místech
1,5 milionu zásilek. Trend nakupování online
i nadále poroste, ale logistické společnosti
i trh práce mají své limity, co se doručení na
adresu týče. Nejen pro nás tak bude výcho
diskem další rozvoj výdejních míst,“ říká Petr
Horák, generální ředitel PPL CZ.
Oblíbenost výdejních míst v Česku trvale
stoupá. Téměř čtvrtinu všech balíků PPL
předává právě tam. Při vyzvedávání zásilek
totiž nejsou lidé vázáni na konkrétní den či
čas doručení. Na některých provozovnách si
navíc lze zásilky vyzvedávat i o víkendech.
Pro zákazníky je pak důležitá zejména dobrá
dostupnost v okolí pracoviště nebo domác

›

Co letos najdou Češi pod stromečkem?
Čističky vzduchu
Čistý vzduch v interiérech řešily v minulých letech především rodiny, které
se potýkaly s alergiemi nebo astmatem.
Letos se čistý vzduch stal zásadní otázkou
pro všechny, čističky vybavené ionizací
totiž dokážou zbavit vzduch i nebezpečných virů. Nacházejí si tak cestu do bytů
i kanceláří.
V hlavní roli dřevo
S přibývajícími důkazy o škodlivosti plastů
a množících se záběrech na vysloužilé plastové výrobky plnící skládky, řeky i oceány
kladou spotřebitelé i manažeři stále větší
důraz na nákup výrobků z udržitelných

materiálů. Letos tak lidé mohou najít pod
stromečkem dřevěné propisky, Bluetooth
reproduktory nebo stolní hodiny, ale může
to být i bambusová bezdrátová nabíječka.
Přípravky na imunitu
Více než v minulosti se lidé budou snažit pro
své nejbližší zajistit to nejcennější – zdraví.
Posílení imunitního systému mohou pomoci
tinktury z různých bylin nebo jejich pupenů,
které nabízejí české rodinné firmy.
Domácí pípa
Po uzavření restaurací a barů se mnoho
štamgastů ocitlo bez svého pravidelného zdroje dobré nálady – točeného piva.

A protože lahvové nedokáže každému chuť
plně nahradit, bude letos patřit k oblíbeným
dárkům i domácí výčepní zařízení.
Činky
Zavřené posilovny letos již na několik měsíců
změnily životní styl všem, kdo si zvykli pravidelně protahovat svaly a shazovat přebytečný
tuk. Vhodným dárkem tak mohou být činky,
ale i lavice nebo podložky na cvičení.
Zastřihovače vlasů a vousů
Zatímco návštěva holičství je spíše záležitostí technické údržby vlasového porostu,
v případě barbershopů jde pro mnohé
muže o pravidelný rituál. Ať patří do první,
nebo druhé skupiny, jistě letos ocení pod
stromečkem elektrické zastřihovače vlasů
a vousů.
Bezdrátová sluchátka
Zatímco výrobci elektroniky se každý rok
snaží přesvědčovat zákazníky, že letos
připravili na trh revoluční novinku, alespoň
u telefonu platí, že si lidé nakonec vždy
koupí přístroj, který v základních parametrech funguje velmi podobně jako předchozí
model. Až na několik funkcí, které většina
zákazníků nikdy nevyužije. Letošní rok je
ale jiný. Bezdrátová sluchátka představují po dlouhé době skutečně kvalitativní
předěl a možnost přestat se denně zlobit se
zamotanými kabely. A hlavně nemuset vždy
po několik týdnech či měsících reklamovat
porušené konektory.
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Petr Horák,

generální ředitel PPL CZ

› nosti a rychlé vyřízení bez front. Společnost

PPL chce proto do konce letošního roku
dosáhnout počtu 2222 výdejních míst.
Zároveň odhaduje, že během vánoční sezony
doručí do svých výdejních míst o 60 procent
více zásilek než v průběhu celého roku.
Kolik padne na dárky?
Také některé průzkumy potvrzují rekordní
internetové nákupy, ale zároveň pokles celko
vého objemu výdajů za dárky. Podle nich totiž
budou Češi letos kvůli ekonomické nejistotě
vyvolané koronavirem na vánočních dárcích
šetřit. V průzkumu realizovaném agenturou
Ipsos to uvedla více než třetina dotazova
ných, konkrétně 38 procent. Maximálně do
pěti tisíc korun chce letos nakoupit dárky
60 procent zákazníků, v rozmezí od pěti do
deseti tisíc pak dalších 30 procent. Vyplývá to
z průzkumu Equa bank. Kvůli koronaviru zá
roveň hodlá výhradně přes internet pořizovat
dárky 37 procent oslovených.
„Očekáváme, že se letošní sezonní
maxima vyšplhají na dvojnásobek uply
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nulých Vánoc. Klíčové bude, zda všichni
stávající přepravci udrží během pandemie
svoje přepravní sítě v plném provozu a zda
nedojde jako na jaře k uzavření výdejních
míst, nebo dokonce nákupních center či
kamenných prodejen. I pokud bude situace
stabilní, doporučujeme letos objednávat
dárky v e-shopech nejpozději na stříbrnou

Poražení letošních Vánoc
Poukázka na týdenní pobyt na horách
nebo first minute zájezd na příští
letní sezonu patřily v mnoha rodinách
k tradičním dárkům. Kvůli nejistotě, jaké
budou možnosti cestování a provoz turistických center, si ale většina lidí letos
podobné dárky odpustí. Navíc se mnohým zakoupení zájezdu dlouho dopředu
vymstilo, letos jim namísto zážitků zůstal
v ruce jen voucher a nejasné vyhlídky na
jeho uplatnění.

neděli 13. prosince,“ upozorňuje Pavel
Včela, ředitel přepravní společnosti
GLS Česká republika.
„Každý rok navyšujeme kapacitu naší
sítě, abychom zvládli doručit všechny
dárky včas. Letos již máme k dispozici
celkem 25 dep, z nichž jsou některá zcela
nová nebo v nových větších prostorách,
nově také otevíráme třídicí centrum pro
Prahu a střední Čechy. Rovněž jsme zdvoj
násobili počet našich výdejních míst, GLS
ParcelShopů, kterých je již 600, a každým
dnem otvíráme další tak, abychom pokryli
minimálně všechny obce nad pět tisíc
obyvatel,“ doplňuje Pavel Včela.
Na Vánoce se v Česku připravuje také ce
losvětová jednička online nakupování, glo
bální společnost Amazon. Ta před několika
týdny ve svém distribučním centru v Dobro
vízi u Prahy a kancelářských prostorách
v pražském Karlíně vytvořila čtyři tisíce stá
lých pracovních míst, na předvánoční špičku
pak přijímá další tři tisíce brigádníků.
Pokles a zdražení
I přes internetová očekávání růstu však
ekonomové celkově předpovídají pokles ma
loobchodu. „Velkou neznámou pro maloob
chod je to, zda se obchody otevřou ještě před
koncem roku, a tak budou moci proběhnout
předvánoční nákupy i v kamenných prodej
nách. Tak či tak ale budou pro obchodníky
letošní Vánoce slabší než před rokem. Proza
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„Trend nakupování online i nadále poroste,
ale logistické společnosti i trh práce mají
své limity, co se doručení na adresu týče.“

tím letos počítáme s poklesem maloobchodu
o 0,5 procenta, a to jsme ještě poměrně
optimističtí,“ vysvětluje Markéta Šichtařová,
ředitelka společnosti Next Finance.

I přes celkový pokles výdajů na dárky
mohou být paradoxně letošní Vánoce pro
Čechy jedny z nejdražších za posledních
několik let. Pokles kurzu koruny totiž zdraží

všechno zboží dovážené z ciziny od elektro
niky po exotické ovoce. „Koruna vůči euru
povážlivě slábne. Pokud za předvánoční ob
dobí budeme považovat už dobu od začátku
listopadu, slabší byla česká měna v před
vánočním čase naposledy v roce 2014. Češi
tedy budou muset před letošními Vánocemi
čelit nejméně výhodnému kurzu své měny
za posledních šest let. A možná bude ještě
hůře,“ upozorňuje Lukáš Kovanda, hlavní
ekonom Trinity Bank.
Slábnutí koruny se už nyní projevuje
i tak, že Čechům kvůli nevýhodnému kurzu
zdražuje zboží ze zahraničních e-shopů.
Následně se slabší koruna propíše také do
vyšších cen v e-shopech tuzemských, které
pochopitelně také z podstatné míry prodá
vají dovážené zboží, například elektroniku.
Přestože letošní Vánoce budou v mnohém
odlišné od těch minulých, jedno přání bude
určitě upřímnější a méně formální: „Snad se
za rok zase všichni ve zdraví sejdeme.“
DALIBOR DOSTÁL

(dostal@mf.cz)

O Vánocích jako na jaře?

Nákupní chování se v krizi opět mění

N

ákupní chování Čechů se pod vli
vem koronavirové krize opět mění.
Na konci září se Češi, podobně jako
před první vlnou pandemie, výrazně před
zásobili − prodeje obchodů s potravinami
se zvýšily o 19 procent, na jaře před prvním
lockdownem to bylo o 21 procent.
Průměrná velikost nákupu se zvýšila
o 15 procent a vzrostl i počet transakcí, a to
o tři procenta. Téměř identicky přitom Češi
nakupovali i před vypuknutím první vlny
koronakrize letos na jaře. Vyplývá to z dat
agentury Nielsen pro Plzeňský Prazdroj.
Experti nyní očekávají návrat k nákup
nímu chování, jaké jsme zažili při prvním
lockdownu v březnu a dubnu. Tehdy podle
průzkumu společnosti Dunnhumby (nákup
ní myšlení v ČR) lidé snížili počet nákupů –
zatímco před krizí nakupovala většina lidí
(54 procent) jednou za dva až tři dny, v krizi
lidé nejčastěji chodili na nákup v rozmezí
čtyř až šesti dní (34 procent lidí), čtvrtina
z nich dokonce jen 1krát týdně.
Data tak ukazují, že aktuální rozhodnutí
vlády o zavření obchodů v neděli současné
nákupní zvyky ovlivní méně, než by tomu
bylo v době mimo krizi.

S rozmyslem
Čím méně chodíme na nákupy, tím je pro
nás důležitější se na ně připravit. Zatím
co v běžném životě si detailní nákupní
seznam dělá třetina lidí, v době lockdownu
pečlivě plánuje nákup sedmdesát procent

z nás. Odpadají naopak nákupy malého
množství položek učiněné z náhlého roz
hodnutí.
Klesá také počet navštívených obchodů.
V době mimo krizi lidé v běžném týdnu
navštěvují nejčastěji tři a více různých ob
chodů (68 procent lidí), v krizi pak nanejvýš
dva různé prodejce (84 procent lidí).

Lidé pak v době koronavirové pandemie
vyhledávají nejčastěji výrobky českých
a lokálních producentů (86 procent) a více
se spoléhají na zavedené značky a produkty
(80 procent). Mnohem méně jsou v době
předzásobení citliví na cenu, nevyčkávají na
slevové akce, jako by to u svého oblíbeného
zboží dělali za běžných okolností.
Pivní ohlédnutí
Pokud jde o pivo, lidé v obchodech podle
průzkumu nahrazují pouze malou část
spotřeby z uzavřených hospod. Celkové
prodeje piva koncem září narostly v rámci
předzásobení podle průzkumu o 15 až
20 procent. Říjen, kdy se postupně omezily
prodeje v hospodách, byl ale v porovnání
s jarním lockdownem v obchodech výrazně
slabší.
„Na jaře se do obchodu přelilo každé
čtvrté nevypité pivo v hospodě, nyní je
to výrazně méně. Situace je odlišná, do
obchodů chodí méně lidí, což se projevu
je i na prodejích baleného piva, které už
nerostou tak jako před půl rokem,“ říká
Tomáš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského
Prazdroje. RED
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Lidumilní kyberzločinci

„Během pandemie útoků na nemocnice
ubylo,“ říká IT expert Martin Haller

Slušní zločinci? To zní neobvykle…
Zrovna v nedávné době napadla skupina
DoppelPaymer Univerzitní nemocnici v ně
meckém Düsseldorfu, přičemž si myslela, že
napadla tamní univerzitu. Když zjistila svůj
omyl, poskytla zdarma klíč pro dešifrování
dat. Na každou veřejnou instituci pak připa
dá několik soukromých firem s obdobným
osudem.
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Přesto jste v roce 2020 zaznamenali
výrazný nárůst těchto kriminálních
aktivit. Byl v tomto ohledu letošní rok
výjimečný?
Nárůst cítíme jak na poptávce po ochra
ně, tak i při sledování událostí ze světa
a reportů jiných firem. Osobně bych řekl,
že počty útoků by rostly i v případě, že by
žádný covid nepřišel. Útočníci se zlepšují
a daří se jim od obětí získávat čím dál vět
ší částky. Například skupina Netwalker si
přišla za pět měsíců na 25 milionů dolarů.
To je obrovská suma. Stejně tak se začaly
objevovat skupiny, které si za cíle vybírají
největší světové korporace a vyžadují vý

kupné ve výši milionů dolarů. Myslím, že
kyberzločinnost poroste i v dalších letech.
Velkým tématem v USA bylo napadení společnosti Universal Health
Services (UHS), která zde provozuje síť
400 nemocnic. Co tím kyberútočníci
sledují? Chtějí paralyzovat systém,
nebo peníze?
Útok s takovým dopadem na nemocnice
jsme tu ještě neměli. UHS má v USA (kde
byla zasažena) přes 250 zdravotnických
zařízení, které musely být odstaveny. To je
úplně jiný rozměr než paralyzování jednotli
vých nemocnic.

„Na zveřejňování ukradených dat
a ,pranýřování‘ svých obětí mají útočníci
vlastní webové stránky, takzvané shaming weby.“
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Nevyužívají útočníci současné krize
a nenapadají stále častěji například
zdravotnická zařízení, která jsou
zranitelnější?
Myslím, že opak je pravdou. Už v počátku
koronavirové nákazy se řada kyberzloči
neckých skupin distancovala od útoků na
zdravotnická zařízení včetně laboratoří.
S tím, že pokud by náhodou nějaké takové
zařízení napadli – častokrát nejprve střílí
a až poté zjišťují, kdo je obětí –, data navrátí
bezplatně.

Zároveň se diskutuje o tom, že tento
útok mohl mít na svědomí čtyři mrtvé.
Mělo se tak stát v důsledku včas nedoda
ných laboratorních testů. To je opět další
významný milník. Tento útok společ
ně s nedávným útokem na Univerzitní
nemocnici v Düsseldorfu jsou první,
u kterých se mluví o ztrátách na lidských
životech. I za tímto atakem vidím touhu
po penězích formou výkupného za data
nemocnice a mlčenlivost.
Zásadním problémem může být únik
dat z cloudového úložiště, které už má
dnes skoro každá firma. Dá se vůbec
zjistit, že k únikům dat přes cloud
došlo?
To je velice dobrý postřeh. Firmy si dnes
cloudová úložiště pořizují i jako ochranu
před ztrátou dat. Přitom právě z cloudo
vého úložiště útočníci data občas kradou
(očekávám, že v budoucnu to bude častější)
a následně oběti vydírají s tím, že uloupená
data zveřejní.
Výhodou kradení či kopírování dat z clou
dového úložiště je vyšší rychlost přenosu
dat. Cloud je totiž k internetu připojen
rychlostí alespoň v řádu gigabitů. Zároveň
jsem se ještě nesetkal s firmou, která by
pracovala s logy cloudového úložiště tak, aby
krádež dat vůbec detekovala. Je pravda, že
znám i některé cloudové služby, u kterých by
to ani možné zjistit nebylo, protože takové
přehledy neposkytují.
Cloudové zálohy tedy nejsou proti útokům
odolné?
Nedá mi to nevzpomenout na službu DDS
Safe. Ta slibovala zákazníkům cloudové zá
lohy dat odolné vůči ransomware. Skončilo
to tak, že hackeři danou službu prolomili.
Nejenže pak zašifrovali samotné cloudové
zálohy, ale i veškerá data přímo u všech
zákazníků (díky tomu, že měl poskytovatel
vzdálený přístup k jednotlivým zákazní
kům).
Pokud dojde k úniku dat ze serveru
a z cloudu, co zjistí oběť dříve?
Budu trochu sarkastický a odpovím ze
zkušenosti, že si firmy nevšimnou ani
jednoho. Popravdě nejčastěji detekují
úspěšný útok tak, že jim přestanou fungo
vat systémy, protože dojde k zašifrování
dat a až zpětně se snaží zjistit, zdali došlo
i k jejich úniku.
Detekovat únik dat není úplně jedno
duché. Pro úspěšnou detekci je třeba mít
v síti již dopředu nachystané správné
technologie. Opravdu to nelze dohánět

až potom, co se nějaký incident stane.
Analogií může být kamerový systém –
jeho instalace poté, co vás vykradou, vám
zpětně nepomůže.
Každá desátá firma plánuje snížit
rozpočet na IT bezpečnost. Hlavním
důvodem bývá rozhodnutí managementu,
který nevidí v budoucnu smysl v investování vysokých sum do kyberbezpečnosti. Nemotáme se v bludném kruhu?
Subjektivně mi přijde, že po medializaci
různých kauz jsou zákazníci ochotni více
naslouchat a do bezpečnosti investovat.
Občas dokonce vidím, že se do bezpeč
nosti investuje až moc. Abych to vysvětlil.
Některé firmy se snaží dohnat ochranu
jednorázovým nákupem drahých technolo
gií. Jenomže bezpečnost není jen o tech

Zelená
pro ransomware
Přestože útočníci „šetří“ zdravotnická
zařízení, celkově letos kyberútoků v České
republice přibývá. Ve třetím čtvrtletí 2020
došlo k nárůstu počtu ransomwarových
útoků o 69 procent oproti druhému kvartálu. Podobně je na tom například i Švýcarsko s růstem ransomwarových útoků
o 71 procent. Ještě větší vlnu zažívají
v Německu (+145 procent) či ve Švédsku
(+250 procent).

nologiích, ale i o lidech, kteří technologie
dohledují (vyhodnocují jejich výstupy)
a nastavují. Je potřeba, aby investice do lidí
i technologií byly v rovnováze. Zároveň je
nutné si uvědomit, že je to nikdy nekončící
práce – je třeba vše neustále kontrolovat
a udržovat.
Kdo by měl vysvětlit managementu firem
důležitost problému? Interní IT oddělení,
stát, poradenské firmy?
Tento rok už se nesetkávám se zákazníky,
kteří by si mysleli, že IT bezpečnost není
důležitá. Všichni si to uvědomují. Největší
osvětu v tom asi sehráli právě zločinci
svými úspěšnými a velice bolestivými
útoky.
Výzvou teď podle mě bude naučit lidi
rozlišovat mezi bezpečností a „bezpečnos
tí“. Tím, jak je IT bezpečnost žhavé téma,
všichni v ní vidí hodně peněz. Přijde mi,
že není IT firma, která by se teď nějakou
formou nechránila. Kvalita práce i míra
znalostí jednotlivých firem se hodně liší
a pro člověka mimo obor je těžké rozpo
znat, jak moc kdo svou práci dělá svědo
mitě a poctivě. Přičemž to, jestli se dělalo,
nebo nedělalo zabezpečení dobře, se může
poznat až při ztrátě dat, to je však pozdě
a je to drahé.
Například systém eObčanek má bezpeč
nostní trhliny. Přihlašování uživatele
není dostatečně ochráněno, takže útočník
může odcizit identitu. Ministerstvo vnitra
provedlo změny, ty jsou ale podle názorů
expertů stále nedostatečné. Je to problém
koncepce přístupu státu ke kybernetické
bezpečnosti?
Tu studii jsem četl. Jsem rád, že si lidé
z Auxilium Cyber Security dali tu práci
a zranitelnosti – v tomto případě chyby
v návrhu – popsali. Je to způsob, jak věci po
souvat vpřed. Nějaké chyby se najdou vždy
a všude. Důležité však je, aby nebyly ostudné
a adekvátně se na ně reagovalo. Častokrát
se stane, že i poskytovatelé celosvětových
služeb strkají před chybami hlavu do písku
a dělají, že neexistují.
Koncepci státu nedokážu posoudit,
nemám k tomu dost informací. To, proč
je IT bezpečnost výzva, vidím hlavně
v tom, že se IT obor neustále mění.
Každých pár let se vám kompletně změní
technologie. Udržet se v obraze a na
špičce vyžaduje obrovskou flexibilitu,
která se u veřejných institucí a velkých
korporací těžko zavádí.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Hledá se šťastná slepice

Z

ákaz by měl platit od roku 2027.
Aktivisté jásají, chovatelé nesouhlasí.
Podle nich zvítězily emoce, aktivi
smus a neodborný pohled na věc. Podle Drů
bežářské unie by měl rozhodnout zákazník.
Ministr Miroslav Toman byl proti přijetí
zákazu. Argumentoval hlavně tím, že chce
zákaz nejprve prosadit v celé Evropské unii.
„Za jediné racionální řešení považuji
jednotný zákaz v celé Unii spolu se zákazem
dovozu ze třetích zemí. Jinak to dopadne
jako u zákazu kožešinových zvířat, kdy
pouze řešíme odškodnění pro naše chovatele
a kožešiny se dál v klidu vyrábějí v okolních
zemích, kde jsou zvířata často v mnohem
horších podmínkách, než tomu bylo u nás,“
uvedl Toman již dříve.
Hurá do klece
Hlavním argumentem pro zákaz klecových
chovů bylo týrání. Slepice kladou vejce
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v takzvaných obohacených klecích, kde jsou
ve skupinkách a každé z nich náleží pouhých
25 × 30 centimetrů. Tedy prostor o velikosti
papíru A4.
To, jak se asi cítí slepice, nastínil v po
řadu Události, komentáře České televize
Petr Dobrý, koordinátor projektu Slepice
v nouzi. „Jeden dánský obchodní řetězec
udělal reklamu, proč nebude prodávat
klecová vajíčka. Svým zákazníkům to vy
světlil reklamami na telefonních budkách,
kdy řekl: Chcete vědět, proč neprodáváme
klecová vajíčka? Vezměte si svých devět
kamarádů, vlezte si do telefonní budky
a pobuďte tam jeden rok. Tak asi se cítí ta
slepice.“
„Když narvete dvacet slepic do malé klece,
vždycky budou trpět. To přece musí vnímat
každý, kdo má nějaký elementární cit pro
zvířata,“ dodal předseda spolku OBRAZ –
Obránci zvířat Marek Voršilka.

Tento spolek uspořádal u sídla Poslanecké
sněmovny akci Měsíc v kleci. Během ní se
střídavě zavírali do klece lidé, nechyběly
známé tváře – například i rapper Ben Cris
tovao, herečka Bára Mottlová nebo modelka
Kateřina Lébr.
Protestovali tak proti tomu, že v klecích
je v Česku drženo skoro pět milionů slepic
v otřesných podmínkách, „které jsou ve
21. století nepřijatelné“.
Klece podle nich neposkytují slepicím
téměř žádné podmínky pro jejich přirozené
potřeby a chování. Ve stísněném prostoru si
nemohou ani pořádně protáhnout kříd
la, natož se proběhnout či popoletět. Na
pletivu, na kterém musí celý den bolestivě
stát, nelze hrabat. Od mříží, skrze které
musejí natahovat krky pro zrní, mají slípky
odrané peří až na kůži. Když se snaží očistit
se popelením, což by normálně znamenalo
vyválet se v podestýlce, mlátí sebou pouze
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Poslanci schválili zákaz klecových chovů nosnic

SLEPICE V KLECÍCH? V mnoha evropských
zemích žije většina slepic v chovech podestýlkových, s volným výběhem nebo v biochovech.
V Česku je podíl bezklecových chovů jen zhruba
deset procent.

o dráty a dále si odírají peří a způsobují
zranění.
I tato akce nakonec vedla k tomu, že
byl zákaz klecových chovů nosnic těsnou
většinou poslanců (53 ze 101 přítomných)
schválen.
Tajemnice Dlouhá nesouhlasí
Jsou volné chovy lepším typem ustájení?
Může být Česko ve vejcích potravinově
soběstačné? A pokud ano, pomůže tomu
zákaz klecových chovů? Na tyto a další
otázky odpovídala před několika dny
tajemnice Agrární komory Gabriela
Dlouhá webu eagri.cz. Vybíráme z jejích
odpovědí…
Zastánci zákazu argumentovali tím, že
nosnice v klecích mají nevyhovující podmín
ky. Co si o tom myslíte?
„Není to pravda. Úhyn nosnic v obo
hacených klecích během snáškového
cyklu je kolem tří procent, ve voliérách
jsou to čtyři procenta, na podestýlce šest
procent. Ve volném výběhu uhyne 14
procent slepic, což je téměř pětkrát víc než
u obohacených klecových chovů. A víte
proč? Protože slepicím v alternativních
systémech chybí hierarchie, kvůli čemuž
dochází k jejich vzájemným útokům. Ty
mohou vyústit až v kanibalismus. Běžné
jsou také hromadné úhyny z důvodu
panického udušení.“

TÉMĚŘ SOBĚSTAČNÍ. V Česku se v zemědělském sektoru chová 5,3 milionu kusů nosnic
a ty vyprodukují 1,6 miliardy kusů vajec. V domácím hospodářství se chová okolo 4,3 milionu
kusů nosnic, které vyprodukují 0,8 miliard kusů
vajec. Při těchto stavech je soběstačnost okolo
82 procent.

Jsou voliéry či podestýlkové chovy lepší
oproti těm klecovým?
„Žádný ze zmíněných systémů není pro
slepice ideální a každý má své výhody
a nevýhody. Zemědělec většinou volí takový
chov, který slepicím zaručí co nejméně stre
su. Mimo jiné se tak zabrání jejich vzájemné
agresi. Když mají méně stresu, více snášejí.
Velmi důležitá je také hygienická bezpečnost
produkce vajec. A klecové chovy všechny
tyto podmínky splňují nejlépe.“
A na dotaz, jak vypadají alternativní
chovy v zahraničí, tajemnice Dlouhá odpo
věděla:
„Spotřebitel má mnohdy zkreslenou
představu o šťastné slepici. Namátkou
mohu zmínit praktiky některých nizo
zemských a německých farmářů. Ti do
hal s venkovním výběhem či do ekolo
gického chovu umisťují elektrické dráty,
aby zvířata nemohla ven. Chtějí je mít
zkrátka na jednom místě. Lze pozorovat,
že pokud jsou již slepice venku, tak ven
kovní prostor nevyužívají. Zjednodušeně
řečeno – čím větší provoz, tím méně se
zvířata vzdalují od stáje, protože se prostě
bojí. Zemědělci de facto nemusejí mít své
pozemky ani oplocené, protože jim slepice
neutečou.“
Nespokojení chovatelé
„Pokud zákaz klecových chovů nebude
platit ve všech zemích EU, naši chovatelé se
dostanou do konkurenční nevýhody a řada
z nich bude muset zrušit chovy a po státu
zvažují požadovat miliardové kompenzace,“
řekl prezident Agrární komory ČR (AK ČR)
Jan Doležal.
V Evropské unii, kde jsou povoleny pouze
obohacené klece a alternativní způsoby
ustájení, je v obohacených klecích ustájeno
okolo 47 procent nosnic, v České republice
aktuálně 69 procent nosnic.
Podle AK ČR rekonstrukce chovných
stanic – vytvoření výběhů, technologická
náhrada a likvidace klecí – by mohla přijít
až na osm miliard korun. Což by mohlo
mnoho chovatelů, pokud jim nepomůže
stát, položit. A mnozí prý již ukončení svého
podnikání zvažují.
Tomu nedávno oponoval Ondřej Částek,
ředitel institutu pro udržitelnost podnikání.
„Půjde o 3,1 až 4,6 miliardy korun,“ uvedl
s odkazem na vědeckou studii. Náklady
na půdu a budovy budou dvakrát vyšší. Na
samotné nosnice pak 1,05krát vyšší.
Až 11 korun
Zákaz by měl udělat podle aktivistů, někte
rých politiků a části veřejnosti šťastnější

Jak je to ve světě?
Více než 90 procent světové produkce konzumních vajec je z neobohacených (!) klecí,
které jsou v EU zakázané.
V Evropě legislativní zákaz obohacených
klecí platí v Rakousku (od 1. 1. 2020), v Německu (od 1. 1. 2025) a Slovensko schválilo
memorandum o zákazu od 1. 1. 2030.
Ale například Maďarsko naopak usiluje
o zachování produkce klecových vajec až do
roku 2050.
Vysoký podíl vajec z klecového chovu
je v Portugalsku (90 procent), Polsku
(84 procent), na Slovensku (83 procent),
ve Španělsku (82 procent), Francii
(60 procent).
Zdroj: Agrární komora, statista.com

Způsob chovu slepic
podle čísla na vejci
•	Pokud vejce pochází z klecového chovu,
začíná číslo na vejci číslicí 3. Cena jednoho vejce vychází zhruba na čtyři koruny.
•	Pokud vejce pochází z halového chovu
s podestýlkou, začíná číslo na vejci číslicí 2. Cena jednoho vejce bývá pět až šest
korun.
•	Pokud vejce pochází z chovu s venkovním
výběhem, začíná číslo na vejci číslicí 1.
Cena jednoho vejce bývá sedm až osm
korun.
•	Pokud vejce pochází z ekologického
chovu, začíná číslo na vejci číslicí 0. Cena
jednoho vejce je asi deset korun.
Zdroj: ČT24

slípky. Zároveň by ale mohl přinést i dražší
vejce, podle některých propočtů by jeden
kus mohl stát i 11 korun.
Některé obchodní řetězce již loni – když
se o tématu po odvysílání záběrů z kle
cových chovů v pořadu 168 hodin České
televize začalo diskutovat – avizovaly, že
vejce z klecových chovů postupně přestanou
prodávat.
„Vejce z klecových chovů už u nás zákaz
níci v současné době v rámci standardní
nabídky nekoupí a jejich prodej i v rámci
akčních nabídek ukončíme o rok dříve, než
jsme se původně zavázali, a to již na konci
roku 2023,“ řekl například mluvčí Penny
Tomáš Kubík.
JAROSLAV MATĚJKA

(matejka@mf.cz)

11/2020 l 37

foku s

Manažerky v koutě

Proč muži stále vítězí? Jak je přemoci?

Neviditelný strop
Padesátiletá vrcholná manažerka ví, o čem
hovoří. Po absolvování studií na Cambrid
geské univerzitě nastoupila do mamutí
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společnosti Procter & Gamble, kde strávila
26 let. Zde vystoupala po žebříčku až na
pozici viceprezidentky.
„Najednou jsem se ocitla ve světě, v němž
dominovali muži, na poradách, kde jsem se
pokoušela, abych byla také slyšet,“ napsala
ve své knize Why Men Win at Work (Proč
muži v práci vítězí). „Bylo to jako přistání na
nějaké jiné planetě. Jen pomalu jsem začala
chápat, že můj hlas neměl v téhle kultuře
stejnou váhu,“ dodává.
V knize se podělila o to, co zažívají ženy ve
firmách. Kdy jen těžko lapají po dechu, když
je méně kvalifikovaní muži přerušují. Trpě
livě čekají, až budou moci samy promluvit.
Ale ta chvíle samozřejmě téměř nikdy ne
nastane. Přeskakují je ti méně nadaní. Jen
bezmocně pozorují, jak si muži středního
věku nahrávají.
Podle ní problém nezmizí do té doby,
dokud mocní muži nepochopí, co se děje,
a sami nepřijdou s tím, že je třeba to řešit.

Ale pořád jsou podle ní určité možnosti,
co by mohly samy ženy podniknout, aby se
prosadily. Jak prorazit „neviditelný strop“.
Suverénní muži
Podle Whitty-Collinsové nelze podstupovat
jednotlivé souboje. Je třeba změnit celou
kulturu. „Muži se obecně lépe cítí ve společ
nosti jiných mužů. Ale pokud jsou v týmu
jen oni, mají stejné životní zkušenosti, pak
samozřejmě postrádají jinou perspektivu.
Oni si myslí, že mohou přijímat rozhodnutí
týkající se žen jen na základě toho, co jim
někdy řekly jejich manželky.“
A uvádí příklad. Hodně legrační, přitom
depresivní story, která ilustruje, jakou
sebedůvěrou disponují muži a jakou ženy
v korporátním světě. Na jedné poradě,
kde byli muži i ženy, padl dotaz: „Je tady
někdo expert na kojení?“ Jediný, kdo zvedl
ruku, byl jeden muž, jehož manželka kojila.
Matky, které byly v místnosti, nereagova
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D

evadesát pět procent vrcholných
pozic v podnicích v Evropě a ve
Spojených státech drží muži. Zbytek
ženy. Tento poměr se udržuje už mnoho let.
A to i přesto, že většina firem v poslední
době přijala usnesení, že budou obsazena
zástupci obou pohlaví rovnocenně. To se
však neděje. A nerovnováha panuje setrvale
i v nižších pozicích.
„Ze stovky nejrenomovanějších společ
ností uvedených v FTSE 100 jen sedm vedou
ženy. Zato sedmnácti šéfuje muž jménem
John a čtrnácti muž jménem Dave,“ říká Gill
Whitty-Collinsová. A dodává: „Plus je tu
dnes pravděpodobnost, že muži jsou deset
krát častěji partneři v právnických firmách
a třikrát častěji ve firmách účetních.“

ly. Ve chvíli, kdy padl dotaz, si jen nejistě
pomyslely, nejsem ani doktorka, ani porodní
asistentka. Zatímco suverénní muž oplýval
nezměrnou sebedůvěrou.
„Ženy se potřebují zbavit tíhy perfekcio
nismu,“ říká WhittyCollinsová. Chlapci se
učí už odmala, že je prima se o něco pokusit,
třeba i neuspět, ale dělat něco jinak. Takže
jsou lépe připraveni. Mají v tom obrovskou
výhodu.“
FiFty FiFty
V domácnosti ženy stále vykonávají větší
část prací, to je další omezení, s kterým se
setkávají podle autorky bestselleru. A nezá
leží na tom, jak náročná je jejich práce. „Od
chvíle, kdy vypukla pandemie koronaviru,
je to ještě horší,“ řekla v rozhovoru pro
deník Daily Mail. „Nemají čas na neformální
sezení, ale muži ano. A právě tam se utvářejí
důležité vztahy.“
Podle ní je důležité, aby partner sdílel vše
se svojí ženou. Gill WhittyCollinsová se roz
vedla před dvanácti lety. Její nynější partner
je velmi nápomocný, ale „pořád potřebuje,
abych mu některé věci vysvětlila z ženské

perspektivy. Ne že by nechtěl pomáhat, ale
prostě jen ne vždy vidí problém“.
nebojte Se ozVat
Všechno je podle ní v pořádku, pokud
si věříte. Ale mnohé ženy se obávají
toho, že budou označeny za „bezohledně
ambiciózní“ či „panovačné hysterky“.
Tyhle výrazy muži často používají. „Muži
se nebojí věci vyhrotit, třeba se i drsně
pohádat. Sama jsem se přistihla na po
radách nejvyššího vedení, že vždy došlo
k bodu, kdy už jsem to nechtěla tlačit
dál,“ přiznává upřímně.
Podle ní to, že ženy mají strach z kon
frontace s mužem, pramení často z dětství.
„Zbožňuji svého otce. Ale on míval často
špatnou náladu. Nikdy to nepřesáhlo
verbální rovinu. Ale já jsem se naučila být
zdrženlivá.“
To muži se už jako chlapci podle ní učí
nebát, přerušit druhého. „A tohle oni na
poradách dělají pořád. Na to musíte mít
pořádnou dávku sebedůvěry, abyste jim do
toho vstoupila. Pokud však chcete být slyšet,
jiné cesty není.“

GIll WHIttY-COllInsOvÁ

Feminismus uplatňovaný v práci podle
WhittyCollinsové již dosáhl toho, že se ženy
dostávají až na vrcholné pozice. „Ovšem fáze
dvě je, aby tam byly vůbec slyšet,“ dodává
autorka provokativní knihy.
JAROslAv MAtěJKA

(matejka@mf.cz)

Cesty, jak jít kupředu
CO MOHOU UČINIT ŽENY

Výchova dětí
Rozdělte si úkoly při péči o děti, domácí
práce. A naučte totéž své syny, pokud je
máte.

Vystupujte sebevědomě
Je přirozené, že se bojíte přijít s nějakým
názorem. Ale musíte s ním ven. Lidé, kteří v zaměstnání vítězí, dobře vědí, že občas jim něco
nevyjde – a tohle je osvobozuje.

Nebojte se změn
Pokud se sami nepřičiníte o změny, netalentovaní muži budou pořád prosazováni na úkor
vynikajících žen.

Doma rovnocenně
Pokud jste oba zaměstnaní, měli byste se
o domácí práce podělit rovnocenným způsobem. Pokud to tak nepůjde, je načase položit si
otázku, jsem se správným mužem?
Naučte se prodat
Nebojte se na sebe upozornit, nečekejte někde
v koutě, až si vás šéf všimne.
Neakceptujte nižší mzdu
Ceňte si sama sebe a ukažte to ostatním. Svoji
odměnu proberte se svým nadřízeným, klidně
zasláním e-mailu, pokud je to snazší. Pokud to
nezabere, nebojte se odejít.
Šéfujte jako žena
Nesnažte se „přizpůsobit“, kopírovat muže. Lidé
si to rychle uvědomí a budou vám méně důvěřovat. Uvědomte si, v čem jste silná, a veďte
ostatní podle svého.

CO MOHOU UČINIT RODIČE

Buďte mentorkou
Nekoukejte na mladší, přicházející kolegyně jako
na konkurentky; berte jejich úspěchy jako svoje.
Raďte jim a doporučte je na vyšší pozice.

Vychovávejte dívky s úctou
Nikdy nezavdejte svým dcerám důvod,
aby zapochybovaly o svých schopnostech,
o tom, že by nemohly něco dosáhnout. Své
syny vychovávejte s tím, že dívky jsou jim
rovnocenné.

CO MOHOU UČINIT MUŽI
Nebuďte hrubí
Zamyslete se nad tím, nakolik je na pracovišti zažitá kultura „machismu“, nechovejte se
sexisticky.
Nechte ženy promluvit
Nenechte muže, aby na poradě dominovali.
Pokud je žena přerušena, zeptejte se jí: „Co jste
říkala?“

Nechte je, aby neuspěly
Povzbuzujte dívky, aby se nebály chyb. Podporujte je v tom, aby sportovaly.
Neukončujte diskusi
Když debatujete se svými dcerami, nikdy nedopusťte, aby se v diskusi bály pokračovat, pokud
vás zrovna rozhněvaly.
Zdroj: Gill Whitty-Collinsová, Why Men Win at Work (Luath Press)
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Banky nově

Koronavirus urychlil
ústup hotovosti
i digitalizaci
mění i role pobočkových zaměstnanců
bank.
Naše internetová a mobilní bankovnictví
se postupem času rozvinula do té míry,
že z pohodlí domova je možné realizovat
nejčastější bankovní operace, a to včetně
založení účtu či jakéhokoli jiného produktu.
Digitální služby se naučili využívat i starší
klienti, kteří dříve spoléhali na osobní ná
vštěvu, ale strach z nákazy je donutil přejít
na digitální bankovnictví.

plně digitální
Podívejme se nejdříve na postupnou promě
nu role bankovních poboček. Ty byly ještě

tVáří V tVář
Ačkoli klesá počet rutinních bankovních
operací, které probíhají na pobočkách, jsou
oblasti, ve kterých budou pobočky bank
nadále nezastupitelné. Mezi ty patří prodej
složitějších a pro klienty významnějších
bankovních produktů, jako jsou například
hypotéky nebo investice. Důvodem není
nedostatečná vyspělost technologií, ale po
třeba klientů poradit se s bankéřem a snaha
bank poskytnout osobní péči.
Pokud jde o pořízení vlastního bydlení
a zadlužení se často i na desítky let, osobní
konzultace s bankéřem je pro většinu lidí
nezbytnou součástí procesu, a to bez ohledu
na jejich technické dovednosti a ochotu
používat digitální služby.

„Nastala doba, kdy
mnozí klienti banky
pobočku nikdy
nenavštívili, a dá
se očekávat, že po
současné koronavirové
krizi jejich podíl ještě
významně poroste.“
donedávna vnímány jako místo pro získává
ní klientů, zakládání nových produktů nebo
realizaci platebních transakcí. S postupující
digitalizací se však význam poboček vý
znamně posouvá.
Zmíněná proměna bankovních pobo
ček neznamená, že by význam pobočko
vé sítě výrazně klesal. Pobočky s námi
budou i nadále, ale spíše jako poraden
ská centra. Odpovídajícím způsobem se
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těchto plateb rostl prakticky stejným tem
pem – o 19,8 procenta.
Je logické, že do proměny poboček
výrazně promlouvá i tento trend. Lidé se
učí žít bez hotovosti, klesá objem výběrů
z bankomatů a mnohem méně jsou využí
vány i pokladny bank. Banky snižují počet
specializovaných hotovostních přepážek,
nahrazují je přepážkami kombinovanými
a stále více také vkladovými bankomaty.
Dá se předpokládat, že v budoucnosti
vznikne sdílená síť vkladových bankomatů
a nakonec hotovost z poboček zmizí zcela.
Omezování hotovostních transakcí má
ostatně svůj jasný ekonomický důvod. Ná
klady na zpracovávání a oběh hotovosti jsou
velmi vysoké, nehledě na další negativní
dopady, jako je dnes aktuální šíření bakterií
a virů skrze oběživo.
Zajímavé je, že i přes náklady a kompli
kace, jež s sebou oběh hotovosti nese, je to
až koronavirus, který její ústup urychlil.
Při placení bezkontaktní kartou, mobilním
telefonem či třeba hodinkami totiž výrazně
klesá riziko nákazy, a bezhotovostní platbu
tedy preferují jak obchodníci, tak nakupu
jící.
KARel BeRAn,
šéf produktů a inovací

hotoVoSt mizí
Nejsou to ale jen rutinní bankovní
operace, které mizejí z poboček, je to
také hotovost. Koronavirová pandemie
u spotřebitelů výrazně urychlila přesun
k bezhotovostním platbám. Sdružení pro
bankovní karty hlásí, že navzdory zmra
zení cestovního ruchu počet bezhotovost
ních transakcí za první pololetí letošního
roku znatelně rostl.
Češi provedli o 19 procent bezhotovost
ních plateb více než před rokem a objem

ve společnosti BSC

FOTO: archiv

L

etošní koronavirová pandemie
doprovázená vládními omezeními
proměnila mnoho oborů podnikání.
Výjimkou přirozeně není ani bankovnictví,
které prošlo transformací primárně ve třech
rovinách. Těmi jsou tempo digitalizace slu
žeb, přístup k bankovním pobočkám a v ne
poslední řadě také využívání hotovosti. Tyto
tři roviny se do značné míry prolínají. Je to
totiž právě digitalizace, která je motorem
všech návazných změn.
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Sílí potřeba výuky podnikání

Ve školách by ji uvítalo 75 procent Čechů

P

FOTO: archiv, Shutterstock.com

odnikavost a praktické obchodní
zkušenosti – to jsou dovednosti, které
se studentům hodí nejen v budoucích
zaměstnáních. Přes čtyři pětiny Čechů je
pro úspěch v dnešním světě považují za
důležitější než vysokoškolský titul.
Na českých základních, středních i od
borných školách má však stále víc prostoru
fyzika či chemie než rozvoj podnikatelského
myšlení.
šKoly přešlapují na míStě
Covid19 ovlivnil způsob, jakým žijeme
a pracujeme – v této chvíli je vzdělání
v oblasti podnikání a ekonomické gramot
nosti pro utváření budoucnosti Česka ještě
důležitější než kdy předtím. Při bližším
pohledu na některé z podniků, kterým se
daří i přes aktuální situaci dobře, je zřejmé,
že se jedná o organizace vedené a naplněné
lidmi s dostatkem podnikatelského myšlení
a dovednostmi. To jim umožnilo naplnit
výzvy a hlavně nalézt a využít příležitosti.
S tím, že se dá podnikání naučit jako
ostatní věci, souhlasí podle průzkumu JA
Czech 72 procent Čechů. Jen jeden z deseti
je však přesvědčen, že tuto úlohu plní škol
ská zařízení. Ačkoli by mohly být informace
o podnikání přirozenou součástí mnoha
předmětů, na středních i odborných školách
ve výuce chybějí. Cílem rozvoje podnikatel
ského myšlení u českých studentů přitom
není, aby všichni po ukončení školy založili
firmu, ale předat každému dovednosti,
znalosti a porozumění, díky nimž se stane
klíčovým členem týmu, ať už v soukromém,
nebo veřejném sektoru.
Začlenění podnikání do povinného
vzdělávání na středních a odborných ško
lách by podle výzkumu ocenilo 75 procent
rodičů a až 81 procent by uvítalo předmět,

ve kterém žáci během školního roku založí
a provozují reálnou firmu.
V rámci projektu JA Studentská Firma
se takto v loňském školním roce mimo
klasickou výuku vzdělávalo 15 194 studentů
středních škol, gymnázií i středních a vyš
ších odborných škol. V celoročním progra

„Styly učení se rychle
mění a zastaralé
memorování látky
mladé lidi nemůže
oslovit. Zkusit si
podnikání na vlastní
kůži je však
něco jiného.“
mu účastníci prožívají vše, co s podnikáním
souvisí, od přemýšlení, s čím mohou na trhu
uspět, přes management, výrobu po prodej
a marketing.
Zájem o tento program stran škol v po
sledních letech rychle stoupá – loni jsme za
znamenali 218 realizovaných studentských
firem, což je meziroční nárůst o 23 pro
cent. Přibývá i lidí z praxe, kteří chtějí být
mladým lidem nápomocní. Do všech našich
projektů se ve školním roce 2019/2020 za
pojilo celkem 488 dobrovolníků a mentorů
a neméně důležitou roli sehrálo 670 učitelů.
Vlajkový program Studentská Firma pod
hlavičkou mezinárodní vzdělávací organi
zace Junior Achievement vzdělává miliony
studentů po celém světě.

KreatiVnější
a nezáViSlejší Studenti
Průzkumy ukázaly, že žáci, kteří podnika
telskými programy procházeli, zaznamenali
pokles počtu neomluvených hodin a zá
školáctví v průměru o 45 procent. Celkově
studenti zlepšili svou nezávislost, zvýšili
svou kreativitu, byli připraveni podávat lepší
výkony a také značně vzrostla jejich vytrva
lost. Po ukončení programu bylo 89 procent
účastníků přesvědčeno, že jsou dostatečně
vybaveni na to založit vlastní byznys.
Studie, které proběhly například ve
Španělsku, Švédsku, Kanadě nebo ve
Spojených státech, prokázaly pozitivní vliv
vzdělávání studentů v podnikání na celkové
podnikatelské klima země. Studenti, kteří
prošli programem JA Podnikatelská firma,
vykazovali v průměru 30procentní nárůst
zájmu o podnikání v následujících pěti
letech. A to se poté v následujícím pětiletém
cyklu projevilo navýšením podnikatelských
aktivit těchto mladých lidí o 13 procent.
za eVropou pozadu
Malé a střední podniky jsou páteří ekonomi
ky. V České republice vytvářejí zhruba 40 pro
cent HDP, což je sice úctyhodné číslo, ale
za Evropskou unií zaostáváme – tam malé
a střední podniky tvoří skoro 60 procent
HDP. Zároveň tyto podniky zaměstnávají
skoro dva a půl milionu Čechů, což je zhruba
45 procent všech zaměstnanců.
V současné době ale české malé a střední
podniky zaostávají za průměrem Evropské
unie, i pokud jde o dovoz a hlavně vývoz
zboží uvnitř EU. Zde je jasně vidět, že
potřebujeme mladé podnikatele, kteří se
budou specializovat na nové obory s vý
znamným uplatněním na světovém trhu
a zároveň budou využívat inovací. Právě pro
takto významnou roli, kterou malé a střední
podniky sehrávají v českém hospodářství,
je nutné začít učit podnikavost na českých
školách co nejdříve.
MARtIn sMRŽ,
ředitel JA Czech
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Při trvalém zavádění home office je ovšem
samozřejmě nutné brát v potaz nejen samot
nou výkonnost, ale i další aspekt, firemní
kulturu. I ta se na výkonu zaměstnanců
podílí. S tím, aby nám nevymizela, jsme se
dohodli, že se budeme jeden den v týdnu
potkávat všichni v kanceláři. Vybrali jsme
demokraticky úterý.

FOKUs

Jak na home office?

Zkuste denní porady, vsaďte na důvěru

V

e webové a grafické agentuře Beneš
& Michl bylo v první polovině letoš
ního roku v souvislosti s koronavi
rem zavedeno celoplošné pravidlo. V neděli
15. března jsme v úzkém kruhu kolegů pro
vedli online poradu, kde jsme se rozhodli,
že se celá firma přesune na home office. Do
této doby jsme ve firmě „pracovali na dálku“
jen jeden den v týdnu.
A od pondělí jsme začali naplno. Přes
noc jsme rozeslali pozvánky na celofirem
ní online poradu, kde jsme vysvětlili stav
a dali všem možnost si během dopoledne

Výsledek pak překvapil: březen a duben
byly naše „nejvýkonnější“ měsíce za posled
ní rok. Lidé byli efektivnější a práce se udě
lalo o deset procent více, než byl standard.
S příchodem koronaviru se ovšem musel
upravit nejen režim uvnitř v agentuře, ale
i jednání navenek, s klienty. S nimi se od té
chvíle zaměstnanci agentury viděli už jen
online. Následkem toho se vytvořily nové,
bližší vztahy. Sblížilo nás to s nimi. Najed
nou jsme o klientech věděli mnohem více –
jak vypadají jejich děti, mazlíčci, ložnice –
ano, i z ložnice nám klienti volali.

„Prezentovat a scházet se online bude v budoucnu
jednodušší. Lidé už nebudou muset tolik cestovat,
být osobně přítomni na každé schůzce.
Ušetří se tím spoustu nákladů na cesty.“

denní přehled o dění
V případě dobrovolného i nedobrovolného
zavedení práce z domu je důležité dbát na
komunikaci mezi zaměstnanci i na komu
nikaci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
Důležité je zohlednit zavedený rytmus, ve
kterém byla firma zvyklá fungovat.
Agentura Beneš & Michl se inspirovala
svým březnovým rozhodnutím, kdy během
vynuceného přechodu na home office zaved
la denní status porady. A ty zachovala i poz
ději během svého již normálního fungování.
Denní porady umožňují lídrům udržovat
přehled o aktuálním dění ve svých týmech
a zároveň, když je třeba, umožnují práci
mezi jednotlivými kolegy delegovat.
noVé Firemní FungoVání
V souvislosti s druhou vlnou koronaviru
ale opět došlo ke změně. Znovu zavádíme
celofiremní práci z domova, ke které už ten
tokrát nepřistupujeme s obavami. Víme, co
nás čeká, víme, že to zvládneme. Jsme v tom
zběhlí. Takže opět vše běží v módu home
office a vůbec nám to nepřijde divné.
Věřím, že do budoucna se bude hod
ně firem chovat podobně. Umožní svým
zaměstnancům home office „naplno“, tedy
ne na jeden či dva dny. Bude jedno, kde
zrovna jste. Odkud se zapojíte do firemního
procesu. Zda sto, nebo tisíc kilometrů od
kanceláře. Práce na dálku bude standardem
pro všechny.
JAKUB MICHl,
CEO, agentura

S dubnovým rozvolňováním protikorona
virových opatření se nicméně zaměstnanci
v agentuře rozhodli, a to i přes výhody práce
z domu, vrátit v průběhu května do svých
kanceláří.

nucený režim
S odchodem z kanceláří panovaly samo
zřejmě obavy, aby zaměstnanci nevypadli
ze svého pracovního tempa, a proto byly
v naší agentuře zavedeny denní porady –
ráno a odpoledne. Tento krok dopomohl
všem zaměstnancům „nalézt“ stejný
pracovní rytmus, sladit veškeré agenturní
činnosti.

dobroVolné rozhodnutí
Koronavirus ohrožuje jedince, malé podniky
i velké nadnárodní organizace. Současně však
firmám ukazuje nové možnosti, tlačí je ke
změně chování, fungování. My jsme si v prů
běhu jara otestovali, že v klidu dokážeme vše
zvládnout na dálku. Proto jsme si napříč celou
firmou odhlasovali, že navýšíme počet home
office z jednoho dne na tři dny v týdnu.
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Beneš & Michl
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zařídit své pracovní prostředí. Pomohli jsme
nastavit VPN (vzdálený přístup) a rozvezli
jsme grafické stanice všem domů. Od 13. ho
diny jsme byli všichni připraveni pokračovat
v rozdělané činnosti.

Díky tomu se nám během let podařilo
vybudovat věrnou komunitu spokojených
zákazníků. A ta neustále roste. To s sebou
samozřejmě nese i nutnost umět reagovat
na dotazy zákazníků na mnoha kanálech –
včetně několika sociálních sítí (Facebook,
Instagram, LinkedIn, YouTube). Právě ve
vysokém standardu komunikace tkví úspěch
internetových firem.
V současné době je nejlépe vidět, jak se
investice do online prodeje a digitálního
marketingu vyplácejí. Bez ohledu na pan
demii koronaviru „jedou“ objednávky nejen
u nás na vánoční sezonu na plné obrátky.
A brzy se zaplní i kalendář výroby týkající se
těch větších, časově náročnějších produktů.
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S kůží na online trh

Internet? Někteří řemeslní
výrobci stále váhají

Š
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íření koronaviru nepolevuje. Mnozí
výrobci i obchodníci, kteří dosud
neměli příliš zkušeností s interneto
vým světem, se proto začali rozhlížet, jak by
mohli začít prodávat svoje produkty a zboží
nově „na dálku“.
Mezi nimi jsou také tradiční řemeslní
výrobci. Mnozí z nich čelí problémům
spojeným nejen s klesající poptávkou, ale
také s dodávkou zboží svým věrným zákaz
níkům. Někteří však pořád vnímají online
prodej a virtuální komunikaci se zákazníky
jako jakousi „degradaci“ svého podnikání.
Nedají dopustit na osobní prodej produk
tů vyráběných v dílnách ručně, z poctivých

„Mnoho bezpochyby
schopných řemeslných
výrobců možná svoje
podnikání ukončí.
A to jen proto, že se
domnívali, že jejich
produkty nejsou
vhodné pro online
prodej. Anebo možná
jen nevěděli, jak
s ním začít.“

materiálů, tradičními postupy. Namítají,
že zákazníci si přece „chtějí takový produkt
osahat, promluvit si o něm přímo s jeho
výrobcem nebo si domluvit úpravu na
zakázku“. Takový způsob prodeje nejde do
online světa přenést. Anebo ano?
Brašnářství Tlustý už téměř osm let
dokazuje, že to možné je. Za tu dobu dodalo
zákazníkům po celém světě více než 68 tisíc
kusů jedinečných produktů.
hranice padly
Říká se, že výborný produkt si své zákaz
níky vždycky najde sám. To samozřejmě
platí – ale nanejvýš tak v rámci města nebo
okresu. Každá nepředvídaná událost, která
vůbec nemusí dosahovat rozměrů současné
pandemie a nadcházející ekonomické recese,
však může mít pro řemeslného výrobce
fatální důsledky.
V Brašnářství Tlustý proto od samého
počátku naší existence pečlivě budujeme
a neustále vylepšujeme online prodej. Naše
dílna sídlící v pražských Vršovicích od
počátku osobně komunikuje se zákazníky
po celém světě. Děje se tak prostřednictvím
videohovorů – přes WhatsApp nebo Face
book Messenger.
Využíváme všechny moderní nástroje
pro řízení a komunikaci jako jiné společ
nosti, které podnikají na rozdíl od nás
v IT prostředí. Nasloucháme požadavkům
zákazníků, snažíme se jim být vždy na
blízku, vytvořit si s nimi opravdový vztah.
A to i přes ohromné vzdálenosti, které nás
oddělují.

noVá VýzVa
Pokud nechceme, aby tradiční řemeslné
dílny živořily, nebo dokonce zanikaly, je
potřeba, aby se dali dohromady lidé, kteří
umějí skvělý produkt nejen vyrobit, ale také
prodat. A rozhodně se nesmějí bát spojení
tradičních postupů, digitalizace a online
prodeje.
Třeba u nás tak vznikla zajímavá sym
bióza. Na jedné straně používáme stroje,
které pracovaly již v továrně Tomáše Bati,
na straně druhé při marketingu a prodeji
využíváme nejmodernější software vyvíjený
argentinskými či chorvatskými programá
tory.
A z každého milionu obratu investujeme
100 tisíc do online reklamy a další peníze do
vylepšování naší online prodejní platformy.
Digitalizace přináší i další výhody v pruž
nější reakci na nečekané události. Letos
na jaře se rychle spojily síly Brašnářství
Tlustý s Destilerií Balatka a vznikl společný
projekt Stopvir. Obě firmy využily uvolně
nou pracovní sílu k výrobě nedostatkových
ochranných prostředků, jako jsou dezinfek
ce, roušky a provizorní obličejové štíty. To
nám pomohlo udržet zaměstnance a získat
nové zákazníky.
IvAn PetRŮv,
jednatel
Brašnářství Tlustý
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Jacek Kowalak,
ředitel české pobočky
společnosti Randstad,
k říjnové míře
nezaměstnanosti
(3,7 procenta)
„V oblastech jako e-commerce nebo lo
gistika poptávka po zaměstnancích roste.
Uplatnění v nich nacházejí i lidé z oborů,
které byly současnou krizí tvrdě postiženy
a fungují jen velmi omezeně nebo vůbec.
Například v jednom z největších distribuč
ních center ve středních Čechách tvoří nyní
až 30 procent všech zaměstnanců lidé, kteří
dříve pracovali v oblasti služeb nebo HoReCa.
Ve výrobních firmách ani přes komplikace
a vyšší náklady kvůli bezpečnostním opat
řením a výpadkům pracovníků k poklesu
nedochází. V mnoha případech se jim spíše
kumulují zakázky a termíny dodávek, takže
si nemohou dovolit polevit. Řada z nich
naopak potřebuje další a další lidi. Předpo
kládáme, že nezaměstnanost tak do konce
roku stoupat nebude, je dokonce možné, že
spíše poklesne.“

Mladí lidé chtějí
v dnešní době
peníze hned na ruku
Jak se stavějí mladí lidé k tématu úspor?
Umějí si na peníze počkat a uspořit? Nebo
si raději vezmou peníze hned na ruku
a budoucnost neřeší? Právě na to se zaměřila
Modrá pyramida s novou kampaní Klíčová
otázka. Experimentu se zúčastnilo celkem
50 mladých lidí (převážně z řad studentů) ve
věku 18–24 let z celé České republiky.
Kampaň vychází ze známého marsh
mallow testu adaptovaného do finančního
prostředí. Jde o pokus, kdy byl malým
dětem nabídnut bonbon marshmallow,
který mohly sníst hned. Děti, které dokáza
ly odolat jednomu bonbonu a počkat si na
dva, měly v dospělosti po všech stránkách
lepší život. Odolaly pokušení, většinou byly
v životě úspěšnější, měly vůli a dokázaly se
překonat. Ale co se stane, když už nepůjde
jen o bonbony?
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Aktéři dostali od moderátora klíčovou
otázku: Vezmeš si hned teď tisíc korun
na ruku, nebo si rok počkáš na dva tisíce
korun? „Bylo to celkem vyrovnané. Je vidět,
že mladí lidé nad svojí budoucností a nad
otázkou financí čím dál více přemýšlejí.
Velký vliv v jejich rozhodování hrálo jejich
rodinné zázemí a aktuální finanční situace.
Výsledek byl i tak velmi těsný. Celkem
54 procent mladých lidí raději zvolilo první
možnost, kdy si vzali tisíc korun a odešli.
Naopak 46 procent respondentů zahájilo
roční odpočet pro získání svých dvou tisíc
korun,“ popisuje Lenka Lánská z marketin
gu Modré pyramidy.

Podpořte český
dvouletý kmín!
Zaslouží si to
Logo Český kmín na obalech označuje ex
kluzivní kvalitu oblíbeného českého koření.
Nově se objevuje také na výrobcích značky

Vitana. Ta tím podporuje úsilí spolku Český
kmín propagujícího toto tradiční koření.
Pochází výhradně od českých pěstitelů, kteří
pěstují ten nejkvalitnější dvouletý kmín
bohatý na důležité vonné silice.

nezaměstnanosti je ale dříve či později ne
vyhnutelný. Již nyní to vidíme v gastrono
mii a cestovním ruchu, kde jakmile skončí
vládní podpůrné programy, předpokládáme
dlouhodobou nezaměstnanost a nutnost
rekvalifikací.“

Na trh míří elektronická
stavebnice Boffin
Magnetic českého
startupu 3Dsimo
Nová hra je vhodná pro „konstruktéry“
každého věku, kteří již se základní sadou
mohou sestavovat projekty od jednodu
ché LED žárovky přes autíčko na dálkové
ovládání až po plně funkční Gameboy.
Zábavná metoda hry navíc přibližuje
základy elektroniky a je ideální pomůc
kou k rozvoji technického myšlení dítěte
a jeho chápání okolního světa. Navazuje
na stavebnici Boffin, které se jen v Čes
ku prodalo přes 250 tisíc kusů. Jedná se
o ryze českou výrobu. Stavebnice vzniká
v pražské dílně technologického startupu
3Dsimo, úspěšného na poli 3D per a kom
paktních multitoolů, který značku Boffin
letos zahrnul do svého portfolia.
„V Česku se setkáváme s nedostatkem
schopných odborníků v technických
oborech a informačních technologiích.
Většina dětí a teenagerů o podobné kariéře
neuvažuje, zdá se jim složitá, nerozumějí
fungování základních technologií, které
dennodenně používají. Naše stavebnice
poslouží každému rodiči, který chce svému
dítěti toto základní povědomí dopřát
a otevřít mu tak širší možnosti již od
útlého věku,“ říká David Paškevič, výrobce
stavebnice.

Radovan Hauk,
partner Moore Czech
Republic, k aktuálnímu
vývoji nezaměstnanosti
„Na meziměsíčním poklesu nezaměstna
nosti se příznivě projevilo oživení ekono
miky po jarní pandemii spolu s pozitivními
přínosy vládních programů Antivirus.
Přichází ale čas, kdy končí pozitivní efekt
programu Antivirus a nastává doba, kdy
začíná ekonomice škodit. Společnosti,
které potřebují růst, nemají pracovní sílu,
protože ta je uměle udržovaná v podnicích,
které stejně budou muset propouštět. Růst
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krá t c e

ným podnikatelům. V malém krámku, jako je
třeba kadeřnictví, se prostě netočí milionové
úplatky. Vláda tím jen potvrdila, že je zcela ve
vleku polomafiánských struktur.“

Český vozový park je
jedním z nejstarších v EU.
Tuzemské firemní flotily
naštěstí jeho stáří snižují
Průměrné stáří aut v Česku je aktuálně
15,11 roku. Vyplývá to z údajů Svazu dovoz
ců automobilů. Může za to především sklad
ba dovážených ojetin, z nichž je více než
polovina starší deseti let. Český vozový park
naopak podle průzkumu Arval Mobility Ob
servatory výrazně omlazují firemní flotily,
které provozují vozy v průměru šest let staré
a vozy pro firemní účely tvoří aktuálně více
než dvě třetiny nových registrací vozů.

Firma Fri-Service
přešla na automatické
zpracování faktur,
ušetřila desetitisíce
Společnost Fri-Service Czech, která projek
tuje, dodává a servisuje chladicí, mrazicí
a nářezové stroje pro maloobchodní prodejny
či gastro segment, přešla na nástroj pro au
tomatické zpracování přijatých faktur. Díky
nástroji Invoice Flow od společnosti Grit ve
Fri-Service nemusejí skenovat papírové do
kumenty a šetří na nákladech 40 tisíc korun
měsíčně. Externí účetní firmě pak odpadla
rutinní práce s přepisováním dokladů.

Radomil Bábek,
předseda Podnikatelských
odborů: „Fotbal ano.
Kadeřnictví a malé
krámky ne.“
„Začít rozvolňování ekonomiky tím, že se
povolí profesionální fotbal, který je provázán
s největší korupční aférou posledních let, je
plivnutí do tváře všem živnostníkům a drob

Češi jako nepřátelé knih:
většinu jich zničí
na sklepě nebo na půdě.
Knihobot je proti
Na český trh ročně vstoupí až 40 milionů
nových knih, ale zpět do oběhu se prostřed
nictvím antikvariátů a online prodeje vrátí
asi jedno procento z nich. Po pár letech
v knihovně pak ty, které se již na poličky

dukci škodlivého světelného smogu. Fungují
zde tři fotovoltaické elektrárny na střeše
moštárny a několika rodinných domech.
Součástí obce je i výtopna na dřevní štěpku
a o čištění odpadních vod se stará kořenová
čistička. Trofej převzal Jaroslav Boleček,
starosta vesnice Hostětín (na snímku).
„Velice mě potěšilo, že právě Hostětín
dostal od veřejnosti nejvíce hlasů a stal
se absolutním vítězem letošního ročníku
soutěže. Ukazuje se, že i v tak malé obci lze
dát dohromady ekologické projekty, které
fungují, jsou příkladem udržitelných postu
pů a ukazují nám, jak zlepšit naše životní
prostředí,“ říká Martin Záklasník, generální
ředitel E.ON v České republice.

Už i střední třída hledá
kvůli koroně „druhé
domovy“. Zájem stoupl
trojnásobně

nevejdou, často končí v banánové krabici na
půdě či ve sklepě. Tam už se vlhkost a plísně
postarají o jejich definitivní konec. Tomu
se snaží čelit knihobot.cz, největší český
internetový obchod s knihami z druhé ruky.
Měsíčně protočí asi deset tun knih a v letoš
ním roce očekává prodej přes 100 tisíc titulů
v celkové hodnotě kolem 15 milionů korun.

Absolutním vítězem
ekologické soutěže E.ON
Energy Globe se stala
obec Hostětín
V Hostětíně ve Zlínském kraji už řadu let
úspěšně funguje mnoho ekologických pro
jektů. Obec využívá šetrné veřejné osvětlení
s moderními lampami, které omezují pro

Zmizet z města třeba na měsíc do obydlí,
které je plně vybavené pro práci z domova
a umožňuje dlouhodobé soužití celé rodiny.
Cena kolem tří milionů, na lokalitě zas tak
moc nezáleží, hlavně když tam nepadá inter
net. Tak vypadá podle Čechů ideální „druhý
domov“, který se kvůli koronavirovým
opatřením dostává do popředí zájmu. Jen
na portálu Bezrealitky.cz typy objektů, které
tuto definici splňují, vyhledávali obyvatelé
velkých měst asi třikrát častěji.
Jedním z hlavních požadavků na „druhý
domov“ je zavedená voda a elektřina, mož
nost zavést stabilní internetové připojení.
Na rozdíl od chaty nebo chalupy, určené pře
devším pro víkendové pobyty, Češi pátrají ve
výrazně větší vzdálenosti od svého domova.
Nevadí jim dojezd přesahující 120 minut.

Zodpovědní Češi –
zimní lyžovačka doma
a v úsporném režimu
Větší příklon Čechů k obezřetnosti je vidět
na výdajích z rodinného rozpočtu a očekáva
ných investicích do zimní dovolené. Do pěti
tisíc korun by chtělo dát za zimní dovolenou
60 procent dotázaných (loni to bylo 39 pro
cent), od pěti do deseti tisíc korun chce vy
naložit 18 procent Čechů (loni 30 procent),
od deseti do 15 tisíc korun devět procent
respondentů (loni 17 procent). Vyplývá to
z aktuálního výzkumu Equa bank. RED
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DESIGN

Kancl s vůní likéru

I

tradice potřebuje někdy nový kabát.
Becherovka, která se vyrábí podle stejné
receptury již více než 200 let, má nové
kanceláře. Původní zázemí v nevýrazných
barvách přestalo vyhovovat požadavkům
firmy, a zaměstnanci se tak přesunuli do
moderních prostor v Centru Stromovka
v pražských Holešovicích.
V kancelářích zaujmou barevné zasedač
ky stylizované podle destilátů Becherovka,
Jameson, Beefeater nebo Havana Club
i vlastní bar.
Důraz na české kořeny
Zaměstnanci Becherovky, která je součástí
skupiny Pernod Ricard, jednoho ze dvou
největších výrobců lihovin a vín na světě,
toužili po výraznějších a reprezentativněj
ších kancelářích se zajímavými prvky na
první pohled.
„V tomto ohledu byla rozhodující spo
lupráce s brand managery jednotlivých
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značek, které firma zastupuje a na českém
trhu distribuuje. Ti nám pomohli dotvořit
design. V zasedacích místnostech se tak
zaměstnanci i návštěvníci setkávají s barev
ným pojetím typickým pro značky, jako jsou
Becherovka, Jameson, Beefeater nebo Hava
na Club,“ charakterizuje prostory architekt
Jakub Seči ze společnosti Capexus, která pro
Becherovku prostory navrhla a realizovala
formou design & build, kdy návrh, realizace
a dodávka interiéru na klíč spadá pod jedno
ho partnera.
Kanceláře jsou primárně vybaveny ná
bytkem tuzemských značek – Becherovka
klade velký důraz na své české kořeny, ačkoli
se vyváží do celého světa. Najít zde tak lze
například ikonické židle Ton z masivního
ohýbaného dřeva. Capexus dodával také veš
kerý atypický nábytek jako dřevěný recepční
pult v barovém stylu či bar tvořený jediným
solitérním kusem s dřevěnou deskou a in
tegrovaným ambientním osvětlením.

Dynamické prostředí
„Na nové adrese v Centru Stromovka jsme
mysleli hlavně na pohodlí a spokojenost
našich zaměstnanců. Pojízdné stěny,
díky kterým se dá prostor různě dělit,
a coworkingové zóny podporují dyna
mické pracovní prostředí. Jednoduchý
prostor podtrhuje naše DNA, historii i to,
co dnes děláme,“ říká Lenka Zavadilová,
back office manažerka ve společnosti Jan
Becher Pernod Ricard.
Prosvětleným prostorám dominují in
dustriální prvky „Využili jsme především
pohledový beton a strop jsme nechali
otevřený tak, aby veškeré technologie
zůstaly na odiv,“ říká Seči. Odhalené ma
teriály v kombinaci s dřevěným vybave
ním, skleněnými příčkami a barevnými
detaily vytvářejí příjemnou atmosféru
pro práci, pořádání pracovních schůzek
v konferenčních místnostech nebo rela
xaci. RED, JAM
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Bar a zasedačky inspirované destiláty.
To jsou nové kanceláře Becherovky

DOMINANTA KANCELÁŘÍ. Je jí tematicky
koncipovaná barová zóna s šestimetrovým barem,
který je místem různých setkávání i firemních akcí.

JAMESON. Zasedačka inspirovaná zdaleka
nejprodávanější irskou whisky na světě. Její kořeny
sahají až do roku 1780, kdy byla v Dublinu otevřena
palírna Bow Street Distillery.
BECHEROVKA. Nevelký prostor, velké jméno. Pod logem tradičního
českého bylinného likéru vyráběného z více než 20 druhů bylin a koření se
budou pořádat nejen obchodní schůzky, ale i porady.

HAVANA CLUB. Na vzniku tohoto interiéru
se podepsalo jedno z nejznámějších jmen mezi
kubánskými rumy. Historie značky sahá až do
roku 1878, kdy v městečku Cardenas začaly
vznikat první třtinové lahůdky.

BEEFEATER. Podpis prémiového ginu
v Praze. Je stále vyráběn podle původní
receptury ze 70. let 19. století v Beefeater
Distillery v Londýně pod dohledem zkušeného
Desmonda Payna.
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Madainn mhath

Nehostinné Skotsko přitahuje nejen dobrodruhy

L

egendami opředené tajemné Skotsko
nenabízí své poklady jen tak. Při jeho
poznávání si často sáhnete na dno
svých sil. A to se zrovna nemusíte vydat
napříč Skotskou vysočinou. Stačí výšlap
na Ben Nevis (1344 m n. m.), nejvyšší horu
Spojeného království.
Rychle se měnící počasí a divoká
příroda nikoho nešetří. A čím severněji,
tím hůře. Odměnou však jsou úchvatné
pohledy na hory, údolí, jezera. Před ná
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vštěvníky se objevují obrazy jako namalo
vané například od Williama McTaggarta,
jednoho z představitelů generace malířů
19. století, která pod vlivem francouzských
protějšků opustila ateliéry a vydala se do
plenéru. Jeho díla visí ve Skotské národ
ní galerii v Edinburghu. Jsou nádherná,
dramatická.
Ale přesto… Když jste v přírodě, na
místech, která zachytil, je to ještě daleko
úžasnější. Rozlehlé pastviny s nemnoha

ohnutými stromy a stády ovcí, tmavá jezera,
rašeliniště, starobylé hrady. A ty vůně!
K tomu silný vítr, chlad, všudypřítomná vlh
kost západního pobřeží, rozbouřený oceán,
Severní a Irské moře.
Krása na pohled, ale žít se tam moc
nedá. Ne náhodou Skotové tolik milují puby
s krby, na sklonku dne vytoužená útočiš
tě. A samozřejmě dvakrát destilovanou
whisky. Snad v každém údolí narazíte na
nějakou tu malebnou destilérku, výrob

LOCH LOMOND. Jen málokdy klidná je hladina
největšího skotského jezera. Leží severozápadně
od Glasgowa v tektonické dolině prohloubené
starým ledovcem na úpatí Grampianských hor.
Jeho rozloha činí 71 kilometrů čtverečních, dlouhé
je 37 kilometrů, široké osm kilometrů a dosahuje
maximální hloubky 192 metry. Rybáře sem láká
hlavně možnost ulovit lososa.

PROJÍŽĎKA PO JEZEŘE. Nic pro slabší
nátury, pokud na vás při dešti „prší“ voda nejen
seshora, ale i zespodu, z hladiny, kterou se prodírá
člun se silným motorem. Po několika minutách
poskakování na vlnách to přestává bavit i ty nej
odolnější cestovatele. Ale tak to prostě je. Klasická
jezera či mořské zátoky cení ve Skotsku zuby po
většinu roku. Jsou označovány společně „loch“, což
je výraz pro jakoukoli vodní plochu.

RÁJ PĚŠÍ TURISTIKY. Tak se o Skotsku a jeho vysočině často píše. Ale pozor! Místní kopce sice
nejsou moc vysoké, ale počasí je zrádné. Turistické značení zde skoro neexistuje, a když padne mlha nebo
tma, jste bez kompasu a mapy v rozlehlých údolích mezi opuštěnými vrchy pěkné bryndě.

FOTO: Jaroslav Matějka

OAK TREE INN. Před jednou z nejúžasnějších
hospod země stojí cedule s nápisem: „Vítejte, zablácené holínky!! Spočiňte u nás. Nechte odpočinout
svým unaveným nohám. Dopřejte si hodně čaje
a čerstvě upečené čajové koláčky.“ Hosté na kopec,
z něhož je neuvěřitelný výhled na jezero Loch
Lomond, jezdí za proslaveným hovězím hamburgerem a skvěle připravenou treskou.

nu „skotské živé vody“. Třeba v hospodě
The Oak Tree tyčící se nad jezerem Loch
Lomond nabízejí více než 50 druhů sladové
whisky.
Madainn mhath (Vítejte), obracejí se od
baru na každého příchozího. A vy vidíte, že
to myslejí vážně. Pořád jsou vděční za to,
když se někdo rozhodne objevovat jejich
„bohem zapomenutou zemi“.
JAROSLAV MATĚJKA

(matejka@mf.cz)

HILLBROOKE HOUSE. Jedno z nejslavnějších děl architekta a designéra Charlese Rennieho
Macintoshe. Dům byl navržen a postaven pro
vydavatele Waltera Blackieho v letech 1902 až 1904.
Kromě domu navrhl Mackintosh, hlavní představitel
secese ve Skotsku a tvůrce vlastního dekorativního lineárního směru, většinu interiéru, nábytku
a vybavení. Na projektu se podílela i jeho manželka
Margareta. Ten dům by měl vidět každý student
architektury. A stejně tak i například katedrály
v Edinburghu a St. Andrew nebo hrad Urquhart či
Rosslynskou kapli.
DISTILERRY GLENGOYNE. Palírna ležící
severně od Glasgowa je v provozu nepřetržitě od
roku 1833. Proslavila se kromě jiných s jednosladovou 18 let starou suchou, hřejivou whisky Highland.
Charakterizuje ji bohatá, vyvážená chuť. Návštěva
palírny trvá minimálně hodinu a za tu dobu se
dozvíte vše o její historii a produktech. A máte
zde i šanci namíchat si tu svoji whisky. Je to ale
náročné. Autor těchto řádek to naprosto nezvládl.
A vlastně nikdo ze skupiny, v níž byl.

Jak se tam dostat
Z Prahy do Edinburghu autem za 19 hodin
a 17 minut (1880 km). Letecky za dvě hodiny 20 minut. Zpáteční letenka s Ryanairem
stojí 23,46 eur.
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TEST

Král Slunce

Lehkost a noblesa zdobí velký Mégane

P

rvní dojmy z testu? V táhlých
zatáčkách našlapoval s nonšalancí,
lehounce, přitom energicky. V ost
rých serpentinách pevně držel stopu, byl
překvapivě stabilní, bez tendence k nedotá
čivosti. Možná jediná výtka: všechno „šlo“
až moc lehce. Z volantu jsem nepoznal, zdali
jsem už „na limitu“. Byla to očividná sázka
na komfort. Vadilo mi to ale jen do chvíle,
než jsem si položil otázku: Potřebuji jezdit
s rodinným kombi jako Lewis Hamilton?
A další silný moment. Stejně jako každý
Francouz (přesněji elegantní Francouzka)
klamal tento vůz vzhledem. Tvářil se draze,
až luxusně, ale přitom to tak nebylo. Stačil
letmý pohled do ceníku, jeho ceny rozhodně
nebyly prémiové.
Tak to očividně tvůrci vozu zamýšle
li: nabídnout další úspěšné pokračování
ságy jménem Mégane. Vozu, který oslňuje
vzhledem, jízdními vlastnostmi, prodejními
zdary. Dodnes si ho od roku 1995 ve verzích
hatchback a kombi pořídilo více než sedm
milionů zákazníků.
Stylově, moderně
K testu jsme dostali představitele čtvrté
generace. Přijel v moderním hávu. Změny
byly patrné zvenku – například nový přední
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nárazník se změněnou maskou chladiče,
chromovaným orámováním mlhových svě
tel a přívody vzduchu, nový zadní nárazník,
zadní část vozu je nyní výrazněji vyprofilo
vaná –, ale především uvnitř.
„Techno-kokpit“, tak pojmenoval Renault
interiér novinky. A je třeba přiznat, že se

Renault Mégane Grandtour
TCe 140
Motor: zážehový čtyřválec, 1332 cm³
Nejvyšší výkon: 103 kW (140 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 5000 ot./min
Nejvyšší rychlost: 205 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 9,7 s
Převodovka: manuální, 6 stupňů
Pohon: přední
Provozní hmotnost: 1353 kg
Maximální přípustná hmotnost: 1875 kg
Rozměry (délka × šířka × výška):
4626 × 1814 × 1449 mm
Zavazadlový prostor: 580/1695 l
Spotřeba (kombinovaná): 5,4 l
První cena vozu (akční):
485 000 Kč (výbava Zen)
Základní cena testovaného vozu:
575 000 Kč (výbava Intens)

tomu spojení blíží. Všemu vévodí displej
řidiče (10,2”) plus multimediální obrazovka
Easy Link (9,3”). Systém, který je kom
patibilní s Android Auto a Apple CarPlay,
umožňuje personalizaci nastavení různých
parametrů automobilu.
Příjemný dojem podtrhly kvalitnější
materiály. Už žádné povrzávání plastových
dílů. K tomu velmi pohodlná sedadla,
multifunkční volant potažený kůží, head-up
displej.
Ticho po pěšině
Přední kola poháněl přeplňovaný benzino
vý agregát 1,3 TCe (v nabídce je ještě jeden
benzinový a jeden naftový motor). Pyšnil
se slušným maximálním výkonem 103 kW
(138 k) a maximálním krouticím momen
tem 240 Nm, který dosahoval již při
1600 ot./min. Z toho šlo vyčíst už před
první jízdou jedno – vůz bude pěkně živý.
A taky že byl.
Třináctistovka zabírala krásně již „odspo
du“, propůjčovala kombíku velmi dobrou
dynamiku. A prožitek se jen prohloubil po
aktivaci jízdního režimu s názvem Sport.
Kokpit se zbarvil do červené, zvuk moto
ru mírně zesílil, stejně tak i odezva plynu
a volantu.

1
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VYČNÍVÁ. Mégane Grandtour charakterizují
vyvážené proporce, výrazné tvary, dynamický
výraz. Nový je přední nárazník se změněnou
maskou chladiče, chromovým orámováním
mlhových světel a přívody vzduchu.

2

3
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LEHKÉ OBRUŠOVÁNÍ. Tvar změnil
rovněž zadní nárazník. Zadní část vozu je nyní
výrazněji vyprofilovaná a je opatřena novými
dekorativními prvky.
3

BEZ ŘIDIČE. Nový Mégane má našlápnuto
do éry autonomních vozidel. Je vybaven mnoha
pokročilými technologiemi. Zmiňme jen Easy
Pilot – asistent pro jízdu na dálnici a v dopravních
kolonách, sestávající ze systému pro udržování
vozidla v jízdním pruhu a adaptivního tempomatu
s funkcí Stop and Go, pro hlídání pozornosti řidiče,
autonomního nouzového brzdění s funkcí detekce
chodců a cyklistů, upozornění na projíždějící
vozidla při couvání.

4
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NEPŘEHLÉDNUTELNÝ PODPIS. Všechna
světla jsou vybavena LED technologií. LED
světlomety zajišťují o třicet procent větší dosah
světelného paprsku a v kombinaci s mlhovými
světly osvětlují zatáčky. Zadní upoutají novými
lištami s 3D efektem.

To v režimu standardním či komfortním
nebyl agregát téměř slyšet, tak skvěle od
hlučněný byl. Navíc do kabiny nepronikaly
žádné vibrace. Až to mátlo. Několikrát jsem
se přistihl, jak poslouchám, zda vůbec motor
běží.
Benzinový agregát spolupracoval s šes
tistupňovou manuální převodovkou bez
problémů. Výsledkem jejich harmonického

FOTO: archiv

Nově jako hybrid
Renault nabízí model Mégane Grandtour
také s novým hybridním pohonem typu
Plug-in E-Tech o výkonu 160 koní. Díky
trakčnímu akumulátoru s kapacitou 9,8 kWh
(400 V) disponuje dojezdem, který umožňuje v režimu stoprocentně elektrickém překonávání tras o délce až 50 km při rychlosti
do 135 km/h v kombinovaném režimu a až
65 km v městském režimu.
Rozjezd se vždy provádí v elektrickém
režimu. Díky této technologii se Megane
E-Tech Plug-in Hybrid může pochlubit
rekordně nízkou spotřebou paliva od
1,3 l/100 km a nízkými emisemi CO2 od
29 g/km v kombinovaném režimu. Ceny
začínají od 795 tisíc korun.

splynutí – a také toho, že vůz byl vybavený
systémem start/stop – byla přijatelná spo
třeba. Pohybovala se kolem 6,5 litrů „na sto“.
Kdybych si dal záležet, nepodléhal kouzlu
plynového pedálu, jsem si jistý, že bych ji
stlačil pod šestilitrovou hranici.
Daň designu
Název Grandtour značí u Renaultu vůz kom
bi, určený pro přepravu cestujících i nákla
du. I přesto to je „dyzajnovka“, drobný šperk.
Když ho jeho tvůrci tepali do krásy, museli
ovšem logicky něco obětovat. Tím byla veli
kost zavazadlového prostoru.
Velký Mégane na tom nakonec není
špatně (580 litrů), ale třeba za Octavií
kombi dost výrazně zaostává (610 litrů).
Golfový bag jsem do něj nicméně složil,
aniž bych musel sklápět zadní sedadla.
A další plus, nechybí mu praktičnost. Má
dvojité polohovatelné dno, k tomu množ
ství úchytek a kovových ok, síť na upevně
ní nákladu.
Zadní sedadla s děleným opěradlem
1/3–2/3 s funkcí Easy Break lze sklopit „do
roviny“ dvěma páčkami v zavazadlovém
prostoru. V tu chvíli se před vámi otevře ná
kladový prostor o objemu 1504 litrů. Pokud
položíte ještě opěradlo předního sedadla

Plusy a minusy
Pozitiva: prvotřídní design, dobré řízení,
báječný systém infotainmentu.
Negativa: rivalové nabízejí větší zavazadlový prostor, nevýrazný vzhled interiéru.

Soupeři
Ford Focus Turnier, Opel Astra Sports Tourer,
Peugeot 308 SW, Škoda Octavia Combi,
Toyota Corolla Touring Sports.

spolujezdce, máte k dispozici plochu, do níž
vejde náklad o délce až 2,7 metru.
Oživení na trhu
Mégane Grandtour není tuctové auto. Má
vyvážené proporce, dynamický výraz. Na
českých „škoda“ silnicích ho rozhodně nikdo
nepřehlédne. Pro chalupáře asi nebude –
menší zavazadlový prostor, nízká světlá výš
ka. Ale pro ty, kteří fandí designu, je to terno.
Jen navazuje na tradici francouzské vytříbe
nosti, odkaz Krále Slunce, Ludvíka XIV.
JAROSLAV MATĚJKA

(matejka@mf.cz)
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Záchranný kruh pro turismus

Vláda přiklepla 500 milionů cestovním
kancelářím, agenturám a průvodcům

C

Dotace: pomoc, či komplikace?
Stát nesmí podle Kukala prodlužovat agonii
plošnými dotacemi. „To ale vláda přesně
dělá. Dělo se to na jaře a přichází to i během
druhé vlny na podzim,“ glosuje.
Obecně je nicméně mezi podnikateli
o podporu ze strany státu zájem. Vládní
pomoc požadovaly Fórum cestovního ruchu
ČR, Asociace cestovních kanceláří ČR, Aso
ciace českých cestovních kanceláří a agentur
i Asociace průvodců.
Ministryně Klára Dostálová proto vládě
předložila další program na pomoc pro
cestovní kanceláře, agentury a průvodce
s názvem Covid – Cestovní ruch.
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Návrh konzultovala se zmíněnými pro
fesními asociacemi. V programu je aktuálně
připraveno půl miliardy korun, vyhlášen byl
koncem října a peníze budou moci podnika
telé čerpat až do června 2021.
„Cestovní agentury byly několik měsíců
bez příjmů a ani teď nejsou jejich tržby
nikterak vysoké,“ upozorňuje ministerstvo
pro místní rozvoj.
Hlavními důvody finančního propadu
CK jsou ztráty na nedobytných zálohách
za plánované zájezdy, které před začátkem
pandemie odeslaly zahraničním partnerům,
minimum prodaných zájezdů během jara
a nutnost vracet peníze klientům za nereali
zované cesty.
Podobně jsou na tom i cestovní agentury,
jež dostávají provizi z uskutečněného zájez

Příjemci podpory:
• Cestovní kanceláře: Výše podpory
činí max. 2,75 procenta z plánovaných
tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje
služeb cestovního ruchu
• Cestovní agentury: Dotace je
vypočtena na základě počtu zájezdů.
Částka 500 korun za zrušený zájezd
z důvodů pandemie (zakoupený
1. 12. 2019 až 1. 10. 2020). Dále
dotace incomingovým cestovním
agenturám ve výši 50 tisíc korun
• Průvodci: Celková výše dotace 50 tisíc
korun za splnění několika podmínek
(více na www.mmr.cz/cs/narodnidotace/covid-podpora-cestovnihoruchu)

du, pro který se jim podařilo získat zákaz
níka. Z těch zrušených se ale žádná provize
nevyplácí. Řada agentur je také závislá
na cestování cizinců do Česka, kde nastal
hluboký propad.
Zlepšení v mlze
„Vzhledem k současnému stavu pandemie je
jasné, že do konce roku se mnoho nezmění,
a i během prvních měsíců roku 2021 může
docházet ke zlepšení jen zvolna. Kompli
kovaná situace v cestovním ruchu bude
dlouhodobá. Po opadnutí krize se začneme
soustředit na podporu poptávky,“ prohla
šuje ministryně pro místní rozvoj Klára
Dostálová.
Z 300 miliard korun, které byly loni
spotřebovány v rámci cestovního ruchu,
se pro letošní rok očekává jen zlomek této
částky.
V cestovních kancelářích a agenturách
bylo před krizí zaměstnáno 13 630 lidí,
na něž jsou navázány další statisíce lidí
v přidružených službách a podnicích (hotely,
restaurace, doprava, sportovní a kulturní
zařízení). Nyní jich v oboru působí o stovky
méně.
„Náš dotační titul cílí i na rozvoj profes
ních dovedností průvodců tak, aby nebyli
závislí na jediném segmentu trhu, ale
mohli získat uplatnění i v jiných oborech.
Byla bych ráda, kdyby se jim povedlo najít
dočasné uplatnění třeba díky znalostem
jazyků, češtiny nebo historie například ve
vzdělávacím systému,“ doplňuje ministryně
Dostálová.
JAKUB PROCHÁZKA

(prochazka@mf.cz)
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estovní ruch patří od jara k nej
postiženějším odvětvím. V oboru
nicméně neprobíhá žádný armage
don – cestovním kancelářím a agenturám
pomohlo letní uvolnění. Svou činnost zatím
letos ukončilo jen 12 procent kanceláří
a agentur (zhruba 100 podnikatelských
subjektů).
Mezi Čechy navíc dlouho trval i zájem
o zimní zájezdy, zejména do Alp. V říjnu
ale semafor evropských zemí zčervenal.
Cestování po Evropě bude minimálně do
konce roku výrazně omezené. Cestovky
budou opět muset klientům buď vracet
peníze, nebo nabízet vouchery na pozdější
období.
„Jaký bude vývoj v dalších zimních a jar
ních měsících, nedokáže nikdo odhadnout,“
říká místopředseda Asociace cestovních
kanceláří (ACK ČR) Jan Papež.
Někteří zástupci cestovek přesto ozna
čují krizi za novou příležitost. „Krize
může být i očistná. Zdravé firmy vydrží,
unavené a nezdravé to položí a noví,
mladí s novými nápady budou mít lepší
šanci začít podnikat,“ věří už od jarního
nástupu epidemie majitel CK Geotour
Zdeněk Kukal. Sám nechce spoléhat na
pomoc státu.
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Soláry z ptačí perspektivy
Malé firmy zjistí, jestli se
jim vyplatí solární panely

Z

ájem o energetickou soběstačnost
mezi malými firmami a domácnostmi
během pandemie koronaviru roste.
Jednou z nejúčinnějších cest k omeze
ní emisí skleníkových plynů a zajištění
soběstačnosti je právě instalace solárních
panelů. Analýza leteckých snímků umožní
podnikatelům zjistit, zda orientace střechy
a její sklon pro fotovoltaiku vyhovují.
Zatímco nové objekty jsou projektovány
s ohledem na maximální oslunění, u těch
starších je potřeba udělat analýzu. Ta ukáže,
zda mají střechy odpovídající sklon a jsou
orientovány na správnou světovou stranu.
Službu, která může výrazně zefektivnit
instalaci solárních elektráren na starších
objektech, začala poskytovat společnost
TopGis. Její podstatou je letecké snímková
ní. Kromě firem ji využívají i města a obce.
Před časem si podobnou analýzu nechalo
zpracovat Brno.
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Mapy osvitu
„Mapa osvitu je součástí snahy města
o využití většího množství energie z obno
vitelných zdrojů. K tomu se Brno zavázalo
ve schválené Územní energetické koncepci
a také v Akčním plánu udržitelné energetiky
a klimatu,“ říká mluvčí brněnského magist
rátu Filip Poňuchálek.
Jako základ pro analýzu slouží aktuální
letecké snímky z velkoformátových kamer.
„Z leteckých snímků vznikl pomocí softwa
rového výpočtu model povrchu, na němž je
následně proveden výpočet oslunění jed
notlivých střešních ploch. Výpočet můžeme
provádět na velká území zastavěných měst,“

říká výkonná ředitelka společnosti TopGis
Drahomíra Zedníčková.
„Lze také jít do většího detailu a vytvořit
s pomocí brýlí pro rozšířenou realitu velmi
podrobný 3D model budov,“ dodává.
Brno má aktuálně k dispozici mapu
celého města, na níž jsou u budov barevně
vyznačeny plochy podle toho, kolik světla na
ně v průběhu dne dopadá.
Zatímco velká mapa uživateli řekne, zda
je střecha vhodná pro instalaci fotovoltaiky,
detailní výpočet pak ukáže i to, kolik kWh
elektrické energie ročně lze na ploše vyrobit.
Analýzu oslunění zároveň poskytla brněn
ská radnice i obyvatelům města.
Firmy to využijí
Praktické využití solární mapy na soukro
mých objektech ukazuje například moderní
budova Inovačního centra Svatopeterská
v Brně. Na její střeše a jižní fasádě je celkem
257 panelů na ploše 425 m2, které mohou za
rok vyrobit 76 MWh elektřiny.
„Elektrickou energii vyrobenou ze slunce
spotřebuje budova na svůj provoz. Během
slunečních dnů dokonce fotovoltaika na
budově o celkové podlahové ploše 6500 m2
vyrobí více energie, než sama spotřebuje.
Přebytečnou energii pak využijí další objek
ty v areálu nebo nabíječky pro elektroauta,“

„Dobře umístěná a optimalizovaná střešní
fotovoltaická elektrárna za 2,2 milionu korun
ročně zajistí výnos 250 tisíc korun.“
VLASTIMIL RIEGER,.Inovační centrum Svatopeterská

popsal technický správce areálu Vlastimil
Rieger.
Celková roční úspora na energiích
chytrého objektu tak dosahuje 25 procent.
V budově jsou přitom celý den v provozu
významné spotřebiče – tepelná čerpadla
a servery. „Dobře umístěná a optimalizo
vaná střešní fotovoltaická elektrárna za
2,2 milionu korun tak při dnešních cenách
energií ročně zajistí výnos 250 tisíc korun,“
shrnuje Rieger.
Růst o 130 procent
Zájem o fotovoltaiku v Česku dlouhodobě
roste. Loni narostl trh se solárními elektrár
nami o 130 procent. Češi si v minulém roce
nainstalovali solární panely o výkonu celkem
25 megawattů. Většinou šlo právě o střešní
instalace určené pro pokrytí vlastní spotřeby.
Celkem bylo loni postaveno přes 3400 foto
voltaických elektráren. Celkový obrat trhu
činil 1,4 miliardy korun. Sektor do státního
rozpočtu přispěl 200 miliony za odvedenou
DPH, další desítky milionů představují
odvody na sociálním a zdravotním pojištění
zaměstnanců a ze zisku firem.
„Loni jsme zaregistrovali rekordní zájem
domácností i podniků o instalace fotovoltaik
s baterií. Přispělo k tomu především dobré
nastavení programu Nová zelená úsporám
a také nové výzvy v Operačním programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschop
nost,“ říká předseda Komory obnovitelných
zdrojů energie Štěpán Chalupa. Trend by měl
pokračovat i v roce 2020. Očekává se až dvoj
násobný nárůst megawatthodin ze soláru.
DALIBOR DOSTÁL

(dostal@mf.cz)
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Z postele k monitoru
Home office se stal
běžnou součástí
pracovního života
Pro jedny vítaný benefit, pro druhé trest.
Práce z domova, která se stala průvodním
jevem celé pandemie, se postupně stává
jevem trvalým. Firmy rychle „přezbrojily“ své
zaměstnance, vybavily je potřebnou technikou
a statistiky videokonferenčních aplikací vyle
těly strmě vzhůru. Jen dle odhadů Hospodář
ské komory, která sdružuje firmy generující
60 procent českého HDP a zaměstnávající na
3,3 milionu lidí, je aktuálně v režimu home
office více než 40 procent zaměstnanců. V ab
solutním vyjádření to představuje zhruba
1,3 milionu lidí. Za běžného stavu jsou to
přitom jen statisíce – loni to dle dat Eurostatu
bylo sotva pět procent ekonomicky aktivních,
tedy zhruba 206 tisíc lidí.
Růstový trend nicméně panoval už před
vypuknutím pandemie, během níž se firmy
s institutem home office spíše jen naučily lépe
pracovat. Mimo jiné zjistily, že obavy z nižší
výkonnosti zaměstnanců či markantního sní
žení jejich produktivity byly liché. Současně
byly donuceny rychle reagovat a své provozy
i zaměstnance, zejména co se nákupu nové
techniky týče, nově vybavit. I díky tomu je
nyní produktivita lidí při práci z domova
nižší jen o deset až dvacet procent, zatímco
na jaře v prvních měsících pandemie to bylo
až o třetinu, ukázala analýza poradenské
společnosti Moore Czech Republic. „Covid19
dohnal řadu lidí k tomu, aby se naučili řešit
své potřeby prostřednictvím počítače nebo
mobilního telefonu,“ potvrzuje regionální
ředitel společnosti SAS Petr Šlajchrt.
Pozitivní zkušenosti mnoho firem přiměly
k tomu, aby z původně krátkodobého opatření
učinily běžný stav. V celoevropském srovnání
ovšem Česko i nadále zřejmě zůstane spíše
zemí, kde je daleko běžnější docházet každý
den do zaměstnání. Je to dáno už samotnou
strukturou ekonomiky, která je ve velké míře
závislá na průmyslových oborech, jež široké
uplatnění práce z domova neumožňují. hRo

Dlužníkům
končí prázdniny
Banky začínají řešit
problematické a nesplácené
úvěry za miliardy
Doba jednoduchých zisků během let
konjunktury je pryč. Ekonomika se letos
výrazně zadrhla kvůli jarnímu a podzim
nímu lockdownu a v Česku postupně roste
míra nezaměstnanosti a také nesplácených
úvěrů. Na konci října navíc skončily splát
kové prázdniny, které banky musely kvůli
nařízení vlády umožnit těm, u nichž bylo
pravidelné splácení v ohrožení. Zlomový
moment tak nastává právě tento měsíc, kdy
se postupně začne ukazovat rozsah problé
mu. Platí jednoduchá rovnice, že čím vyšší
počet neplatičů, tím vyšší ztráty pro banky.
Podle průzkumu týdeníku Euro budou
mít určitý problém se splátkami desetitisíce
lidí a firem. „Odhadujeme, že o odklad svých
finančních závazků vůči bance zažádá nyní
přibližně 20 až 30 procent klientů, kterým
na konci října skončilo zákonné morato
rium,“ uvedla například mluvčí Monety Mo
ney Bank Zuzana Filipová. A podobné počty
neplatičů odhadují i ostatní. „Co se týká
odkladů, které skončily k poslednímu říjnu,
předpokládáme u fyzických osob přibližně
15 procent a do 30 procent u firem,“ říká
Michal Teubner, mluvčí Komerční banky.
Jsou to obrovská čísla. Banky zmrazily
v rámci moratoria celkem 359 tisíc úvěrů
v objemu 446 miliard korun. Asi třetina
klientů už začala sama během prázdnin splá
cet, takže problém se týká zhruba 240 tisíc
úvěrů lidí a firem. V nějakém stupni ohrožení
jsou tedy půjčky za 40 až 80 miliard korun.
Banky už s dlužníky pracují, nabízejí jim
ochotně další až půlroční odklady splátek
nebo jim splátky co nejvíc snižují. Jen aby
vztah s klienty udržely. „Už v průběhu října
jsme klientům připomínali, že to je poslední
splátka, kterou mají odloženou. Počítáme, že
žádosti o další řešení budou rozloženy v čase
a že první klienti nás začnou kontaktovat až
v průběhu listopadu,“ řekl týdeníku Euro šéf
Hypoteční banky Jiří Feix. ZAt

CelÉ teXtY nA WeBU tÝDeníKU
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Jde to s ní z kopce
Resort vedený exšéfem
Lovochemie Brabcem
mlží kolem Bečvy
„Budete zodpovědný za optimální, nepřetr
žitý a bezporuchový chod biologické čistírny,
musíte umět pohlídat dodržování ukazatelů
vyčištěných vod, řízení nátoku a odtoku
odpadních vod.“
To je text inzerátu z 9. září, v němž va
lašskomeziříčská chemička Deza patřící do
koncernu Agrofert hledá strojníka vodního
hospodářství. Benefity pozice jsou šest
týdnů dovolené či příspěvek na penzijní
připojištění. Jedenáct dnů od zveřejnění této
nabídky se v řece Bečvě, kam proudí i od
padní vody z čistírny továrny Deza, objevil
kyanid a způsobil ekologickou katastrofu.
Ani měsíc a půl poté policie či inspektoři
neukázali na jasného viníka, který by otráve
ní toku a úhyn více než 40 tun ryb způsobil.
Ministerstvo životního prostředí, které
vede Richard Brabec (ANO), bývalý ředitel
Lovochemie, sesterské továrny Dezy, však
má jasno. Ač se na místo katastrofy vypravil
až 29. září, tedy s devítidenním zpožděním,
dlouhodobě razí myšlenku, že Deza je ne
vinná. „Těm, kteří se tuhle katastrofu snažili
zneužít před volbami: Firmu Deza jako
původce znečištění už dříve vyloučily policie
i Česká inspekce životního prostředí,“ prohlá
sil Brabec, jemuž jsou inspektoři podřízeni.
I když se chemička z Valmezu brání a po
dává trestní oznámení, dle zjištění někte
rých médií z posledních dnů a týdnů stále
neexistuje jasný důkaz, jenž by potvrdil,
z kterého potrubí kyanid pocházel. S kaž
dým dalším dnem je navíc jasné, že šance
najít pachatele se snižuje. sTR
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Bojím se, že dostanu výpověď. Na co bych si
měla dát pozor?
RENATA F., Hradec Králové

Ukončení pracovního poměru
výpovědí vs. dohodou
Výpověď je jednostranné právní jednání
buď ze strany zaměstnance, nebo ze strany
zaměstnavatele. Dále se však budeme
zabývat výpovědí ze strany zaměstnavatele.
Pokud by výpověď zaměstnanec odmítal
převzít, může i přesto dojít k jejímu platné
mu doručení tzv. fikcí doručení (výsledek je
tedy stejný, jako by ji převzal). Jinak je tomu
u dohody o rozvázání pracovního poměru.
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
je dvoustranný právní dokument, s kterým
musejí souhlasit obě strany – tedy zaměstna
vatel i zaměstnanec. V tomto případě je třeba,
aby s obsahem takové dohody zaměstnanec
plně souhlasil, byl mu srozumitelný a k její
mu uzavření nebyl donucen pod nátlakem.
Zaměstnanci by měl být poskytnut určitý
prostor, aby si uzavření dohody o rozvázání
pracovního poměru promyslel, případně
navrhl změny. Důležité je, aby zaměstnanec
věděl, co v dohodě podepisuje. K podpisu
nesmí být za žádných okolností nucen.
Co ve výpovědi musí být
a na co máte nárok
Ve výpovědi musí být uveden její konkrétní
důvod. Nemůže být libovolný, možné důvody
jsou dány zákoníkem práce. Mezi nejčastější
důvody výpovědi patří organizační důvody,
nesplnění požadavků pro výkon sjednané
práce nebo porušení pracovních povinností.
Výpověď musí být zaměstnanci doručena
v písemné formě a do vlastních rukou.
Nemůže být komunikována například přes
Skype ani po telefonu. Po doručení výpovědi
skončí pracovní poměr uplynutím výpo
vědní doby. Výpovědní doba je stanovena
v délce minimálně dvou měsíců a běží od
prvního dne následujícího měsíce od ozná
mení. Během výpovědní doby zaměstnanci
nadále náleží mzda nebo plat.
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Při výpovědi z organizačních důvodů má
zaměstnanec nárok na odstupné. Odstupné
se stanovuje v návaznosti na délku pracov
ního poměru a je v rozpětí jednoho až troj
násobku průměrného výdělku (v závislosti
na tom, jak dlouho jeho pracovní poměr
u zaměstnavatele trval). Odstupné se vyplácí
s poslední mzdou po konci výpovědní doby.
Zaměstnanci nelze předat výpověď během
jeho ochranné doby (za kterou se považuje
například pracovní neschopnost, těhoten
ství, mateřská či rodičovská dovolená nebo
ošetřování dítěte mladšího deseti let). Před
koncem výpovědní doby může zaměstnava
tel zaměstnanci určit čerpání zůstatkové do
volené, ale musí mu to oznámit minimálně
14 dní předem. Pokud nedojde k vyčerpání
celého zůstatku dovolené, je zaměstnavatel
povinen zbytkovou dovolenou zaměstnanci
proplatit s poslední mzdou.
Na co si dát pozor
Pracovní poměr nemusí končit pouze vý
povědí, ale i dohodou o rozvázání pracov
ního poměru, která vyjadřuje svobodné
rozhodnutí obou stran – tedy zaměstnance
i zaměstnavatele. Doporučujeme, aby za
městnanec uzavřel dohodu pouze v případě,
pokud zná všechny informace a dohoda mu
nabízí podmínky, na které má ze zákona
nárok (např. odstupné). Může se stát, že si
zaměstnanec není plně jistý informacemi,
které zaměstnavatel v dohodě uvádí, nebo

může být dokonce na zaměstnance vyvíjen
nátlak k okamžitému podepsání. V takovém
případě nedoporučujeme dohodu podepiso
vat pod nátlakem. Zaměstnanec má právo
na pročtení dohody, promyšlení a případné
návrhy na změny v dohodě.
Další možnou nekalou praktikou je napří
klad možnost přejít z pracovního poměru na
jinou formu spolupráce (například na spo
lupráci na základě živnostenského opráv
nění), a to bez odstupného. Při přistoupení
na tuto variantu však zaměstnanec ztrácí
ochranu ze zákoníku práce. Zrovna tak by
se zaměstnanec mohl připravit o svá práva,
pokud přistoupí na to, aby výpověď podal
sám. Všeobecně platí, že za nekalé taktiky se
považuje jakýkoli nátlak, výhružky či další
aspekty, které zaměstnanci ztěžují podmín
ky při rozhodnutí.
Jak je možné se bránit
Na úřad práce či inspektorát práce se
můžete obrátit v případě porušení pracovně
právních předpisů ze strany zaměstnavatele
(např. při diskriminačním jednání). Ale ne
uhrazenou mzdu nebo neplatnost výpovědi
řeší příslušný soud.
Pokud má zaměstnanec pocit, že neby
ly splněny podmínky pro výpověď, může
žalovat neplatnost výpovědi u příslušného
soudu. Limit pro podání žaloby je dva měsí
ce ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit.
Nevyplácí se tak s touto žalobou otálet, je
třeba jednat rychle. Žaloba musí být do kon
ce této lhůty příslušnému soudu doručena.
Pokud by zaměstnanec tuto lhůtu zmeškal,
právo podat žalobu na neplatnost výpovědi
mu zanikne.
Pokud zaměstnanec cítí nátlak či vý
hružky, které ho mají přimět k okamžitému
podepsání dohody, doporučujeme, aby se
obrátil na personální oddělení, odbory či
vyšší vedení společnosti. Pokud ani tak za
městnanec nenajde zastání, doporučujeme
se obrátit na svého právního zástupce.
LJUBA KOVAČEVIČ,
právnička ManpowerGroup

interní
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Je dobré vše zhodnotit a zkontrolovat, zda
má výpověď všechny náležitosti, které má
mít, aby následujících několik týdnů proběh
lo co nejlépe a nejjednodušeji.

daňo v é
t e rm í n y

ka l e n dá ř

23. 11. od 9 hodin v Podnikatelském inkubátoru KANOV v Karlových Varech. Seminář
je určen pro žadatele a příjemce podpory
z ESI fondů. Kontaktní informace a podrobnosti o akci najdete na www.businessinfo.
cz/akce/dotace-eu-a-financni-rizeni-karlovy-vary/.

20. LISTOPADU
DAŇ Z PŘÍJMŮ
•	měsíční odvod úhrnu sražených záloh
na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
24. LISTOPADU
SPOTŘEBNÍ DAŇ
•	splatnost daně za září 2020 (pouze

18. LISTOPADU
CIZINCI DO FIREM
Jak se letos změnila situace se zaměstnáváním cizinců ze třetích zemí a jaký je výhled
do roku 2021? Nejen na tyto otázky odpoví
podnikatelům online seminář, který proběhne třetí listopadovou středu v dopoledních
hodinách. Podrobnosti vám prozradí experti
ze společnosti White & Case, zástupci čtyř
ministerstev české vlády a odborníci Hospodářské komory. Podrobnější informace
včetně registrace na akci najdete na
www.businessinfo.cz/akce/zamestnavani-cizincu-ze-3-zemi-aktualni-a-pravni-informace-2020-21/.
18. LISTOPADU
TRIKY PRO RŮST BYZNYSU
Online seminář, který proběhne 18. listopadu od 13 hodin, má podtitul Podnikavé ženy.
Webinář je totiž určen především pro podnikatelky. Odborník na marketing Petr Kouble
prozradí, jakých deset nejčastějších triků
používají velké korporace pro růst byznysu.
Ty by měly být jednoduše využitelné i pro
lokální drobné podnikatelky. Registrace na
akci je nutná do 16. listopadu 2020. Více na
www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/
ONLINE-Podnikave-zeny-Triky-pro-rust-byznysu-II.

spotřební daň z lihu)
25. LISTOPADU
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
•	daňové přiznání a splatnost daně
za říjen 2020
•	souhrnné hlášení za říjen 2020
24. LISTOPADU
NEBOJTE SE PODNIKAT!
Ten, kdo ví, že jen dobrý nápad nestačí,
a chtěl by se pohnout k reálnému byznysu.
Každý, kdo chce být pánem svého času,
a všichni, kteří chtějí začít podnikat a nevědí,
jak začít, by se měli zúčastnit online semináře s podtitulem Návod, jak začít s podnikáním. Přihlaste se a nenechte se odradit
byrokracií od skutečného byznysu. Seminář
se koná poslední listopadový čtvrtek od
16.30 pod záštitou Hospodářské komory ČR.
Více informací na krepelka@komora.cz.

•	kontrolní hlášení za říjen 2020
ENERGETICKÉ DANĚ
•	daňové přiznání a splatnost daně z plynu,
pevných paliv a elektřiny za říjen 2020
SPOTŘEBNÍ DANĚ
•	daňové přiznání za říjen 2020
•	daňové přiznání k uplatnění nároku
na vrácení spotřební daně například
z topných olejů a ostatních (technických)
benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)
30. LISTOPADU
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
•	splatnost 2. splátky daně (všichni
poplatníci s daní vyšší než 5 tisíc korun)
DAŇ Z PŘÍJMŮ
•	odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za říjen 2020
10. PROSINCE
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SPOTŘEBNÍ DAŇ

23. LISTOPADU
JAK NA EVROPSKÉ PENÍZE?
Jak správně řídit projekty z fondů Evropské
unie, se dozvíte na semináři Dotace EU a finanční řízení, který se uskuteční v pondělí

2. PROSINCE
DIGITALIZOVANÝ BYZNYS
Jak probíhá digitalizace a automatizace
v českých firmách? Odpověď se mohou
podnikatelé dozvědět ve středu 2. prosince
2020 od 9 do 14 hodin. V té době v Praze
proběhne workshop na téma digitalizace
malých a středních podniků s podtitulem
Prediktivní údržba a moderní technologie. Akce je určená pro zástupce malých
a středních firem z výrobního sektoru.
Podrobnosti na www.businessinfo.cz/akce/
jak-probiha-digitalizace-a-automatizace-v-ceskych-firmach-4/.

•	splatnost daně za říjen 2019 (mimo
spotřební daň z lihu)
15. PROSINCE
DAŇ SILNIČNÍ
•	záloha na daň za říjen a listopad 2020,
popř. záloha ve výši nejméně 70 procent
roční daňové povinnosti, pokud je
poplatníkem daně provozovatel vozidla
se sníženou sazbou daně podle § 6 odst.
10 zákona o dani silniční
DAŇ Z PŘÍJMŮ
•	čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
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P O D N I K A TELS K Á
HALUCINACE

VYDÁVÁ
Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4
t: 225 276 461
www.mf.cz, www.profit.cz, profit@mf.cz
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Ale kdeže. Jede. A bez roušek!
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i kousky plastů nebo papíru a zapáchal,“
napsal Deník.
Já na bráchu, brácha na mě
Areál slepičárny patří společnosti Ko
maspol. Její ředitel inženýr Zdeněk Scháno
uvedl, že prostory, do kterých byl odpad při
vezen, pronajal před časem svému bratrovi
inženýru Janu Schánovi, zástupci vedoucího
odboru životního prostředí (sic!) v Lovosi
cích. Ten je poté pronajal další firmě. A ta
není k zastižení.
Klasika, řeknete si. Případy dovozu ne
legálního odpadu z Německa či jiných zemí
na sever Čech nejsou nic nového. Z poslední
doby stačí zmínit kamion s polským řidičem
mířící z Anglie do firmy v Jablonci nad Ni
sou. V nákladním prostoru policisté objevili
komunální odpad. Dva kamiony s bezmála
48 tunami odpadu z Německa odhalili celní
ci také u obce Hora Svatého Šebestiána.
Jenže tady to bylo přece jen trochu jiné.
Dva kamiony, které odpad přivezly, pochá
zely podle značek z Česka. Zbylé dva z Pol
ska a Slovenska. Takže se aktivně zapojili
i našinci. Nejen ti, kteří připravili prostor ve
Vchynici, ale i ti za volantem. (Nic netušili?)
Jen se znovu potvrdilo, že odpad možná
smrdí, ale jak pravil už císař Vespanius,
peníze nikoli.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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estovní kanceláře míří v posledních
dnech z Německa do severních Čech.
Nevěříte? Opravdu je to tak a je to
frmol. Ovšem nečekejte luxusní patrové
autobusy a v nich zvědavce s namířenými
fotoaparáty. „Tůůůristi“, kteří sem přijíždějí,
jsou jiní. Poznávají krásy Ústecka za volanty
kamionů.
Naposledy sem takhle vyrazili hned čtyři.
Vydali se objevovat půvaby bývalé slepičár
ny na Lovosicku. Co je k ní dovedlo? Proč si
vybrali zrovna tuhle stavbu z dob socialis
mu? Fádní dvoupatrovou bílou nudli, jejíž
podobu neovlivnil ani Le Corbusier či Zaha
Hadid. Přitáhla je sem její poloha. To byl ten
pravý důvod. Stála na kraji vesnice Vchyni
ce, pěkně bokem, odstrčená.
Do místního „resortu“ dovezli na korbách
svých náklaďáků tuny odpadu. Jenže tak
nějak nepočítali s všímavými místňáky.
Respektive s jedním, který byl shodou
okolností i zastupitel obce a bydlel nedaleko.
Tomu byl zvýšený ruch v době pandemie
podezřelý, a tak nelenil a šel se na kamiony
podívat.
Když spatřil, kolik přivezli „zavazadel“,
chytaly ho mrákoty. Společně s dalšími
zastupiteli zalarmoval ústeckou pobočku
České inspekce životního prostředí (ČIŽP).
A na místě zasahovala také policie. Jeden
kamion ze čtyř se nakonec podařilo zastavit.
„Jednalo se o drcený odpad, který obsahoval
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