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Vladimír Tuka
Vše, co pot ebujeme, už máme.
Jen ne vždy víme kde
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V letním dvojčísle časopisu Komora jsme se 

zaměřili na vzdělávání a rozvoj manažerů. 

Protože jakkoliv je průmyslová revoluce 4.0 

na spadnutí, za úspěchy fi rem stojí vždycky primárně 

člověk. A aby bylo koho rozvíjet, je potřeba si ty 

správné zaměstnance nejprve najít. Jak pracují head-

hunteři, proč se vyplatí pověřit výběrem lidí lovce 

hlav a z čeho plyne strach fi rem zaměstnávat padesát-

níky, nejen na to jsme se zeptali specialisty z oboru. 

S bývalým diplomatem Vladimírem Tukou jsme 

zase mluvili o koučinku a jeho roli v životě úspěš-

ných lidí. Proč si lidé často pletou kouče s men-

torem a jaká je pravá podstata koučinku? Proč 

se občas rozhodujeme pro rozhodnutí samotné 

a nepřemýšlíme o důsledcích? Odpovědi na tyto 

otázky najdete v hlavním rozhovoru.

V oblasti rozvíjení zahraniční spolupráce Hospodář-

ská komora ani v květnu nezahálela a pokračovala 

v podnikatelských misích. Květnovými cílovými 

destinacemi byly mimo jiné Kanada a USA a zají-

mavé informace zveřejnila také Francouzsko-česká 

obchodní komora. Ta vyslala podnikatelům jasný 

pozitivní signál ve smyslu trvalého zájmu o spo-

lupráci. Francouzské fi rmy podnikající v ČR mají 

zájem o české zaměstnance a Francie má zase zájem 

o české podnikatele, nezbývá, než toho využít.

Ovšem nejen prací je člověk živ a k podávání 

nadprůměrných výkonů je potřeba umět také 

adekvátně odpočívat, pečovat o svoji psychickou 

a fyzickou kondici a nepodléhat stresu. Přeji vám 

příjemné čtení a krásné léto plné nezapomenutel-

ných zážitků.

DAGMAR KLIMOVI OVÁ
Šéfredaktorka

Vážené tená ky, vážení tená i
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VLADIMÍR TUKA: 

ŽIJTE ŽIVOT, KTERÝ VÁS BAVÍ. ŽIJTE SVOU VÁŠE  

Z diplomatických služeb, které plnil v Ženev , odcestoval na Nový Zéland 

a za al studovat kou ink. Je držitelem nejvyššího certi� kátu kou

MCC – Master Certi� ed Coach, jako jediný v R a SR. Založil a úsp šn  vede školu 

kou  dle metodologie Results Coaching Systems v R a SR. 

Vzd lává kou e, manažery i další profesionály v kou ovacích i dalších m kkých 

dovednostech a seberozvoji. Svou práci bere jako váše  a poslání sou asn . 

14

VZD LÁVÁNÍ MANAŽER  

PODPORUJE KONKURENCESCHOPNOST FIREM

Vzd lávání manažer  je pro � rmy téma, které p ímo souvisí s jejich 

konkurenceschopností. Zárove  vnímají vzd lávání také jako motivátor a bene� t. 

N které jdou dokonce tak daleko, že koncipují své vlastní vzd lávací programy. 

20

HEADHUNTING – ANO, NEBO NE?

Je profese lovce hlav dnes v bec ješt  pot eba, 

nebo si zvládnou � rmy vybrat ty správné lidi samy?  

Vše o headhuntingu a dalších úskalích personálního managementu.

26

ZAHRANI NÍ MISE HOSPODÁ SKÉ KOMORY

Jen za první p lrok letošního roku podnikatelé vyrazili spole n  

s Hospodá skou komorou už na 10 zahrani ních misí do 17 zemí sv ta. 

Stovky podnikatel  tak m ly možnost navázat nebo prohloubit své exportní aktivity.

Kv tnovými cílovými destinacemi byly Kanada, USA, B lorusko, Nigérie a Senegal. 

38

PARDUBICKOU EXPLOSII ZACHRÁNILA SILNÁ V LE 

P ed p ti lety s ítala Pardubická Explosia ztráty v ádech desítek milion  korun. 

Dnes se naopak t ší rostoucímu zisku a expanduje. 

Firma p ežila svou klinickou smrt a resuscita ní tým vedl Ing. Josef Tichý.

Na co se p i revitalizaci krachující � rmy spoléhal a jaké jsou plány do budoucna?

50

OBSAH

38

20

14

50

04k_obsah.indd   4 23.06.16   15:39



POHON 4DRIVE
Motor s výkonem 184 k, s převodovkou 
DSG a pohonem všech kol 4Drive 
vám umožní prožívat rodinný život 
bez jakýchkoliv omezení.

BEZKLÍČKOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM KESSY
Máte-li ruce plné věcí, tato funkce vám umožní 
bezdotykově odemknout dveře, pokud 
se nacházíte v blízkosti vozidla.

KONEKTIVITA
Blízké vztahy jsou důležité v každé rodině. 
Proto máte k dispozici veškeré technologie 
potřebné k tomu, abyste zůstali ve spojení 
na jakoukoliv vzdálenost.

NEJLEPŠÍ RODINNÉ ZÁŽITKY UMOŽNÍ POUZE NEJLEPŠÍ RODINNÝ VŮZ
Nový SEAT Alhambra Edice 20 vám umožní prožívat rodinná dobrodružství v ještě větším luxusu. Nabízí vám vše potřebné k tomu, 

abyste si mohli užívat rodinný život na ještě vyšší úrovni díky nejmodernějším technologiím zaměřeným na rodinu, včetně 

virtuálního pedálu, jehož prostřednictvím otevřete zavazadlový prostor prostým pohybem nohy pod dveřmi zavazadlového 

prostoru. Interiér vám zpříjemní cestování nejkvalitnějším čalouněním sedadel Alcantara s béžovým prošíváním, díky němuž budou 

i dlouhé cesty ještě příjemnější.

NOVÝ SEAT ALHAMBRA 
EDICE 20

S VIRTUÁLNÍM PEDÁLEM

TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT.CZNAJDETE NÁS NA:
2  

05k_porsche.indd   5 23.06.16   13:56
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Podnikatelskou misi, která do-

provázela prezidenta ČR Miloše 

Zemana na jeho pracovní cestě, vedl 

prezident Hospodářské komory ČR 

Vladimír Dlouhý. Na programu bylo 

mimo jiné setkání hlav českého, 

arménského a makedonského státu.

„Delegace absolvovala dvoustranné 

rozhovory, podnikatelské semináře, 

představení investičních možností, pro-

hlídku místních podniků nebo setkání 

s čelními představiteli zúčastněných 

zemí. Zajímala nás hlavně energetika, 

zdravotnictví nebo doprava,“ nastínil 

program mise prezident Hospodářské 

komory ČR Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora ČR nesmě-

řovala s podnikateli do těchto zemí 

poprvé. V Arménii byli naposledy 

v únoru letošního roku společně 

s ministrem průmyslu a obchodu 

Janem Mládkem. Čeští podnika-

telé mají možnost uplatnit se zde 

zejména v energetice, v zemědělství 

či ve stavebnictví.

Také v Makedonii představuje 

energetika výzvu pro české fi rmy. 

Příležitosti ale leží též v těžebním 

průmyslu nebo v developerských 

projektech. 

MIROSLAV DIRO, 

Odbor vn jší komunikace

EET ohrozí advent. 
HK R žádá m sí ní 
odklad 
Více než třetina podnikatelů se před 

spuštěním elektronizace tržeb obává, 

že EET ohrozí plynulý průběh letoš-

ního adventního období. Stát totiž 

certifi káty nezbytné pro technická 

zařízení k evidenci tržeb zatím nevy-

dal. Anketa Hospodářské komory ČR 

ukázala, že mezi podnikateli vládne 

pocit nejistoty, bezmoci a převládají 

pochybnosti o připravenosti EET. 

„Podnikatelé si stěžují na úroveň 

stávající právní úpravy a na to, že 

stát dosud nevybral všechny dodatele 

potřebné k realizaci EET. Téměř 

polovina podnikatelů se přitom také 

domnívá, že by stát – když už uva-

luje na podnikatele administrativní 

břemeno a požaduje, aby si pořídili 

nějaké technické zařízení – měl pod-

nikatelům alespoň garantovat, které 

na trhu nabízené zařízení pro EET 

je vůbec vhodné a které nikoliv,“ říká 

prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. 

Kromě obav ale respondenti v EET 

spatřují i to, že by mohla vést k od-

stranění mnoha případů neplnění 

daňových povinností, mohla nastavit 

spravedlivější prostředí pro podni-

kání a vůbec narovnat konkurenční 

prostředí. „Poté co jsme v legisla-

tivním procesu zmírnili negativní 

dopady na podnikatele, například že 

jsme přispěli k zavedení slevy na dani 

5 000 Kč na nákup technického zaří-

zení, spouštíme nový web – EET ANO 

ALE, který podnikatelům pomůže 

zorientovat se ve způsobu plnění nové 

administrativní povinnosti,“ uvedl 

prezident HK ČR.

Projekt na zrychlení 
zam stnávání 
Ukrajinc  je � asko
Řešení, kterým chtěla vláda zajistit 

pro české fi rmy trpící nedostatkem 

pracovníků kvalifi kované zaměst-

nance z Ukrajiny, podle Hospodářské 

komory ČR naprosto selhalo. Do pi-

lotního projektu Zvláštní postupy 

pro zaměstnance z Ukrajiny se dosud 

zapojilo pouhých 14 % žadatelů 

z plánovaných pěti set lidí.

„Hospodářská komora od počátku 

upozorňovala, že zaměstnavatelé 

potřebují hlavně středně a nízkokvali-

fi kované zaměstnance, o které je mezi 

fi rmami velký zájem, nikoliv vysoko-

školáky, kterým musí fi rmy zapojené 

do projektu vyplácet mzdu nejméně 

38 500 Kč,“ říká prezident HK ČR 

Vladimír Dlouhý a připomíná, že ná-

vrh HK ČR na rozšíření projektu prá-

vě o tyto kvalifi kované zaměstnance 

vláda smetla ze stolu a rozhodla se jít 

cestou navýšení kapacity vydávaných 

zaměstnaneckých víz na Ukrajině.

Teď se ukazuje, že to byla velká chy-

ba. Ostatně už anketa HK ČR mezi 

podnikateli realizovaná v prosinci 

2015 se zaměřením na zaměstnávání 

Ukrajinců po přepočtení na všechny 

zaměstnavatele ukázala, že české 

fi rmy jsou schopny přijmout 15 až 

20 tisíc pracovníků z Ukrajiny, a že 

tedy vládou připravované limity 

jsou nedostačující. Přitom více 

než polovina fi rem dnes považuje 

nedostatek zaměstnanců za limitující 

faktor jejich růstu a shodují se, že 

pracovníci z Ukrajiny mohou tento 

problém vyřešit.

Podnikatelská 
delegace doprovodila 
Miloše Zemana 
do Arménie 
a Makedonie
Zástupci šestnácti českých fi rem 

vyrazili do Arménie a Makedonie. 

KRÁTCE
Z KOMORY

zprávy z komory a z domova

Prezident Hospodá ské komory R Vladimír Dlouhý vystoupil se svým projevem 

na podnikatelském seminá i v Jerevanu, na kterém se setkali také prezidenti R a Arménské 
republiky.
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Konference zdravotní a incentivní turistiky 
p edstavila potenciál Zlínského kraje v oblasti 
zdravotnictví, láze ství a cestovního ruchu a otev ela 
dve e zahrani ním partnerstvím. 

REGIONY
A SPOLE ENSTVA

Foto: HK R

Zlín: Konference zdravotní 
a incentivní turistiky

KHK Zlín ve spolupráci se Zlínským 

krajem uspořádala v Luhačovicích 

Mezinárodní konferenci zdravotní a incentivní 

turistiky Za zdravím do Zlínského kraje. Hlavními 

partnery byly Centrála cestovního ruchu Východní 

Moravy a CzechTourism. Konference se zúčastnilo 

na osm desítek návštěvníků. Účast přijali J. E. 

Serzhan Abdykarimov, velvyslanec Kazachstánu 

v ČR, Alexander Budaev, generální konzul RF 

v Brně, zástupci z Jaroslavské a Samarské oblasti 

(Rusko), župy Vas (Maďarsko), Trenčianského 

kraje a kazašské Astany. (foto 1)

Ústí nad Labem: I. Dopravní 
fórum Ústeckého kraje

Přijetím návrhu Regionální sektorové 

dohody Ústeckého kraje v oblasti 

autodopravy, výchovy a vzdělávání profesionálních 

řidičů vyvrcholilo I. Dopravní fórum Ústeckého 

kraje, které pořádala ústecká KHK a Ústecký kraj. 

Mezi cíle Regionální sektorové dohody patří 

zejména posílit spolupráci mezi zaměstnavateli, 

středními školami a dalšími partnery, přispět 

k modernizaci a doplnění učebních oborů 

o požadované kompetence a posílit spolupráci mezi 

zaměstnavateli a Úřadem práce ČR. 

AGA: Noti� kace dodavatel  
bezpe nostních systém

Asociace Grémium Alarm zpracovává 

pro investory, zadavatele veřejných 

zakázek a ostatní zájemce o kvalitní zabezpečení 

seznam profesionálních dodavatelů bezpečnost-

ních technologií. Na seznam jsou zařazovány 

členské fi rmy AGA s prokazatelně kvalitní 

dodávkou poplachového nebo kamerového 

systému odpovídající standardům dobré praxe.

které mohou fi rmám s řešením tohoto problému 

pomoci a zmírnit důsledky.

 

eské Bud jovice: 
Textilní � rmy se zapojí 
do odborného vzd lávání

Kvalifi kovaní odborníci chybí také 

v textilním a oděvním průmyslu 

na jihu Čech. „Českým textilním oděvním fi rmám 

se nedostávají zaměstnanci, kteří rozumí své práci,“ 

uvedl ředitel Jihočeské hospodářské komory 

Luděk Keist. Nově založenému Sdružení Textil při 

JHK se podařilo ve spolupráci se strakonickým 

učilištěm připravit učební obor Výrobce textilií. 

„Žáci, kteří si vyberou tento obor ke studiu, získají 

jak teoretické znalosti, tak hlavně praktické 

dovednosti přímo v textilních nebo oděvních 

fi rmách,“ informovala Věra Leijčarová, garantka 

nově vzniklého oboru. Textilní a oděvní průmysl 

zaměstnává na jihu Čech téměř 1 500 lidí, tržby 

odvětví dosahují 2,7 miliardy korun. 

Ostrava: 
Business Rendez-Vous 2016 
využilo více než 100 � rem

Ostrava hostila Mezinárodní dvou-

stranná jednání podnikatelů a výzkum-

níků Business Rendez-Vous Ostrava 2016, která 

mají pomoci při hledání partnerů pro obchodní, 

výrobní, technologickou či výzkumnou spolupráci. 

Organizátorem byla KHK Moravskoslezského kraje, 

která je partnerem mezinárodní sítě na podporu 

podnikání ENTERPRISE EUROPE NETWORK. 

Více než 100 fi rem tak mělo možnost využít 

až jednadvacet schůzek s potenciálními partnery 

zejména ze sektoru strojírenství, metalurgie, ICT, 

elektroniky, těžebního průmyslu, stavitelství 

a dalších souvisejících oborů. (foto 2)

Hodonín: 9. ro ník tenisového 
turnaje

Už tradiční tenisový turnaj o pohár 

OHK Hodonín proběhl i letos 

v gentlemanské atmosféře. „Náš zápas se už napevno 

usadil v kalendáři společenských akcí a sami účastníci 

se na něj s předstihem ptají. Pravidelně se nám také 

daří rozšiřovat turnaj o nové účastníky, takže se daří 

plnit jednu z hlavních rolí komory propojovat 

podnikatele mezi sebou,“ uvedl ředitel OHK 

Hodonín Michal Švagerka. Na antukovém povrchu 

změřilo své síly rekordních devatenáct dvojic. 

St ední echy: Sout žte 
s � rmami St edo eského kraje

KHK Střední Čechy připravila 

ve spolupráci se Středočeským krajem 

zajímavou soutěž pro děti a studenty pod názvem 

Poznáváme fi rmy ve středních Čechách. Jejím 

hlavním smyslem je přivést děti do místních fi rem 

a přiblížit jim práci v podnicích v jejich okolí. 

Zapojilo se celkem 20 středočeských fi rem, které 

jsou ochotny ukázat své provozy dětem, studen-

tům a jejich rodičům a prarodičům. Na webu 

www.khkstrednicechy.cz je připravena brožura, 

kterou si můžete stáhnout a vystřihnout stránku 

s hrací kartou. Soutěž probíhá až do 30. 11. 2016.

Plze : Setkání na Borských 
polích

Regionální hospodářská komora 

Plzeňského kraje uspořádala setkání 

fi rem z průmyslové zóny na Borských polích, kde 

sídlí 103 společností. Současné zaměstnavatele 

dlouhodobě trápí akutní nedostatek zaměstnanců 

na kvalifi kovaných i nekvalifi kovaných pracovních 

pozicích. Cílem setkání bylo seznámit fi rmy 

s prognózou dalšího vývoje, a především 

s konkrétními připravovanými projekty RHK PK, 

11
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Z tém  ty  set realizovaných jednání na Rendez-

-Vous Ostrava 2016 byla více než polovina sch zek 
mezinárodního charakteru a � rmy tak mohly navázat 
užite né kontakty i zapo ít eventuální spolupráci.

Delegace v ele s velvyslancem Chilské republiky 

v R Pablem Rodrigem Gaete Vidalem p ed 
obchodním jednáním s eským prot jškem v hotelu 
Ješt d. 

Cena Hospodá ské komory eské republiky 
je rovinový dostih pro t íleté nezvít zivší kon .

Foto: HK R Foto: HK RFoto: HK R

Znojmo: Konzulta ní dny 
na podporu exportu

Regionální exportní konzultant 

agentury CzechTrade ve spolupráci 

s Okresní hospodářskou komorou Znojmo zvou 

na pravidelné konzultační dny pro podporu 

zahraničního obchodu. Termíny jsou 10. srpna, 

21. září, 12. října, 23. listopadu a 7. prosince. 

V rámci konzultací lze projednat i možnosti 

podpory ze strany agentury CzechInvest. Přihlášky 

ke konzultaci je možné posílat minimálně dva dny 

před termínem na e-mail: ohkznojmo@cmail.cz 

nebo na telefon: 515 224 723.

Most: Cena HK R 
na Hipodromu Most

Na Mosteckém Hipodromu se 

21. května běžel již tradiční dostih 

Cena Hospodářské komory ČR. Zvítězil kůň 

Neicer s jezdcem Radkem Manem. Cenu předal 

člen představenstva HK ČR a předseda OHK Most 

Rudolf Jung. (foto 4)

CQS: Sdružení pro certi� kaci 
systém  jakosti za len no 
do HK R

CQS je sdružení významných zkušeben 

v České republice a je současně jako 

samostatný akreditovaný certifi kační orgán pro 

systémy managementu členem mezinárodní sítě 

certifi kačních orgánů IQNet s celosvětovou 

působností. Koncem dubna bylo sdružení začleněno 

do HK ČR. Koncem května pak CQS uspořádalo 

seminář ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 

na Máchově jezeře. Setkání se uskutečnilo v rámci 

programu Národní politiky kvality.  

Odbor vn jší komunikace HK R

Opava: Zasedala Pracovní 
skupina esko-polské 
mezivládní komise pro 
p eshrani ní spolupráci

Celkem 36 představitelů hospodář-

ských komor, agentur na podporu 

podnikání, celních úřadů a ministerstev obou 

zemí se sešlo na červnovém zasedání Pracovní 

skupiny pro hospodářství, obchod a dopravní 

infrastrukturu Česko-polské mezivládní komise 

pro přeshraniční spolupráci v Opavě. Předmětem 

jednání byly obecné otázky vzájemných 

hospodářských a obchodních vztahů a dopravní 

problematika. Z jednání vyplynula zásadní 

témata týkající se pracovního trhu a technického 

vzdělávání.

ATOK: 
eské a n mecké textilní � rmy 

se setkaly u kulatého stolu
Více než 50 českých a německých fi rem a organiza-

cí se setkalo u kulatého stolu na 6. veletrhu 

MTEX+ v prostorách IHK Chemnitz, při kterém 

byla podepsána dohoda o spolupráci mezi 

Asociací textilního-oděvního-kožedělného 

průmyslu ČR (ATOK) a Svazem textilního 

a oděvního průmyslu severního a východního 

Německa. Setkání organizoval Generálním 

konzulát České republiky v Drážďanech pod 

záštitou ATOK, Svaz textilního a oděvního 

průmyslu severního a východního Německa 

a IHK Chemnitz.

Louny: Student m se otev ela 
Brána jazyk

Studentům středních a základních škol 

z Ústeckého kraje se otevírá cesta 

k cizím jazykům u nás nepříliš užívaným. OHK 

Louny totiž realizuje za fi nančního přispění 

Evropského sociálního fondu, OP VK, MŠMT 

a Ústeckého kraje projekt Brána jazyků otevřená. 

V jeho rámci seznamuje s kulturou a jazykem 

Japonska, Mexika, Španělska a Nizozemí. Kromě 

například Dnů netradičních jazyků mohou 

studenti rozvíjet své znalosti také na novém 

portálu http://elearning.ohkln.cz.

Karlovy Vary: 
Prezident HK R si vyslechl 
problémy zam stnavatel

KHK Karlovarského kraje zorganizo-

vala návštěvu prezidenta HK ČR 

Vladimíra Dlouhého v regionu. Cílem návštěvy 

bylo seznámení prezidenta s aktuálními problémy 

zaměstnavatelů v kraji a debata nad možnostmi 

jejich řešení. „Jsem rád, že náš region není mimo 

zájem centrály v Praze. Je potřeba neustále ukazovat 

na problémy nejen regionu, ale také na strukturální 

problémy celé republiky, protože ty se budou v čase 

stále více prohlubovat. A pokud nebudeme dělat nic 

a nebudeme ukazovat na možná řešení, nemůžeme 

ani očekávat změny, které přinesou rozvoj našemu 

hospodářství,“ řekl ředitel Krajské hospodářské 

komory Karlovarského kraje Stanislav Kříž.

Jablonec nad Nisou: 
Nové zahrani ní p íležitosti 
pro podnikatele

Jablonecká hospodářská komora 

úspěšně pokračuje v aktivním 

vyhledávání nových obchodních teritorií pro 

místní podnikatele. V květnu a červnu například 

zorganizovala návštěvy delegací z Vinnycké oblasti 

Ukrajiny, Chile a Litvy. Další podobné projekty 

chystá. (foto 3)

2 43
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Vážení tená i, v naší pravidelné rubrice vás informujeme o nových právních p edpisech d ležitých pro podnikání. Vážení tená i, v naší pravidelné rubrice vás informujeme o nových právních p edpisech d ležitých pro podnikání. 
Upozorníme vás na zajímavá soudní rozhodnutí. Stru n  shrneme n které legislativní materiály, které HK R Upozorníme vás na zajímavá soudní rozhodnutí. Stru n  shrneme n které legislativní materiály, které HK R 
p ipomínkovala v rámci mezirezortního p ipomínkového ízení.p ipomínkovala v rámci mezirezortního p ipomínkového ízení.

Právní a legislativní servis

M LI BYSTE V D T

Zákon o registru smluv

Zákon o registru smluv byl přijat jako zákon 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

na konci roku 2015. Většina ustanovení je účinná 

k 1. červenci 2016. Ustanovení o následcích 

uveřejnění smlouvy a zrušení smlouvy nabydou 

účinnosti až o rok později, tedy k 1. červenci 2017. 

To znamená, že v průběhu celého následujícího 

roku jsou účinné i ty smlouvy, které zveřejněny 

nebyly, ačkoliv zveřejněny být musí. Po 1. 7. 2017 

však smlouva do okamžiku zveřejnění účinná 

nebude, což může mít zásadní právní důsledky. 

Zákon o registru smluv stanoví povinnost 

k uveřejňování soukromoprávních smluv a smluv 

o poskytnutí dotace nebo návratné fi nanční 

výpomoci uzavíraných se subjekty, které mají 

povinnost smlouvy zveřejňovat (typicky orgány 

veřejné správy). Správcem registru smluv je 

ministerstvo vnitra. Bližší informace: www.mvcr.cz, 

banner Registr smluv přímo na úvodní stránce.

Trestní odpov dnost právnických osob
Jak jsme informovali již v předchozím čísle, 

Poslanecká sněmovna i Senát se zabývaly novelou 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 

Zatímco stávající právní úprava obsahuje výčet 

trestných činů, jichž se může právnická osoba 

dopustit, novela tento výčet otáčí a obsahuje pouze 

ty zločiny a přečiny, jichž se právnická osoba 

dopustit nemůže. Příkladem může být trestný čin 

dvojího manželství. Největší diskuze však 

rozpoutala otázka vyvinění právnické osoby, která je 

návrhem rozšiřována. Vyvinění znamená možnost 

zproštění trestní odpovědnosti právnických osob, 

pokud právnická osoba vynaloží veškeré úsilí, které 

na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby 

spáchání protiprávního činu zabránila. Senát 

na konci dubna návrh zákona vrátil Poslanecké 

sněmovně s pozměňovacími návrhy. Poslanecká 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K P IPOMÍNKOVÁNÍ 
LEGISLATIVY NALEZNETE NA

WWW.KOMORA.CZ

podnikání komora informuje
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sněmovna však senátní pozměňovací návrhy 

přehlasovala a zákon je připraven k podpisu 

prezidentu republiky. Účinnosti novela nabyde 

prvním dnem šestého měsíce následujícího 

po vyhlášení předpisu ve Sbírce zákonů.

Trest za p ípravu krácení dan
Od prvního července je účinná novela trestního 

zákoníku, která opět defi nuje jako trestný čin 

přípravu krácení daně se sazbou až deset let. 

Příprava krácení daně byla trestná do roku 2009, 

nyní se vrací do právního řádu především kvůli 

potírání karuselových obchodů. Jde o situace, kdy 

organizované skupiny využívají přeshraničního 

obchodu v Evropské unii, při kterém je dodání 

zboží mezi státy osvobozené od DPH. Nová právní 

úprava však znamená pro podnikatele velkou 

nejistotu, protože není jasně vymezeno, co je ještě 

daňová optimalizace a co již příprava trestného 

činu krácení daně.   

podnikání komora informuje

P IPOMÍNKOVALI JSME

splnit, aby získala právo na zápis statusu veřejné 

prospěšnosti do veřejného rejstříku. Návrh 

zakotvuje podrobné podmínky zejména ohledně 

předmětu činnosti, obsahu zakladatelského 

jednání a způsobu nakládání se ziskem právnické 

osoby. Současně stanoví povinnosti zaručující 

transparentnost hospodaření, jež musí právnická 

osoba se statusem veřejné prospěšnosti plnit, 

nemá-li jí být status odňat. HK ČR má však 

pochybnosti o praktické využitelnosti statusu, 

neboť s jeho získáním nejsou spojeny žádné 

konkrétní úlevy či výhody. U tohoto návrhu bylo 

připomínkové řízení ukončeno.  

Návrh v cného zám ru zákona 
o pojišt ní odpov dnosti 
zam stnavatele za škodu 
p i pracovním úrazu
Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo 

do mezirezortního připomínkového řízení věcný 

záměr zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnava-

tele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání. Přičemž je zachován základní princip 

současného systému podle zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, 

kterým je objektivní odpovědnost zaměstnavatele 

za škodu způsobenou pracovním úrazem či nemocí 

z povolání. Rovněž beze změny zůstává okruh 

zabezpečovaných zaměstnanců a okruh poskytova-

ných plnění. Organizačně má systém dle návrhu 

spravovat ČSSZ, a nikoli dvě stávající soukromé 

pojišťovny, tj. Česká pojišťovna, a. s., a Kooperativa 

pojišťovna, a. s. HK ČR se proti tomuto návrhu 

důrazně ohrazuje, neboť představuje významné 

narušení trhu a plýtvání penězi daňových poplatní-

ků. Převedení agendy pro ČSSZ by místo aktuálních 

ročních nákladů ve výši cca 350 milionů korun 

vzrostlo na téměř 1,4 miliard korun ročně. 

HK ČR s touto variantou důrazně nesouhlasí 

a vyzývá vládu ČR k jejímu odmítnutí. Připomínko-

vé řízení bude ukončeno v polovině června 2016.  

Novela zákona v souvislosti s p ijetím
zákona o odpov dnosti za p estupky
Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 

2016 předložilo ministerstvo vnitra do mezirezort-

ního připomínkového řízení návrh zákona, kterým 

se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zcela nového zákona o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. 

Navrhuje se převedení převážné většiny skutko-

vých podstat přestupků ze stávajícího zákona 

o přestupcích do zvláštních zákonů. Návrh zákona 

rovněž upravuje nový způsob doručování 

ve správním řízení – tzv. hybridní poštu (předání 

zásilky v elektronické podobě, kterou pošta 

transformuje do požadovaného papírového 

formátu a následně zásilku doručí). Služba 

hybridní pošty by měla být poskytována kontakt-

ními místy veřejné správy. U tohoto návrhu bylo 

ukončeno připomínkové řízení. 

Návrh zákona o statusu 
ve ejné prosp šnosti
V mezirezortním připomínkovém řízení je také 

návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti 

a o změně souvisejících zákonů ministerstva 

spravedlnosti. Návrh zákona je předkládán 

v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, jehož ustanovení § 147 předpokládá, že 

jiný právní předpis podrobněji upraví podmínky, 

které musí veřejně prospěšná právnická osoba 

ZE SOUDNÍ SÍN

Vít zství zdravého rozumu
Ústavní soud dospěl ve svém nálezu k závěru, 

že jde-li o posouzení trestní odpovědnosti řidiče 

za nehodu, je nutné zohlednit jednak to, zda se 

řidič svým jednáním dopustil porušení 

konkrétních právních předpisů upravujících 

provoz na pozemních komunikacích, jakož i to, 

zda měl možnost a schopnost předvídat, že 

k této nehodě dojde. V dané kauze byl řidič 

uznán vinným ze spáchání přečinu usmrcení 

z nedbalosti. Na parkovišti před obchodním 

domem couval se svým vozidlem z parkovacího 

místa, během couvání srazil roční dítě, které 

na následky zranění zemřelo. 

(stav k 9. 6. 2016)

Dítě však hlídala matka s babičkou, které 

spolu v době, kdy řidič zahájil couvání, 

diskutovaly a dítě zůstalo fakticky bez dozoru. 

Řidič byl odsouzen k podmíněnému trestu 

odnětí svobody, zákazu řízení motorových 

vozidel a náhradě škody. Obecné soudy 

například argumentovaly tím, že si řidič měl 

zajistit couvání pomocí způsobilé a náležitě 

poučené osoby, aby zabránil případné kolizi 

s osobami na pozemní komunikaci. Podle 

názoru Ústavního soudu je taková povinnost 

zjevně nepřiměřená a z hlediska praktického 

života nesplnitelná.  

P ehled vypo ádaných p ipomínek za první tvrtletí 
roku 2016

M síc
Po et 

p ipomínkovaných 
materiál

Po et p ipomínek 
HK R

Pr m rná 
známka *) 

Leden 16 143 2,3

Únor 5 32 2,4

B ezen 13 105 2,2

Duben 8 111 2,6*) výsledná známka spo ítána aritmetickým pr m rem známek 
za jednotlivé materiály

IVETA ZETOCHOVÁ, LUCIE PLACHÁ

Statistiky p ipomínkování národní 
legislativy za první tvrtletí roku 2016

Za první čtyři měsíce letošního roku bylo HK ČR 

vypořádáno celkem 42 materiálů, ke kterým bylo 

uplatněno celkem 391 připomínek. U těchto 

materiálů byla úspěšnost uplatněných připomínek 

více než 50 %. Podrobné údaje uvádíme v tabulce. 

10_11k_KOMleg.indd   11 23.06.16   14:08



12  www.komora.cz

advertorial

Kontinuální zaměření na engagement (a ener-

gii) lidí, rozvoj lídrů, budování smysluplné 

a kooperativní kultury či přilákání a udržení 

správného talentu jsou dlouhodobé, obecnější 

trendy lidských zdrojů. Za rohem je vidět masivní 

zapojení do organizačního redesignu, kdy samotná 

struktura organizací může bránit rozvoji lidského 

potenciálu a vytváření samostatných a výkonných 

týmů (viz například General Stanley McChrystal 

a jeho práce Team of Teams). Klasické hierarchické 

struktury je potřeba měnit ve více pružné a rychleji 

reagující decentralizované týmy, s lepší schopností 

reagovat na zákazníka, inovovat a přenášet informa-

ce. Takové týmy je vhodné organizovat okolo urči-

tého produktu, trhu či zákaznické potřeby spíše než 

kolem liniového útvaru, podporovat jejich utváření 

a zanikání podle aktuálních potřeb, pokaždé s jinou 

skladbou. Lidé tak budou participovat mnohem 

masivněji a déle na různých iniciativách napříč 

organizací a po jejich ukončení se budou vracet 

do svých liniových útvarů (více například Global 

human capital trends, Deloitte University Press).

Všechny tyto faktory znamenají, že HR musí 

postupně přetvořit a zlepšit všechny svoje nástro-

je – od náboru přes vzdělávání, řízení výkonu až 

po odměňování. Získat nové kompetence a schop-

nosti – od datové analytiky přes „design zaměřený 

na člověka“ až po organizační chování – a rychle je 

uplatnit jak ve svých řadách, tak napříč organizací. 

To by měl být základní trend.

Trendy však reprezentují i oblasti, které na první 

pohled představují přirozený stav v dané disciplí-

ně. Trendem se určitě stává výborně porozumět 

kultuře vlastní organizace, včetně jejího měření 

a defi nování způsobů pro její ovlivňování. Právě 

kultura organizace hraje klíčovou roli v období 

změn, respektive v tom, zda změny budou úspěš-

né, či neúspěšné. Mít nekompromisně všechny 

(nejen HR) programy a iniciativy postaveny 

takovým způsobem, že jasně a prokazatelně 

podporují dosažení strategie organizace. Docílit, 

že kultura a engagement nejsou ve vlastnictví HR, 

ale každého lídra v organizaci. Mít pro lídry dobře 

postavený kontinuální rozvoj (nikoliv program), 

a to jak pro ty současné, tak i budoucí, napříč 

hierarchií s jasnou provázaností na povyšování. 

Respektovat odlišnosti a umět je vytěžit. Být 

fl exibilní v pracovních úvazcích a zaujmout tak 

skupiny, které nechtějí (či nemohou) pracovat 

podle klasického scénáře. Akcelerovat hlubší 

porozumění datům, která jsou o lidech k dispozici. 

Díky tomu lépe predikovat budoucí úspěšnost 

lidí už při náboru, jasně chápat a řídit ty mecha-

nismy, které stojí za setrváváním lidí v organizaci 

(retence), či profi lovat takové vzdělávání, které 

vede k úspěchu celých týmů atp. Pomoci připravit 

organizaci na digitální revoluci.

Obecnějším trendem je celkový posun v roli 

lidských zdrojů z procesní a transakční oblasti 

v jednotlivých disciplínách směrem k širší odpo-

vědnosti za spoluřízení organizace, exekuci strate-

gie a změn, poradenství, zjednodušování prostředí 

a budování potřebných schopností, znalostí a pří-

stupů. Právě na zajištění potřebných schopností 

a znalostí se zaměřuje vzdělávání v organizacích 

jako na primární cíl, sekundárně by pak měl být 

naplněn aspekt motivační a retenční. Vzhledem 

k rychlosti probíhajících změn je pak přirozenou 

snahou mít co nejmenší rozdíl v tom, co potřebuje 

naše organizace umět, aby byla úspěšná, a co už 

nyní umíme. Některé dovednosti se snažíme naku-

povat na trhu, některé rozvíjet interně. 

Mezi širší trendy posledních několika let, které 

registrujeme, patří jistě digitalizace vzdělávacího 

obsahu, gamifi kace (uplatňování herních principů), 

přístup ke vzdělávacímu obsahu skrze různé kanály 

v podstatě kdykoliv (intranet, internet, mobilní za-

řízení atp.), využívání veřejných vzdělávacích zdrojů 

(MOOC – massive open online course) a jejich in-

tegrace do fi remního prostředí tam, kde je to možné 

(komunikačním jazykem je primárně angličtina). 

Snažíme se vytvářet takové prostředí, které láká 

a povzbuzuje zaměstnance k učení – nezaměřovat 

se tedy čistě na vzdělávání, ale inspirovat druhé, 

aby převzali aktivní odpovědnost za svůj rozvoj. 

 Využívat znalosti a zkušenosti interních expertů, 

sdílet jejich příběhy. Zamýšlet se nad samotným 

zážitkem rozvoje a formovat ho tak, aby nastartoval 

chuť pokračovat ve studiu i po skončení dané akce. 

Jak již bylo řečeno výše, kromě zvyšování kritických 

schopností se snažíme rozvíjet naše současné a bu-

doucí lídry, zvyšovat skrze vzdělávání engagement 

našich zaměstnanců, a podporovat spolupráci 

napříč organizací. To považujeme za trendy, kterými 

se řídíme.  

IVO P DA, Rozvoj lidí a organizace, eská spo itelna

Musíme zaujmout i ty, kte í necht jí nebo 
nemohou pracovat podle klasických scená
V tšina organizací prochází výraznými a rychlými zm nami, což dnes již p edstavuje „b žný“ zp sob fungování. 
Útvary lidských zdroj  (HR) usilují v tomto novém prost edí svými prost edky o úsp ch celku, a  už se jedná o lepší 
zákaznickou zkušenost, zjednodušování, digitalizaci i jiná (aktuální) témata. 

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.CSAS.CZ
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Postupná digitalizace údajn  zvýší produktivitu � rem až o 30 procent. Díky tvrté pr myslové revoluci vzniknou 
„chytré továrny“, které už lidi nebudou pot ebovat. Inteligentní za ízení p evezmou totiž v tšinu jejich inností 
a na vše bude dohlížet jen pár inženýr . Práv  tlak na výkon a pot eba absorbovat nové informace nutí nejen 
manažery k celoživotnímu vzd lávání. Jaké jsou trendy v oblasti vzd lávání lídr , o jaké obory je nejv tší zájem 
a jakými metodami u ení se dopracovat k výsledku? Jak pracují lovci hlav a pro  je lepší pov it výb rem klí ových 
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Vzd lávání a osobní rozvoj manažer
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Pracoval jste pom rn  dlouho 
v diplomacii, pro  jste se rozhodl 
skon it?

V diplomatických službách jsem si zažil období, 

které bylo neskutečně zajímavé. Konkrétně 

v Ženevě, kde jsem strávil období let 1985–1989. 

Pamatuji si naprosto přesně, že jsem přijel 

do Ženevy čtrnáct dnů předtím, než se tam 

konala schůzka Reagana s Gorbačovem. Po ní 

totiž nastalo naprosté uvolnění mezinárod-

ního napětí, a to bylo fantastické. Po návratu 

do Československa jsem nějakou dobu pracoval 

na ministerstvu, mimo jiné jsem připravoval 

konferenci pod záštitou Françoise Mitteranda 

a Václava Havla. Ale co k vaší otázce – ve stát-

ní správě nejste svým pánem. Proto jsem se 

rozhodl odejít někam, kde budu mít věci pod 

kontrolou. 

Už tehdy jste v d l, že budete kou em?
Vůbec ne. To rozhodnutí spočívalo hlavně 

v tom, odejít ze státního sektoru do soukromé-

ho. O koučování jsem toho tehdy moc nevěděl.

Jaké je v bec postavení kou  v eské 
republice? Jak se na n  nahlíží?
Různě. Když budu hodně opatrný, řekl bych, že 

tahle profese je zatím obecně vnímaná spíš s ne-

pochopením. V oblasti koučinku je Česká repub-

lika zatím mladý a rozvíjející se trh. O koučink 

mají zájem hlavně zahraniční fi rmy, které s tím 

mají zkušenosti ze své mateřské země. Ale široké 

povědomí je špatné, což má hned několik příčin. 

Mnoho lidí si plete kouče s mentorem. A mnoho 

lidí si také plete koučink a consulting.

Co je tedy mentoring?
Mentoring je o předávání minulých zkušenos-

tí, které pomohou při řešení stávajících nebo 

budoucích problémů. I já někdy sdílím své zku-

šenosti, to je mentoring. Koučink jako takový 

však minulost využívá zejména jako studnici 

poznatků, znalostí a moudrosti. Minulost pro 

budoucnost.

A když se vrátíme ke kou ování?
V moderních fi rmách se koučinkem rozumí 

asi toto: já ti dneska řeknu, co budeš dělat, 

a zítra se tam na to půjdeme podívat a večer tě 

„okoučuju“, co jsi všechno udělal špatně. Asi 

chápete, že tohle je strašně stresující zkušenost. 

Výsledkem je, že dotyčný se zhroutí s tím, že 

tam vlastně nemá co dělat, a to je špatně. 

Takže když nepom že kou , pak už nikdo?
Přesně tak. Na tohle já říkám, s tím člověkem 

se rozlučte a netrapte ho. Je to důstojné a je to 

v pořádku, ale tohle mu nedělejte. To je totiž 

recept na neúspěch, což si nikdo z nás nepřeje. 

Některé fi rmy si zase najímají kouče proto, 

aby od zaměstnanců získali důvěrné informa-

ce. Pokud na tohle kouč přistoupí, pak je to 

katastrofa. Jednou z hlavních zásad koučinku 

je důvěrnost, a je dokonce silnější než zpovědní 

tajemství. Kouč nesmí nikde vyprávět, co mu 

jeho klient svěří, tím pádem totiž končí. Ani 

jedno z popsaného není správně.

Co je podstata kou inku tak, jak ho 
provozujete vy?
Podstata koučinku je v tom, že i když jste 

ve svém životě úspěšná (navenek úspěšná), tak 

chcete něco jiného. To znamená, že sice nejste 

nemocná, nepotřebujete psychologa, nepotře-

bujete nic na sobě opravit, ale cítíte se vnitřně 

nespokojená. Takové napětí cítí hodně úspěšní 

lidé. A když se obrátíte na kouče, tak se vám 

podaří daleko rychleji dosáhnout spokojenosti. 

Jak byste de� noval jednou v tou roli kou e?
Jednou větou to nejde (smích). Zásadní věcí je, že 

kouč ví, kdo může klientovi poradit. Každý si to-

tiž umí poradit sám, máme to v sobě. Problémy 

a situace vznikají v naší hlavě a v té samé hlavě 

Vše, co opravdu 
pot ebujeme, už máme. 
Jen ne vždy víme kde
Vladimír Tuka p sobil více než deset let v eskoslovenské diplomacii, z toho ty i roky na stálé misi p i OSN 
v Ženev . Po revoluci 1989 pracoval na TOP a seniorních manažerských pozicích v pojiš ovnách Gerling, 
Kooperativa a SOB Pojiš ovna. Založil a úsp šn  vede školu kou  dle metodologie Results Coaching 
Systems v R a SR. Vzd lává kou e, manažery i další profesionály v kou ovacích i dalších m kkých 
dovednostech a v seberozvoji. Je držitelem nejvyššího certi� kátu kou  MCC – Master Certi� ed Coach, 
jako jediný v R a SR.

POZNEJTE SAMI SEBE
A ZM NÍTE SV T.
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se rodí i jejich řešení. Role kouče spočívá v tom, aby 

klientům pomohl porozumět tomu, co řeší a co všechno 

má k dispozici. A také, aby převzal plnou odpovědnost 

za svůj život a měl život pod kontrolou. Kouč může 

s klientem sdílet svoje názory a postoje, ale neradí mu. 

Radit umí kde kdo, ale já se snažím přimět klienta, aby 

si na radu přišel sám.

 

M že se na kou e obrátit kdokoliv, nebo to není 
pro každého? Existují lidé, pro které je kou  
vyložen  nevhodný?
Kouč pomůže primárně tomu, kdo opravdu chce se 

svým životem něco dělat. To znamená, kouč je někdo, 

kdo vás velmi důsledně vede k tomu, abyste dodržela 

slovo, které jste dala sama sobě. Abyste převzala plnou 

odpovědnost za svůj život a měla svůj život pod svou 

kontrolou. To je smysl koučinku. 

Samozřejmě existují lidé, pro které se koučink nehodí, 

např. psychicky nemocné osoby. Koučink totiž řeší 

budoucnost a jak se k ní dostat. U psychicky nemocných 

osob je potřeba nejprve vyřešit minulost a odbourat 

některé vzorce chování, které kazí život. Teprve potom, 

když je vyřešena tzv. implicitní paměť a emoční vzorce, 

je možné začít pracovat s koučem na budoucnosti. Do té 

doby je to plně v kompetenci psychologa nebo psychote-

rapeuta, tam kouč nesmí.

Stojí za každým úsp šným lov kem kou , nebo 
chodí po sv t  lidé, kte í jsou úsp šní tak íkajíc 
od p írody?
Tady je asi na čase říct, že koučink není podmínka 

úspěchu. Koučink nenahrazuje schopnost lidí dosaho-

vat svých cílů. Ale pokud budete pracovat s koučem, 

pak vaše kroky budou mnohem lépe promyšlené a vy-

tyčeného cíle dosáhnete rychleji. Kouč vás nejenom 

povede, ale taky vás bude umět v pravý okamžik za-

stavit a přimět k zamyšlení, abyste se nevrhla po hlavě 

do něčeho, co vás z dlouhodobého hlediska od vašeho 

cíle spíš odchýlí. S dobrým koučem eliminujete systém 

pokus-omyl a dosažení cíle vás bude ve výsledku stát 

mnohem méně energie než bez něj.

Jací lidé se na vás obracejí? Jsou to 
bezpodmíne n  lidé na prahu n jakého životního 
rozhodnutí, nebo za vámi p icházejí lidé i z pouhé 
zv davosti, co s nimi kou ink ud lá?

KDYŽ VÍTE, CO CHCETE, 
D ÍVE NEBO POZD JI TO ZÍSKÁTE.

VLADIMÍR TUKA

Už v pr b hu st ední školy 
složil zkoušky na Ministerstvo 
zahrani í a poté nastoupil 
na studium mezinárodního 
práva na Kyjevské státní 
univerzit . V 27 letech se 
stal atašé na stálé misi p i 
OSN v Ženev . Ú astnil se 
d ležitých jednání klí ových 
komisí a projednávání 
citlivých dokument . Setkal 
se s významnými osobnostmi, 
jako byli Reagan, Gorba ov, 
Ševardnadze nebo Schulz. Ješt  
v Ženev  si pod vlivem událostí 
probíhajících v Sov tském 
svazu uv domil, jak málo sta í 
k zásadní zm n  pohledu 
na sv t. Prolomení pouhého 
jednoho ideového pilí e – 
vedoucí úlohy komunistické 
strany – znamenalo zhroucení 
celého politického systému. 
V roce 1991, po 10 letech 
diplomatické praxe, se ve svých 
34 letech stal studentem Ècole 
Nationale d`Administration, jedné 
z nejprestižn jších vzd lávacích 
institucí Francie. Studoval spolu 
s budoucími francouzskými 
ministry a premiéry. Po ukon ení 
studia se rozhodl opustit 
diplomatické služby a odešel 
do soukromého sektoru. 

V roce 2006 odjel na Nový 
Zéland a za al studovat kou ink. 
Seznámil se Dr. Davidem 
Rockem, zakladatelem australské 
školy Results Coaching Systems. 
Rock ho p ijal do svého 
mezinárodního týmu. V roce 
2008 od n j získal výlu nou 
licenci k jeho know-how pro 

esko a Slovensko. Ješt  tentýž 
rok založil v Praze mezinárodní 
školu kou inku Results 
Coaching Systems pro eskou 
republiku a Slovensko. 

Jako první ech absolvoval 
postgraduální studium 
v programu „Neurov dy 
leadershipu“ na Middlesex 
University v Británii.
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rozhodnutím spojené. Já nechci, aby jakýkoliv 

koučovaný odcházel z něčeho, co si dopředu 

důkladně nerozmyslel. 

Lidé se totiž velmi často rozhodují jen pro rozhod-

nutí samotné, často radikálně a impulzivně. Já se 

snažím vést klienty tak, aby než se rozhodnou, 

věděli přesně, jaké následky mohou očekávat. To je 

moje odpovědnost, nenechat koučovaného jednat 

zbrkle.

Co je pro vás úsp ch? Jako úsp ch kou e? 
V em spo ívá?
Pokud se bavíme o profesním úspěchu, tak je to 

především zpětná vazba od klientů. Vnímám, jak 

se lidé se mění, a oni mi to dávají najevo. Mám 

radost, když po půl roce od ukončeného koučová-

ní mi zavolá klient a řekne, že uspěl, že se mu něco 

povedlo, a já cítím tu energii. To potom vím, že ta 

práce má smysl. 

Jak se pozná kvalitní kou ? 
To poznáte celkem snadno, ten člověk vám musí 

být sympatický. A hlavně si zodpovíte otázku: jsem 

připravena s tímto člověkem probírat své hluboké 

myšlenky? Mluvit s ním o svých hodnotách, boles-

tech, radostech? To jsou všechno dost intimní věci. 

A když ne, tak není vhodný. Může být sebelepší, 

může mít sebelepší certifi kaci, a není vhodný. To 

je první věc, ta druhá je, že si musíte ověřit, že 

to, co vám říká, je pravda. Na to vám stačí jedno 

ukázkové sezení. 

V posledních letech se v nujete tzv. 
NeuroLeadershipu neboli neurov d . Co to je?
Řekněme, že do zhruba 50. let byla společnost 

řízena převážně objektivismem a materialis-

mem. Lidé byli zdrojem práce a managementy 

s nimi zacházely spíš jako se stroji. To se změnilo 

po válce, kdy se opět objevil humanismus 

a fi rmy začaly v lidech rozvíjet jejich potenciál. 

V 80. a následně 90. letech došlo i díky technolo-

giím k rozmachu neurověd. A NeuroLeadership 

se zabývá výzkumem vůdcovství z pohledu neu-

rovědy. Zkoumá centrální prvky vůdcovství, jako 

je sebeuvědomění, uvědomění ostatních, náhled 

na skutečnosti, rozhodování nebo ovlivňování, 

a na základě výzkumu lidského mozku vytváří 

neurologickou teorii „soft  skills“. Jeho přínos je 

v tom, že pomáhá lídrům pochopit jejich mysl 

i mysl druhých a nahradit dosavadní odhady 

realitou.

Jak jsou na tom � rmy v eské republice, 
zajímá je to?
Stále více fi rem dnes věří, že tzv. soft  skills jsou 

důležitou složkou osobnosti, která ovlivňuje výkon 

a chování člověka.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

Chodí za mnou různí lidé. Někteří jsou prostě 

jenom unavení, jiní došli někam a neví, kam se 

pohnout dál. Představte si mladého, ambiciózní-

ho člověka, který je úspěšný, majetný, má nějaký 

společenský status, a tohle všechno najednou 

zešediví a stane se nudným. On najednou 

neví, co dál, nechce si pořizovat další milenku 

ani kupovat další auto, nechce dokonce ani 

skákat padákem. Tak přijde ke mně a přemýšlí, 

co bude dělat dál. 

Další skupina lidí jsou ti, kteří se kvůli enorm-

nímu tlaku na pracovní výkony dostali do pasti. 

Musejí totiž podávat čím dál větší výkony, aby 

splnili nároky, které jsou na ně kladeny, a ztrácejí 

perspektivu žití. Tyhle lidi je potřeba vrátit do ži-

vota, ukázat jim, že existuje i jiný svět než jenom 

jejich kancelář. 

Obracejí se na mě také relativně mladí lidé, kteří 

se dostali do významných pozic, jsou technicky 

velmi zdatní, ale selhávají sociálně. Mají problémy 

s podřízenými a neumějí správně komunikovat. 

Jak dlouho pr m rn  pracujete s klientem, 
než se projeví zm na v jeho život ? 
Tuhle odpověď vezmu trochu oklikou, abychom 

si správně rozuměli. Dneska už nikoho nepřekva-

píte vědomostmi. Informace jsou dostupné všude 

a my všichni toho hodně víme. Ten velký rozpor 

je mezi tím, co víme, a mezi tím, co děláme. 

A právě kvůli tomuto rozporu je úžasné mít kouče. 

Všichni máme plnou hlavu skvělých myšlenek 

o tom, jak mít fantastický život, a všichni víme, co 

bychom pro něj měli udělat. Ale jenom málo lidí 

to opravdu dělá. Je úplně jedno, jestli se to týká 

diety, fi tness, vztahů nebo práce. A na řešení toho 

rozporu je tu kouč. Někdy to trvá půl roku, někdy 

déle, je to hodně individuální.

Jaká je p esn  vaše role v tom tzv. rozporu? 
Já tam jsem proto, abych jim ho pomohl překle-

nout. Na tohle je koučink úplně úžasný.

 

Do jaké míry je kou  odpov dný za klienta? 
Mám na mysli rozhodnutí, ke kterým dosp je 
na základ  vašeho kou inku.
Určitá míra odpovědnosti tam je. Kouč není 

někdo, kdo za nic nezodpovídá. To je někdy ne-

šťastná interpretace role kouče. Na druhou stranu 

on nemůže a priori odpovídat za to, co vy uděláte. 

On odpovídá za to, že vy si každou tu věc, jestli ji 

uděláte, nebo neuděláte, nejdřív dobře rozmyslíte. 

Často se ve fi rmách stane, že si koučovaní uvědo-

mí, že na té konkrétní pracovní pozici nemají co 

dělat a že by se měli věnovat něčemu jinému. 

Tak třeba obchodní ředitel zjistí, že roky potlačuje 

svoje kreativitu, a rozhodne se odejít. Ale kouč mu 

nemůže říct, že je to paráda a jak je úžasné, že si to 

uvědomil. Kouč mu musí pomoci najít odpovědi 

na všechny otázky, které jsou s tím potenciálním 
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advertorial

Projekty zam ené na vzd lávání se staly 
vedle personálního a organiza ního 
auditu vaší doménou. Co se zm nilo 

od našeho posledního rozhovoru?
Personální i procesní audity a snižování nákladů 

jsou pořád alfou a omegou naší práce. Začali jsme 

se ale hodně soustředit právě na vzdělávací projek-

ty. Zaměstnavatelé i státní organizace si stále více 

uvědomují, jak je – metaforicky – důležité míti 

Filipa. Neustále se zvětšuje poptávka po těchto 

službách. 

Máte široký záb r v r zných oblastech 
vzd lávání. Co si vlastn  pod pojmem „další 
vzd lávání“ máme p edstavit?
Je to velice různorodá práce, protože každý náš 

 klient má svá specifi ka. Nejde vzdělávat stej-

ným způsobem dvě organizace. K zaměstnanci 

České pošty prostě nelze přistupovat stejně jako 

k manažerovi strojírenské společnosti. Vzdělávací 

programy mají podobu individuálních či skupino-

vých školení, workshopů, manažerských akademií. 

V rámci jednoho z našich posledních rozsáhlejších 

projektů jsme proškolili 1 500 zaměstnanců v tak-

zvaných „development centrech“.

Množí se projekty � nancované z fond  EU 
zam ené na sociální oblast. Jaký užitek z nich 
má b žný ob an i da ový poplatník?
Projekty pro sociální oblast mají různá zaměření 

a zjednodušeně řečeno jsou opravdu pro každé-

ho. Některé se zaměřují na sociálně vyloučené 

skupiny, jiné na vzdělávání a nejrůznější formy 

adaptace. Jeden z našich projektů, který měl velký 

ohlas, se týkal vzdělávání rodičů na mateřské 

a  rodičovské dovolené. Připravili jsme je pro 

návrat do zaměstnání. A naše služby byly opravdu 

komplexní – včetně hlídání ratolestí našich klientů 

profesionálními babysittery.

Jak lze projekty z fond  EU získat?
Vůbec to není jednoduché. Obnáší to spoustu 

byrokracie, ostatně jako vše, co pochází z EU. 

Podmínky a legislativa pro čerpání dotací se stále 

vyvíjejí a mění. Rozhodně nejde projekty získat 

doma z gauče. Pro vytvoření takového projektu 

potřebujete praxi a tým odborníků. My nabízíme 

klientům i toto zázemí – naši lidé umí projekty 

sepsat a umí v úřednickém procesu chodit.

Pot ebujete odborné pracovníky nejen 
z oblasti vzd lávání, ale také z marketingu 
a public relations. Zm nila se specializace 
vašich pracovník ?
Naše fi rma působí na trhu 16 let. Záleží nám 

na kvalitě poskytovaných služeb. Máme proto 

v týmu odborníky pro různé oblasti. Mají-li naši 

klienti nové požadavky, je naší povinností se jim 

přizpůsobit. Pokud váš dotaz směřuje k tomu, zda 

jsem musela tým obměnit, tak ano, musela. Nebylo 

to žádné drama, jestli něco opravdu umíme, tak 

personální audity, a dřív nebo později muselo dojít 

i na nás.

V neposlední ad  jsou d ležité kvalitní 
školicí prostory a výukové pom cky. Nabízíte 
kompletní servis?
Naše společnost má krásné prostory pro vzdělává-

ní přímo v centru Prahy. Ve všech velkých městech 

máme uzavřeny rámcové smlouvy na konferenční 

prostory. Počítače a ostatní pomůcky poskytujeme 

automaticky. Poslední, o co bychom stáli, je, aby se 

náš klient necítil komfortně.

Zp tná vazba je zásadním momentem v dalším 
rozvoji vzd lávání. Jak hodnotíte vaši innost 
z hlediska zákazník ?
Spokojený klient dělá fi rmě dobré jméno. Proto 

jsem ráda, že se k nám naši klienti vrací a zůstá-

vají s námi v kontaktu. Otevřená komunikace 

možná některé lidi znervózňuje, pro nás je ale 

klíčem ke zkvalitnění práce. Zpětná vazba je nutná 

pro kontinuální vylepšování našich služeb. I my 

na sobě stále pracujeme...  
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Kdo má v domosti, je vyhnán z ráje blbosti
Nejen o vzd lávání s Petrou Barešovou

BNV CONSULTING

Firma byla založena v roce 2000. 
Spole nost má v sou asné dob  40 stálých 
zam stnanc  a 30 externist  v R. 
BNV Consulting p sobí i na mezinárodním 
trhu, p evážn  v N mecku. Realizuje 
projekty na snižování náklad  až k celkové 
restrukturalizaci. Intenzivn  se v nuje 
vzd lávacím projekt m.

BNV Consulting v posledních letech nabízí 

vzd lávání také v t chto oblastech:

 Komunika ní dovednosti a osobnostní 
rozvoj: efektivní komunikace, efektivní 
zp tná vazby, time management, syndrom 
vyho ení, emo ní inteligence, stres a jeho 
zvládání,…

 Manažerské dovednosti: kou ování, 
motivace a sebemotivace, vedení 
kolektivu, prezenta ní dovednosti, etický 
kodex,…

 Odborné vzd lávání: projektové ízení, 
procesní ízení, legislativa, personalistika, 
personální strategie, strategické ízení, 
genderová problematika

KDO JE PETRA BAREŠOVÁ

Vystudovala Technickou fakultu na ZU 
v Praze obor ízení podniku. Od roku 1995 
pracovala ve vedení n mecké konzulta ní 
spole nosti. V roce 2000 založila spole nost 
BNV Consulting. Miluje hory, zimní sporty 
a nemá ráda suchary.

Spole nost BNV Consulting se zabývá p edevším snižováním náklad , 
hledá úspory ekonomických i lidských zdroj  a optimalizuje innost 
� rem. Již šest let se soust edí i na vzd lávání – od manažer  p es st ední 
management až po pracovníky v manuálních profesích. S editelkou Petrou 
Barešovou jsme mluvili o nar stajícím zájmu o vzd lávání.
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Změny ve světě, na trhu i ve fi rmách jsou dnes 

rychlejší než kdy dřív a s tím vzrůstá také 

důležitost celoživotního učení. Manažeři 

a podnikatelé proto dnes musí změny fl exibilně 

zvládat, vzdělávat se, rozvíjet se a rychle adaptovat 

na nové podmínky. Vzdělávání a rozvoj manažerů 

jsou v současnosti důležité i kvůli generační obmě-

ně. Mladí lidé a absolventi škol přicházejí do fi rem 

s jinými prioritami než jejich předchůdci. Hledají 

v práci smysl, nepovažují práci a kariéru za svou 

jedinou prioritu, chtějí více sladit práci a soukromí 

a také jsou méně loajální a jsou mnohem ochotněj-

Vzd lávání manažer  je pro � rmy téma, které p ímo souvisí s jejich konkurenceschopností. Zárove  vnímají 
vzd lávání také jako motivátor a bene� t. N které jdou tak daleko, že koncipují své vlastní vzd lávací programy. 
Zpravidla hledí na to, aby bylo vzd lávání p ímo navázané na praxi a vycházelo z pot eb � rmy i jejích zam stnanc .

Vzd lávání manažer  podporuje 
konkurenceschopnost � rem

ší změnit zaměstnání, když už v tom stávajícím pro 

sebe nevidí potenciál. Naučit se s nimi pracovat 

tak, aby ve fi rmách zůstávali, byli pro ně přínosem, 

ale zároveň dostávali, co potřebují, je pro manaže-

ry nová výzva.

Lidé – téma, které ovliv uje 
strategii � rem
Zároveň mnoho fi rem aktuálně stojí před 

závažnou situací, kdy nenacházejí na trhu práce 

dostatek pracovní síly, aby mohly obsadit speciali-

zované pozice. A nic nedokazuje, že by se situace 

v nejbližší budoucnosti zlepšila. O to větší váhu 

má snaha udržet si stávající zaměstnance, a to i ty 

na manažerských pozicích, a podpořit je v tom, 

aby se mohli rozvíjet, získávat nové dovednosti 

a kompetence a kontinuálně na sobě pracovat.

„Získat si a udržet zaměstnance je stále složitějším 

úkolem. V případě klíčových lidí, či dokonce lídrů 

jde přímo o strategické téma, kterému by se měl 

věnovat management každé fi rmy,“ konstatuje se 

v Českém průzkumu názorů generálních ředitelů 

2016 poradenské společnosti PwC. Generální 

ředitelé proto kladou důraz na motivující pracovní 
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tak, aby odráželo skutečné potřeby konkrétních 

lidí a fi rem, které vzdělávání vnímají na jedné 

straně jako způsob posílení konkurenceschopnosti, 

na druhé straně i jako součást osobního a fi rem-

ního rozvoje a jako motivační benefi t. Fakt, že 

vzdělávání patří obecně u zaměstnanců k žádaným 

benefi tům, ostatně potvrzují i průzkumy. Podle 

loňského průzkumu NN pojišťovny a penzijní spo-

lečnosti a Svazu průmyslu a dopravy ČR se jednalo 

o druhý nejžádanější benefi t, přičemž zároveň 

vzrostl zájem o studium cizích jazyků.

Trendy jsou pod vlivem 
digitálních technologií
„Důraz na vzdělávání v naší fi rmě rok od roku ros-

te,“ uvádí Jiří Šťastný, provozní ředitel společnosti 

HUDYsport. „Systém vzdělávání vyplývá z kon-

krétních potřeb manažerů, které jsou defi novány při 

stanovování cílů. Manažeři primárně preferují vzdě-

lávání v rámci své odbornosti, sekundárně školení 

soft  skills v oblasti managementu a komunikace,“ 

dodává. Ve společnosti HUDYsport považují 

vzdělávání manažerů jak za benefi t, tak za nutný 

předpoklad rozvoje. Z hlediska trendů Jiří Šťastný 

vidí silné využití digitálních nástrojů ve vzdělávání 

a jeho vyhodnocování, zájem o zážitkové tréninky 

i o koučování a další metody.

Ve Vodafonu se na vzdělávání manažerů zaměřují 

dlouhodobě a od loňského roku tu funguje ucelené 

manažerské vzdělávání. „Pro manažery, kteří 

přicházejí nově do společnosti nebo byli povýšeni 

z pozice specialisty, nabízíme manažerský ,onboar-

ding‘ a základní manažerský trénink. Zároveň 

vzděláváme i manažery, kteří už nejsou nováčky, 

a to prostřednictvím talentových programů, o které 

je velký zájem,“ říká Lucie Kožová, specialistka 

pro vzdělávání a rozvoj ve společnosti Vodafo-

ne, a dodává, že formálnější vzdělávání (jako je 

například vysoká škola) fi rma vyžaduje jen tam, 

kde je to skutečně potřeba. „Snažíme se dělat věci 

jednoduše a efektivně. Proto nejdříve analyzujeme, 

co naši lidé potřebují k tomu, aby mohli profesně 

růst. Na základě získaných informací vytváříme 

vzdělávací plány pro jednotlivá oddělení,“ objas-

ňuje. Oblíbeným a praktickým trendem přitom 

je ve fi rmě kombinace e-learningu s prezenčními 

školeními. I ve Vodafonu vnímají vzdělávání ma-

nažerů zároveň jako benefi t i jako nutnou součást 

rozvoje zaměstnanců a fi rmy. „V telekomunikacích 

je nezbytné sledovat trendy a podporovat zaměst-

nance, aby neustrnuli a měli stále novou inspiraci,“ 

Matching 
skills and 
jobs

V celé Evropské unii klesla letos 

v dubnu míra nezaměstnanosti 

na 8,7 procenta, což je nejnižší hodnota 

od dubna 2009. Česká republika je 

na tom nyní nejlépe ze všech zemí EU. 

Máme však skutečně důvod k radosti? 

Evropa, zejména jižní státy, se potýkají 

s alarmující nezaměstnaností mladých 

lidí a jejich následnou deziluzí. Právě 

ztracená generace mladých bez pra-

covních návyků je tím, čeho bychom se 

měli obávat.

Řešení skrývá anglický termín matching 

skills and jobs. Propojování dovedností 

se skutečnými potřebami trhu práce. 

Usilujme o vytvoření kvalitního vzdělá-

vacího systému s povinným praktickým 

výcvikem doplňujícím teorii a odborné 

znalosti. Posilme vazbu mezi vzdělávací-

mi institucemi a potenciálními zaměst-

navateli. Zaměřme pozornost na podpo-

ru technického vzdělávání a řemesel.

Evropa naléhavě potřebuje probudit 

v mladých lidech podnikatelského 

ducha a zlepšit jejich digitální gramot-

nost, která je pro současný i budoucí 

pracovní trh zcela nezbytná. A začně-

me intenzivně podporovat mobilitu 

mladých a povzbuzovat je ke studiu 

cizích jazyků, které jim usnadní hledání 

práce i za hranicemi. Zatím hoří jen 

sousedova střecha, ale když pomůžeme, 

třeba nezůstaneme na hašení vlastní 

střechy sami.  

MARTINA 
DLABAJOVÁ
Poslankyn  Evropského 
parlamentu
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Aprostředí a fi remní kulturu, ale i na otázky etiky 

a odpovědnosti fi rmy. Jako neméně důležité však 

vidí také programy rozvoje zaměstnanců, zejména 

takové, aby se zaměstnanci dokázali adaptovat 

na nové podmínky, požadavky a technologie. Více 

než polovina fi rem má přitom podle průzkumu 

přímo programy zaměřené na výchovu budoucích 

lídrů. A pozornost si zaslouží také další téma, 

které průzkum sledoval – totiž otázka, co dělají 

generální ředitelé pro to, aby nevyhořeli. „Systema-

ticky se rozvíjím v nových oblastech,“ uvedlo jako 

svůj recept proti vyhoření 46 procent dotázaných 

a spolu s tím, že sdílí své zkušenosti a dovednosti, 

se jednalo o druhou nejvíce zastoupenou odpověď. 

Vzdělávání a rozvoj lze proto do jisté míry považo-

vat za prevenci vyhoření.

Vzd lávání do praxe
Pro vzdělávání manažerů volí fi rmy různé modely. 

Příkladem je situace u jednoho z dodavatelů ener-

gií, kde rozdělili vzdělávání manažerů na interní 

a externí. Interní školení jsou zaměřená na soft  

skills a externí zase zajišťují rozvoj odborností. 

Společnosti dnes s manažery pracují koučovacími 

metodami, zabývají se jejich motivací a sladěním 

pracovního a soukromého života, komunikačními 

dovednostmi, přenositelnými kompetencemi, 

a dokonce i prevencí proti prokrastinaci.

Jak uvádí Marie Jírů, předsedkyně regionálního 

klubu České manažerské asociace Severovýchodní 

Čechy, kromě klasických manažerských doved-

ností, ve kterých je vzdělávání běžné, se dnes 

ve vzdělávání manažerů dostávají do popředí 

i modernější metody – zmíněný koučink, rozvoj 

leadershipu nebo osobnostní vzdělávací progra-

my. Firmy využívají také další metody, jako je 

mentoring, případně stínování, kromě prezenčních 

kurzů a workshopů zařazují e-learning, nabízejí 

stáže a účast na konferencích, nadnárodní fi rmy 

vytvářejí také mezinárodní rozvojové programy 

a zaměstnavatelé se v neposlední řadě výrazněji 

zaměřují i na rozvoj potenciálu a kariérní rozvoj 

jednotlivých perspektivních zaměstnanců. Také 

teambuildingy už některé fi rmy chápou více jako 

vzdělávací a rozvojové aktivity než čistě jen jako 

cestu k budování týmů. „Samostatnou, ale podstat-

nou kapitolou je lean management, který přináší 

manažerům nástroj pro zefektivňování nejen lidské 

práce, ale i času,“ doplňuje Marie Jírů. 

A fi rmy také samozřejmě systematicky pracují 

s talenty. Vzdělávání je zpravidla strukturované 

VE VZD LÁVÁNÍ MANAŽER  SE DNES DOSTÁVAJÍ DO POP EDÍ 
MODERNÍ METODY, JAKO JE KOU INK NEBO LEADERSHIP.
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jejichž ceny odpovídají nabízené kvalitě. Proto 

velké fi rmy, které často mají vlastní vzdělávací 

systémy, upřednostňují již osvědčené dodavatele 

vzdělávání. „Katastrofa je u malých a středních fi -

rem, které mají jen několik univerzálních manažerů. 

Neustále jsou oslovováni nabídkami na různá škole-

ní, ale po špatných zkušenostech z minula již na tyto 

nabídky nereagují,“ uvádí Jaroslav Jochman, podle 

něhož však u malých a středních fi rem poměrně 

funguje školení v oblasti účetnictví a IT. Protože 

jsou majitelé takových fi rem většinou odborníky 

v konkrétním oboru, v ostatních oblastech však 

často spoléhají na dodavatele a problémy řeší až 

ve chvíli, kdy nastanou – namísto preventivního 

vzdělávání. „Osobně bych očekával větší zájem fi rem 

o tematiku týkající se delšího horizontu rozvoje 

byznysu,“ doplňuje prezident České manažerské 

asociace Pavel Kafk a.

Vzd láváním
ke konkurenceschopnosti
Když dělala mezinárodní vzdělávací společnost 

MgC Group průzkum ve středních a velkých 

společnostech zaměřený na potřeby HR manaže-

rů, zjistila, že 34 procent společností preferuje při 

vzdělávacích programech dlouhodobý a syste-

matický přístup k rozvoji svých zaměstnanců 

namísto individuálních tréninků. Téměř 79 pro-

cent zaměstnavatelů přitom uvedlo, že je pro ně 

důležitá přímá návaznost rozvojových programů 

na konkrétní praxi. A 58 procent z dotazovaných 

HR manažerů by uvítalo lepší možnost přesně 

měřit výstupy vzdělávacích programů.

Výzkum vzdělávání ve fi rmách provádí také 

vzdělávací společnost top vision. V jejím průzku-

mu Benchmarking systémů fi remního vzdělávání 

za rok 2015 uvedlo 83 procent dotazovaných 

zaměstnavatelů, že mají oproti předchozímu roku 

stejný, nebo dokonce vyšší rozpočet na vzdělává-

ní. Své zaměstnance loni vzdělávali průměrně tři 

dny, a to především s cílem rozvíjet jejich mana-

žerské dovednosti, kompetence a odbornost. Vý-

razně se také zaměřovali na rozvoj talentů, který 

se stává prioritou. Do vzdělávání manažerů chce 

dále investovat 61 procent z dotázaných fi rem, 

do specialistů a klíčových odborníků 57 procent 

z nich. Jako cíl vzdělávání přitom fi rmy nejčastěji 

uváděly posílení konkurenceschopnosti, méně 

často pak motivaci zaměstnanců nebo fakt, že se 

jedná o odměnu či benefi t.

Vzdělávání manažerů je obecně opět na vze-

stupu, tvrdí Marie Jírů. „Hlavně modernizace 

všech možných oblastí zasahuje do vývoje potřeb 

vzdělávání. Každá fi rma je jiná a každá má své 

jiné unikátní potřeby vzdělávání. Pokud ale chce 

být fi rma konkurenceschopná, musí vzdělávat své 

zaměstnance,“ uzavírá odbornice z České mana-

žerské asociace.  

JANA BOHUTÍNSKÁ

U rodinných fi rem střední velikosti však pozoruje 

generační trend, kdy se majitelé na jednu stranu 

vzdělávají se zaměřením na konkrétní problema-

tiku pro fi rmu aktuálně potřebnou, ale na druhou 

stranu své potomky a potenciální nástupce ve vedení 

vedou více ke komplexnímu vzdělávání s důrazem 

na zahraniční zkušenosti. Pokud malé a střední 

fi rmy investují do vzdělávání zaměstnanců, a to 

včetně manažerů, vybírají si podle Pavly Břečkové 

především ty skutečně loajální. Ačkoliv je i pro ně 

vzdělávání součástí rozvoje fi rmy, je pro ně zároveň 

nákladnou záležitostí, takže spíš investují do lidí, 

u nichž je pravděpodobnost fl uktuace nižší. „Vzdělá-

váním je však i přijímání nových výzev, učení se no-

vým věcem, získávání nových zkušeností, posouvání 

vlastních hranic. Proto vzdělávání nemůže být plošné, 

ale velmi selektivní,“ tvrdí Pavla Břečková.

Jaroslav Jochman, předseda Klubu vzdělávání manaže-

rů České manažerské asociace, upozorňuje, že je vzdě-

lávání manažerů v posledních letech hodně pozname-

nané dotacemi. Objevily se vzdělávací fi rmy, které sice 

umí získat dotace, ale ne vždy garantují kvalitu lektorů. 

Tím podle něj trpí i zavedené vzdělávací společnosti, 

vysvětluje Lucie Kožová. Ale zároveň doplňuje, že 

pokud se někdo vzdělávat vyloženě nechce, fi rma 

ho nenutí – každý je totiž zodpovědný sám za sebe. 

Do talentových programů Vodafone lidi vybírá 

na základě assessment centra a motivaci považuje 

za důležitou složku úspěchu.

Loajalita provázaná se vzd láním
V malých a středních podnicích se podle Pavly 

Břečkové z Asociace malých a středních podniků 

a živnostníků ČR manažeři a majitelé fi rem často 

zaměřují spíše na expertní vzdělávání, nikoliv 

na obecnější programy, jako je například MBA 

studium. Vzdělávají se tak, aby to pomohlo řešit 

to, co je pro ně právě ve fi rmě důležité. Kladou 

důraz také na vzdělávání v oboru, ve kterém půso-

bí, a sledují konkrétní přínos vzdělávacích aktivit 

pro sebe a pro fi rmu. 

Přitom například institut CEMI poskytuje MBA 

programy, které jsou plně přizpůsobeny požadav-

kům na specifi čtější zaměření do oblastí, jako je 

zdravotnictví, bezpečnost, veřejná správa, fi nance 

či obchod, takže manažerské znalosti jsou zde šity 

na míru vedoucím pracovníkům těchto zaměření. 

Navíc díky pravidelným průzkumům bylo zjištěno, 

že 92 procent absolventů CEMI se posunulo 

o jednu a více pozic ve fi rmě a 75 procent si zvýšilo 

fi nanční ohodnocení do jednoho roku od promoce. 

Za povšimnutí také stojí vyjádření agentury IPSOS, 

která zjistila, že 65 procent zaměstnavatelů považuje 

investici do MBA studia za efektivně vynaloženou. 

Jednoročním online MBA studiem tak absolventi 

získají komplexní profesní vzdělání, ze kterého bu-

dou schopni znalosti aplikovat ihned do praxe a kte-

ré lze pohodlně sladit s pracovními povinnostmi.

T etina � rem preferuje dlouhodobý a systematický p ístup k rozvoji svých zam stnanc  namísto individuálních 
trénink .

MAJITELÉ MALÝCH 
A ST EDNÍCH FIREM PREFERUJÍ 

EXPERTNÍ VZD LÁVÁNÍ 
NEŽ OBECNÉ PROGRAMY, 

JAKO JE MBA.
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PRAGUE BOATS

Firemní večírky  
Konference

Soukromé akce  
Akce na míru

Speciální  
plavby

Již více než 25 let se Prague Boats řadí mezi re-
nomované lodní společnosti v oblasti osobní dopravy. 
S hrdostí provozujeme nejmodernější a nej ekologičtější 
flotilu v  Praze. Mezi našimi loděmi najdete nejen lu-
xusní a zbrusu nové lodě, ale také plavidla na solární 
a hybridní pohon. Perfektní stav všech našich lodí je 
samozřejmostí.

Jsme hrdí nejen na  naši flotilu, ale také na  šíři, 
rozmanitost a  kvalitu našich služeb. Naše lodě jsou 
po  celý rok vyhledávaným místem pro firemní akce, 
konference, soukromé oslavy, svatby a mnoho dalších 
společenských akcí. Nabízíme skvělý catering, příjem-
ný a profesionální personál a vždy jsme připraveni pro 
své zákazníky udělat maximum.

ORIGINÁLNÍ FIREMNÍ VEČÍRKY

www.prague-boats.cz
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eši rádi používají u svého jména své akademické tituly, mnoho 
lidí dokonce studuje vysokou školu jen kv li zkratce Ing., Dr. i 
Mgr. p ed jménem. Vysoké a st ední školy navíc nabízejí p íliš 

humanitního vzd lávání a málo technického zam ení. 
Poptávka � rem je p itom opa ná. Situace za íná být kritická.

Vzd lávání po esku: 
honba za tituly 

a špatná volba obor

TOMÁŠ SURKA:
MLADÉ LIDI MUSÍME ZNOVU 

P ESV D IT O TOM, ŽE 
PROFESE JAKO CNC OPERÁTOR 

NEBO SVÁ E  NEJSOU 
OSTUDOU, ALE EMESLEM, 
V N MŽ NAOPAK MOHOU 

ZAHÁJIT ZAJÍMAVOU KARIÉRU.
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téma m síce vzd lání a zam stnanost

anebo si hodlají pouze prodloužit mládí před 

nástupem do práce. Do Česka přitom přicházela 

a stále přichází řada výrobců automobilových 

a jiných komponentů. Sází na vhodnou polohu 

země ve středu Evropy a také na tradičně dobrou 

technickou kvalifi kaci zdejších pracovníků. 

Poměr mezi kvalitou a cenou pracovní síly býval 

v Česku velmi výhodný. Sehnat zaměstnance 

na manuální práce i vysoce postavené manažery 

nebyl problém. Na zahraniční společnosti tu 

čekala levnější, ale ve srovnání s jinými zeměmi 

Evropy ne nejlevnější pracovní síla.

asy se m ní 
Nyní je vše jinak. Nezaměstnanost je nízká a li-

dem bez práce se moc pracovat nechce. Scházejí 

absolventi oborů, o které je mezi fi rmami největší 

zájem. „Poměr mezi požadavky zaměstnavatelů 

a nabídkou tuzemského trhu se zaměstnanci se 

tak stává kriticky nevyváženým. Roste sice počet 

vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale jejich znalosti 

jsou pro fi rmy působící v Česku nevhodné,“ říká 

Tomáš Surka. To může mít dva následky. Česko 

ztratí svou pozici země nabízející kvalifi kova-

nou pracovní sílu s přijatelnými náklady. Nebo 

veřejné peníze nadále směřují do oborů, jejichž 

absolventi nenacházejí odpovídající uplatnění. 

Budou se muset rekvalifi kovat. To vše znamená 

zbytečně utracené peníze, které chybí na potřeb-

nějších místech. Například při stavbách dálnic 

či další infrastruktury, která je pro fi rmy nebytná. 

Pokud se vzdělávání nezmění, za pět či deset let 

může Česko čelit velké krizi. „Mladé lidi musíme 

znovu přesvědčit o tom, že profese jako CNC 

operátor nebo svářeč nejsou ostudou, ale řemeslem, 

v němž naopak mohou zahájit zajímavou kariéru. 

Takoví pracovníci získají stabilní zaměstnání 

a nadprůměrný příjem. Zvykat si musíme i na to, 

že středoškolák může a bude často vydělávat více 

než vysokoškolák. A peníze jsou přece pro mladé 

velmi lákavou motivací,“ uvádí Tomáš Surka, 

ředitel personálně-poradenské společnosti 

McROY Czech.

Vzdělávací systém by šlo například změnit 

zavedením příspěvků na studium, které by platili 

studenti oborů, u nichž hrozí menší uplatnění 

absolventů. „Vždyť peníze do státního rozpočtu 

plynou především z průmyslových fi rem. Proč je tedy 

utrácet tak velkou podporou humanitních oborů, 

jak je tomu nyní v Česku? Celý systém fi nancování 

školství je zralý na komplexní reformu. Přestaňme 

subvencovat školy podle toho, kolik mají studen-

tů – to je logicky tlačí do zdánlivě atraktivních 

a lehčích oborů a pojďme se zaměřit na důslednou, 

strategickou a dlouhodobou podporu těch oborů, 

které naše hospodářství zoufale potřebuje,“ přemýšlí 

Tomáš Surka.  

RED

Ukazuje se, že ani vysokoškolské vzdělání není 

pro zajímavou kariéru nejdůležitější. „Mno-

ho lidí si v Česku myslí, že se vysoké školy 

studují jen kvůli získání titulu. Přispívá tomu také 

situace ve státní správě, kde pracovníkům často ne-

zbývá, než si vysokoškolské vzdělání doplnit, pokud 

nechtějí přijít o svou práci, nebo když chtějí povýšit,“ 

říká Erika Hejčová z personálně-poradenské 

společnosti McROY Czech. Především v západní 

Evropě mají studenti zcela jinou motivaci. „Znám 

situaci v Dánsku, kde mladí lidé jdou na vysokou 

školu, aby studovali obor, který je zajímá, a prohlou-

bili si tak své znalosti. U nás to slýchávám méně,“ 

uvádí Erika Hejčová. 

Ani v Česku přitom už často zaměstnavatelé 

na titulech kdovíjak nelpí. Existují však výjimky. 

Například na pozici lékaře se samozřejmě bez 

studia medicíny přihlásit nelze. V segmentech IT, 

strojírenství, výroby, obchodu nebo služeb titul 

naopak není při výběru kandidáta nejdůležitější. 

V tuzemsku ve srovnání se západní Evropou 

dokonce přežívá zvyk uvádět vysokoškolský titul 

na vizitce a používat jej i v situacích, kdy to není 

důležité. „Zajímal mě názor mého okolí a zjistila 

jsem, že nadpoloviční většina lidí souhlasí s uvá-

děním titulu na vizitky. Mají pocit, že získají ja-

kousi výhodnější pozici před člověkem, se kterým 

jednají nebo přijdou do styku,“ podotýká Erika 

Hejčová z personálně-poradenské společnosti 

McROY Czech.

Prosazuje se však zahraniční trend, kdy se akade-

mické tituly na vizitky neuvádějí. Výjimkou jsou 

lékaři nebo absolventi prestižních škol. „Do životo-

pisů či občanských průkazů však doporučujeme titul 

rozhodně uvádět. Dříve se tituly lidé navzájem také 

rádi oslovovali, dnes je tento jev běžný spíše ve státní 

správě, právu, zdravotnictví a na vysokých školách,“ 

dodává Erika Hejčová.

  
Chyb jící absolventi
Míra nezaměstnanosti v roce 2016 klesla v Česku 

na rekordně nízkou úroveň, na trhu práce chybí 

více než 150 tisíc pracovníků. „České školství při-

tom zaspalo. Nepřipravuje mladé lidi pro obory, 

po kterých je největší poptávka ze strany fi rem,“ 

upozorňuje  Tomáš Surka, ředitel personálně-po-

radenské společnosti McROY Czech. Pokud se 

nic nezmění, mohlo by v krajním případě české 

školství vážně narušit tuzemskou ekonomiku. 

Dobrým příkladem může být automobilový 

průmysl. Průmyslové výrobě se v českých zemích 

tradičně daří. Až do 90. let minulého století 

tomu odpovídalo také zaměření škol. „Pak však 

přišla změna. Vytvořila se atmosféra, že praco-

vat ve výrobě – nedej bože rukama – není dost 

,cool‘. Lepší pověsti se začaly těšit obory, jako jsou 

právo, ekonomie nebo různé humanitní vzdělání,“ 

uvádí Tomáš Surka. Spousta mladých lidí jde 

studovat vysokou školu jen kvůli získání titulu 

MCROY GROUP

McROY je víc než personální agentura. 
Poskytuje klient m na míru šité ešení 
v oblasti personálního poradenství a všeho, 
co souvisí s prací. McROY spustil globální, 
ambiciózní, ale realizovatelný projekt, který 
je založený na vybudování takzvaného 
„lovebrandu“ v oblasti personálního 
poradenství. McROY je genera n  nová 
a moderní � rma s ambicí být globálním 
lídrem v inovacích byznysu, kterému rozumí. 
Klient m nabízí kvalitu, komplexnost, 
inovativnost, dostupnost, výjime nost, 
spolehlivost, férovost a � exibilitu. Její ambicí 
je p edevším navrátit lidskost do práce 
s lidmi, poskytnout jim královskou pé i.

KTERÉ PROFESE PRO NAŠE KLIENTY 
NEJ AST JI OBSAZUJEME:

 IT – develope i a programáto i;
 Technické kvali� kované pozice – 

konstrukté i, inžený i kvality, technologové 
a další;

 Kvali� kované pozice ve výrob  – 
svá e i, fréza i, brusi i, se izova i, CNC 
programáto i a další;

 Nekvali� kované pozice ve výrob  – 
operáto i výroby, pomocní d lníci, 
manipulanti, montážníci, ši ky a další;

 Pracovníci call center a center sdílených 
služeb – operáto i na linkách, a to jak 
pasivních, tak aktivních, zákaznický servis 
s kombinací jazyk  a další;

 Logistika a doprava – idi i kamion , 
skladníci s VZV, picke i, idi i autobus  
a další;

 Zdravotnický personál – sestry i léka i.

WWW.MCROYGROUP.COM/CZE/
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disciplína klí ová, i zbytná?
Kdo z vás si n kdy položil otázku v záhlaví? V ur ité podob  asi každý manažer zodpov dný za chod � rmy, 
odd lení i divize. Vždy záleží na úhlu pohledu. Samoz ejm  z pozice kandidáta, ve které jste se mnozí z vás 
ve své pracovní karié e octli, je to role d ležitá a zajisté vaše osobní zkušenost s kvalitními headhuntery byla 
ur ující pro váš další profesní vývoj. V pozici zadavatele už to tak jednozna né není. ada manažer  se totiž 
domnívá, že si své lidi sežene snadno a „zadarmo“.

Headhunting
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cca 2 až 3 roky po škole a odškrtává si kolonky 

typu „Kde se vidíte za 5 let?“ Je-li kandidátem 

zkušený člověk, jeho pocity jsou v tomto okamžiku 

opravdu frustrující. 

Rozhodují první dv  minuty
Nicméně výsledkem takového interního „snažení“ 

je nakonec několik víceméně „náhodně“ vybra-

ných životopisů, které vám HR partneři předloží, 

abyste si zvolili, koho nakonec pozvat na pohovor. 

Vy si pro jistotu pozvete 10–15 kandidátů, s kaž-

dým strávíte spoustu času a výsledkem je případně 

další kolo výběru, anebo podepsaný kontrakt 

s někým, jehož hlavní devízou byly sympatie 

v průběhu prvních dvou minut pohovoru. Jak je 

to možné? Je to fungování lidského mozku, které 

vede k tomu, že neškolený a netrénovaný člověk, 

který sice pravidelně vede pohovory, ale nevě-

noval se nijak odborné přípravě na jejich vedení, 

si utvoří „názor“ na kandidáta během prvních 

60 až 120 sekund (ano, i vy). Dále již pohovor ve-

dete výhradně na základě tohoto prvotního pocitu 

a otázky jsou kladeny tak, aby se tazatel ve svém 

prvotním dojmu utvrdil. (Zde je možná dobře 

zmínit pro případné uchazeče o práci, že nikdy 

nedostanete druhou šanci udělat první dojem = 

první minuty rozhodují o vašem úspěchu či ne-

úspěchu prakticky u každého pohovoru.) 

Pokud se vám kandidát líbí, pověříte HR případně 

získáním referencí. Nicméně ty se obvykle odehrají 

formou telefonátu na jeho předchozí působiště. 

Tam někdo, koho jsme v životě neviděli, zvedne 

telefon a poskytne jakousi „zpětnou vazbu“. Ruku 

na srdce – jakou zpětnou vazbu v naší české kotli-

ně dostane ten, kdo se nerozešel se svým bývalým 

zaměstnavatelem zcela v dobrém? A i kdyby ano, 

jakou validitu má odpověď někoho neznámého 

na druhém konci telefonu? Často to není ani ten, 

kdo k tomu případně má kompetenci, ale někdo, 

kdo zrovna náhodou zvedl zvonící telefon. Že to 

takto zrovna u vás nefunguje? Pak patříte k těm, 

kteří se chovají zodpovědně, a to je dobře.

Zadarmo, nebo levn ?  
Ale vraťme se zpět k onomu „zdarma / levně“. 

Zkusili jste si spočítat náklady na čas strávený 

celým výše popsaným procesem, na inzerci, 

na cenu práce HR, cenu vašeho času a dalších lidí 

zapojených do procesu? Další zásadní nákla-

dovou položkou je fakt, že pokud se v tomto 

procesu výběru nepovede angažovat toho 

z oboru, ale mají prokazatelné výsledky ve své ka-

riéře a mají sadu kompetencí a znalostí pro výkon 

pozice potřebných. Stanovit si tyto kompetence 

a dobře je identifi kovat není jednoduchý proces 

a netrénovaný člověk to ne vždy dobře zvládne.

Řečnická otázka: kolik dní, týdnů, či let strávil po-

věřený člověk v HR v praktickém byznysu, v tomto 

případě např. v řízení obchodní organizace? 

Odpovězte si každý sám. Jak může člověk, který 

nikdy nikoho neřídil a nikdy nikomu nic neprodal, 

posuzovat kandidáta na hlavu obchodní organi-

zace, jehož náplní bude řízení týmu, motivace, 

koučink a rozvoj obchodních dovedností a spousta 

dalších disciplín? Ponechme stranou situaci, kdy 

kandidáta zpovídá podle šablony mladá dáma 

Pojďme se podívat, co znamená ono „za-

darmo“, či „levně“. Je několik cest, jak se 

k novým a kvalitním pracovníkům dostat. 

Buď pověříte interní HR oddělení, aby vám rychle 

sehnali např. obchodního ředitele. Dotyčné kole-

gyně (obvykle jsou na těchto pozicích spíše ženy), 

začnou obvolávat své kontakty, případně inzerovat 

na pracovních portálech. Výsledkem je spousta 

vynaloženého úsilí, zaplněná mailová schránka 

dotyčné HR specialistky, v jejíchž silách není ani 

dobře přečíst všechny došlé odpovědi. „Dobře 

přečíst“ znamená nejen pouhé mechanické porov-

nání praxe uchazeče s kritérii a oborem, ve kterém 

působíte. Chcete-li skutečnou změnu a posun, je 

často lépe sáhnout po lidech, kteří nejsou přímo 
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správného člověka, obvykle se na to přijde až 

po 6–12 měsících nedodaných výsledků, či přímo 

v podobě ztráty, v podobě demotivovaného týmu, 

obchodních neúspěchů a dalších záporných polo-

žek, včetně faktu, že jste opět na začátku a sháníte 

nového člověka. Toto číslo se může pohybovat 

v řádech stovek tisíc až milionů podle velikosti 

vašeho byznysu.

Pojďme si popsat jiný příklad často používané-

ho procesu při výběru a předpokládejme opět 

pozici obchodního ředitele. Spousta manažerů 

se domnívá, že tím správným krokem je postavit 

do čela obchodní organizace toho nejlepšího 

obchodníka. Na první pohled to je logický krok. 

Dotyčný má skvělé obchodní výsledky, určitě 

své schopnosti a dovednosti předá a přenese 

na ostatní a budeme se mít skvěle. Bohužel to 

takto příliš nefunguje. Takovýto krok totiž přináší 

několik zásadních problémů. Manažerská sada 

kompetencí pro roli obchodního šéfa je zcela jiná 

a odlišná od role kvalitního obchodníka. Tudíž se 

takto povýšený člověk v nové pozici hledá, někdy 

i trápí a výsledkem je ztráta byznysu, který do té 

doby přinášel, někdy i ztráta klientů, kteří na něj 

byli navázáni. Obvykle v naší české kotlině i pr-

vek závisti zbytku obchodního týmu a neochota 

přijmout novou roli někoho, kdo do té doby 

byl „jedním z nás“, vedou k rozkladu morálky 

obchodní organizace. Cena za takto „povedený 

výběr“ je v součtu… doplňte sami.

Najd te si svého lovce hlav
Pojďme si říci, jakou přidanou hodnotu má role 

kvalitního headhuntera (pozor, neplést s re-

cruiterem/náborářem). Úspěšní hráči v oblasti 

headhuntingu jsou obvykle zkušení a seniorní 

manažeři s exekutivní zkušeností a praxí, kteří se 

ve své kariéře dostali do nejvyšších pater mana-

žerské úrovně a rozumí precizně fi remním proce-

sům, problematice obchodu, marketingu, fi nancí 

a řízení jako celku. V kombinaci s odborným 

tréninkem v oblasti psychologie, HR a s podpůr-

ným týmem kvalitní fi rmy v zádech vám dodají 

„na klíč“ řešení, které bude splňovat vaši před-

stavu jak odborně, tak lidsky, a nový člověk bude 

kompatibilní a výkonný od začátku svého půso-

bení v nové pozici. Celý ten dlouhý proces vý-

běru začne u detailní specifi kace sady klíčových 

kompetencí pro danou roli. Zde strávíte s vaším 

headhunterem sice dost času, ale je to dobře 

investovaný čas. Bývá tu užitečné i pro váš vlastní 

pohled na řízení, a pokud si v tomto dialogu 

i vy sami nadefi nujete priority, posune to vaši 

fi rmu vpřed. Po odsouhlasení všech preferencí se 

spustí proces cíleného hledání kandidáta. Jelikož 

renomované společnosti disponují obvykle velmi 

téma m síce headhunting

POV TE LOVEM TÉ SPRÁVNÉ HLAVY TOHO, 
KOMU BUDETE D V OVAT 

A ZA KÝM JE VID T KUS KVALITN  ODVEDENÉ PRÁCE 
JAK V KOMER NÍ SFÉ E, TAK V HEADHUNTINGU.

kvalitními databázemi potenciálních kandidátů 

a i osobní znalostí těchto lidí, mohou vám rela-

tivně rychle vyprofi lovat na základě stanovených 

kritérií 2 až 3 špičkové uchazeče. Ti budou 

kompatibilní s vaší osobností a budou mít sadu 

požadovaných znalostí a dovedností. Vy strávíte 

případně čas pouze 2 až 3 pohovory, a pokud si 

vyberete, je pravděpodobnost, že takový kandidát 

uspěje a posune vaši fi rmu vpřed, více než 70%. 

To u jiné metody výběru není prakticky možné. 

Ekonomická stránka věci je taková, že za takto 

dodaného kandidáta zaplatíte odměnu obvykle 

ve výši 3 platů či jinak defi novanou fi xní sumu. 

Nicméně po 2 až 3 měsících kvalitního fungování 

nového člověka se vám tyto peníze v podobě 

dobrých obchodních výsledků, udržené motivace 

lidí, ušetřeného času vašeho a spousty jiných 

kolegů vrací beze zbytku.

Výb r ídíte vy, ne HR
Tak jako partnera pro život si nenajdeme 

po první schůzce či na první diskotéce, doporu-

čuji vám najít si „svého“ headhuntera tak, že se 

sejdete s více osobnostmi, a naleznete toho, kdo 

vám vyhovuje nejlépe. Doporučuji pověřit lovem 

správné hlavy toho, komu budete důvěřovat 

a za kým je vidět kus kvalitně odvedené práce ať 

již v komerční sféře, tak v headhuntingu. Že to 

zní jednoduše, ale jak na to? Oslovte je a udě-

lejte si první dojem během 60 až 120 sekund. 

Zde je  tento přístup žádoucí. Nechcete přece 

spolupracovat s někým, kdo vám nesedí lidsky, 

že? A chcete-li vy mít kvalitní výsledky, musíte 

mít kvalitní spolupracovníky. Proto není zcela 

optimální, pověříte-li výběrem důležitých spolu-

pracovníků někoho jiného, ale buďte to vy, kdo 

si celý proces řídí a kontroluje. Opakovaně jsem 

zažil situaci, že mi vysoce postavený člen předsta-

venstva otevřeně řekl, že se na interní HR partne-

ry už neobrací, protože mu nejsou schopni dodat 

kvalitní kandidáty. Ano, je to logické. Protože se 

soustředí pouze jako stroje na praxi, věk a obor. 

Hledají obvykle třicátníka s praxí padesátníka 

za cenu absolventa. Nicméně kvalitní lidé nejsou 

schovaní v těchto škatulkách, ale obvykle úplně 

někde jinde. Ale to je zcela jiné téma, o kterém by 

se dal napsat dlouhý článek.   

MICHAL HRBOTICKÝ

Senior business consultant

www.hrboticky.cz
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Po et koncipient  a advokát  se každým 
rokem pom rn  výrazn  zvyšuje. Jaký to 
má dopad na advokátní kancelá  vašeho 

renomé a velikosti? 
Počet právníků sice narůstá, ale to automaticky 

neznamená, že spolu s tím přímo úměrně narůstá 

i jejich kvalita. Špičkových lidí není nikdy dost. 

Získávat opravdu ty nejlepší lidi v oboru je pro nás 

proto stále výzvou a naprostou prioritou, protože 

úspěch advokátní kanceláře je založen především 

na vynikajících právnících. Od nich se odvíjí 

kvalita práce a spokojená a přibývající klientela. 

Náboru tedy věnujeme hodně úsilí a nové kolegy 

hledáme prakticky neustále. Nikdy nemáme „plný 

stav“, protože pro chytré a motivované právníky 

se u nás vždy najde místo. Nicméně bohužel platí, 

že v České republice i na Slovensku je mimořádně 

malá fl uktuace mezi seniorními advokáty. 

ím si to vysv tlujete?
Advokacie je obecně spíše konzervativní profese. 

Je to mimo jiné dané tím, že na těchto malých 

trzích není mnoho opravdu zajímavých příležitos-

tí, a pokud se někomu přechod z jedné kanceláře 

do druhé nepovede, tak už druhou příležitost 

nemusí dostat. Trh dnes navíc příliš neroste, takže 

převažuje sázka na jistotu před ochotou riskovat.

ty i právnické fakulty v eské republice 
vygenerují ro n  dohromady p ibližn  jeden 
a p l tisíce absolvent . Jsou pro vás zajímaví 
i oni, nebo dáváte p ednost zkušeným 
právník m? 
Vychovat si své kolegy již od studií je samozřejmě 

ideální model, takže pracujeme už se studenty, 

kterých máme v kanceláři zhruba šedesát. Řada 

našich partnerů učí na právnických fakultách, naši 

of counselové jsou špičkoví akademici, děláme 

také náborové kampaně, sponzorujeme právnic-

ké soutěže a projekty. Již dva roky po sobě jsme 

se v rámci průzkumu TOP Zaměstnavatelé stali 

nejžádanější fi rmou mezi advokátními kanceláře-

mi a takové vnímání ze strany studentů bychom 

si chtěli udržet, protože oni jsou naše budoucnost. 

Chceme, aby ti nejlepší mladí lidé šli k nám, 

protože boj o špičkového mladého právníka bude 

na trhu daleko větší než boj o klienta.

Boj o špi kového právníka 
bude na trhu daleko v tší než boj o klienta
íká v rozhovoru pro asopis Komora.cz Jaroslav Havel, renomovaný eský advokát a ídící partner nejv tší 

st edoevropské advokátní kancelá e Havel, Holásek & Partners. 

Fo
to

: M
ar

tin
 K

ov
á

30_31k_HavelHolasek.indd   30 24.06.16   16:38



téma m síce ��������	
	�����

�
����	�����31

ném řízení fi rmy. Neméně důležité je to i pro celkové 

pochopení klientových potřeb při poskytování 

právních služeb v oblasti obchodního práva. Tento 

typ investice do manažerského a ekonomického 

vzdělávání tedy považuji za naši konkurenční 

výhodu, která se odráží v dlouhodobém hospodář-

ském růstu kanceláře a která nám také otevírá dveře 

k vrcholovým manažerům a majitelům fi rem.

V roce 2014 jste založili vlastní vzd lávací 
Akademii Havel, Holásek & Partners. Je ur ená 
klient m nebo k internímu vzd lávání vašich 
právník ?
Založili jsme ji právě proto, aby jednak přinášela 

další přidanou hodnotu klientům kanceláře, ale zá-

roveň byla otevřená i našim právníkům, včetně stu-

dentů, kteří tak mají každý pátek možnost „odskočit 

si“ z kanceláře jen o pár metrů vedle a prohlubovat 

svoje znalosti na seminářích vedených špičkovými 

odborníky. Semestrální program Akademie se navíc 

netýká čistě jen práva, byť je to prioritní oblast. 

V Akademii dáváme prostor i tématům s přesahem 

do byznysu, marketingu, managementu či věcných 

specializací, třeba oblasti ICT.

Akademii jste zakládali v dob , kdy byl erstv  
ú inný nový ob anský zákoník, takže zájem 
o školení byl logicky velký. Jak se da í tomuto 
projektu dva roky poté?
Trochu jsme měli obavy z toho, jak se bude 

Akademie rozvíjet, až vlna školení k novému sou-

kromému právu opadne, ale daří se nám semestr 

od semestru lépe. Letos máme skoro všechny kur-

zy plné a některé semináře vypisujeme znovu. Plán 

seminářů připravujeme na základě plánu legislativ-

ních novinek, průzkumu aktuálních trendů práva, 

poptávky našich klientů a jejich potřeb. Velikost 

kanceláře a úzké specializace našich kolegů jsou 

v tomto směru velkou výhodou – na každou oblast 

máme špičkového praktika, kterého zpravidla do-

plňuje někdo „zvenku“. Zakládáme si totiž na tom, 

že naše semináře vede vždy více lektorů – zpra-

vidla nejméně tři – aby účastníci získali pohled 

na danou problematiku z různých úhlů pohledu. 

Pevně věřím, že i v následujícím období si udržíme 

takové renomé a klientům kanceláře bude naše 

know-how a odborný potenciál ku prospěchu.  

ALEX HOFFMANN

tovanými světovými díly v oblasti managementu 

a z nich jsem většinu věcí vyčetl. A dnes po 15 le-

tech, kdy naše kancelář vyrostla v největší práv-

nickou fi rmu ve střední Evropě, jsme se rozhodli, 

že tento cenný zdroj inspirace pomůžeme dále 

zviditelnit a zpřístupnit i těm, kteří si k němu za-

tím z nejrůznějších důvodů nenašli cestu. Na český 

a slovenský knižní trh tak naše kancelář uvádí 

prostřednictvím přímé fi nanční podpory postupně 

špičkové světové manažerské tituly a rozdáváme je 

našim klientům, ale i kolegům.

M žete jmenovat n které konkrétní názvy 
a tím pádem ostatním i n co doporu it?
Na prvním místě zmíním Jima Collinse – poradce 

top managementu řady známých světových kor-

porací. Loni jsme podpořili dotisk jeho bestsel-

leru „Jak z dobré fi rmy udělat skvělou“, kterého 

se prodalo celosvětově přes tři miliony výtisků. 

Letos jsme do České republiky „přivezli“ a nechali 

přeložit další jeho skvělou knihu „Jak vybudovat 

trvale úspěšnou fi rmu“ (Built to Last), která právě 

vychází. Další čerstvou novinkou je titul s názvem 

„Lekce z Private Equity pro každou fi rmu“ od Ori-

ty Gadiesh a Hugha MacArthura – je to vůbec 

první titul z oblasti private equity u nás.

Pro  je pro právníky ve velké kancelá i, jako 
je ta vaše, d ležité rozum t i oblastem, jako 
je management, � nance nebo ízení � rmy? 
Nesta í jim výborná znalost práva, když mají 
k ruce profesionální management?
Vzdělání a neustálý růst v těchto oblastech považuji 

za zcela klíčový. V naší kanceláři se pracuje v tý-

mech, které vedou seniorní právníci, řada z nich 

u nás vyrostla od koncipientů až po partnery, tedy 

vysoké manažery, kteří se aktivně podílejí na úspěš-

Jste spokojen s tím, jak jsou absolventi 
p ipraveni na praxi?
Jsem spokojený s lidmi, kteří přišli pracovat k nám. 

Většina z nich absolvovala českou vysokou školu, 

ale to samo o sobě nic neznamená. Zároveň totiž 

za sebou mají zahraniční studijní pobyty nebo stáže, 

pracovali u nás či jinde už při škole, absolvovali vedle 

práv i jiný obor, jsou pracovití a motivovaní, a to jsou 

parametry, které nás zajímají. Pokud se ale budeme 

bavit o úrovni českých škol, v našem případě přede-

vším právnických fakult, tam jisté rezervy vidím.

  

M žete být konkrétn jší?
Když se podíváte, jak fungují prestižní zahraniční 

právnické fakulty, zjistíte, že se tam studenti učí 

především aplikovat platné právo, diskutovat 

o něm, pracují s judikaturou, samostatně řeší 

konkrétní kauzy a v neposlední řadě své myšlen-

ky a závěry prezentují před ostatními. Na našich 

univerzitách naopak stále ještě převládá teoretický 

přístup ke studiu práva. Přitom komplexní praktic-

ká příprava by každému začínajícímu advokátovi 

velice pomohla. Je alespoň dobře, že ji do jisté 

míry suplují studijní pobyty v zahraničí. V naší 

kanceláři je absolvovali téměř všichni právníci. 

Považujete znalosti, které získá absolvent 
práv b hem studia, dostate né i pro založení 
a ízení vlastní advokátní praxe? 
Za sebe mohu říct, že mě studium Právnické fakul-

ty Univerzity Karlovy v Praze, které jsem absolvo-

val v roce 1996, bohužel jako většinu mých kolegů 

na moderní praxi advokáta-podnikatele a později 

advokáta-manažera příliš nepřipravilo, a troufnu 

si říct, že dodnes se situace příliš nezlepšila. Mně 

osobně pomohlo, že jsem se z vlastní iniciativy 

detailně seznamoval s nejlepšími prakticky orien-

Na prestižní adrese ve Florentinu sídlí i Akademie Havel, Holásek & Partners, která každý pátek p ipravuje 
specializované seminá e v oblasti práva a managementu pro klienty i zam stnance kancelá e.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.HAVELHOLASEK.CZ
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P emnožený, 
p esto velmi ohrožený druh
Milovníci p írody se ur it  podivují, jak m že být ohrožený druh, jehož po ty stoupají. Velmi snadno. Sta í se 
podívat kolem sebe ve � rm , ve které pracujete, i p ímo na tým, který ídíte. Kolik tam vidíte koleg  ve v ku kolem 
50 let? Že tam vlastn  žádní takoví nejsou? Kolik z posledních nov  p ijatých pracovník  na jakoukoliv pozici ve vaší 
� rm  bylo z této v kové kategorie? (Nemáme zde na mysli pozice typu idi  autobusu i ostraha v supermarketu, 
ale standardní exekutivní funkce.) Dejte si tu práci si to ov it.

Příčinou jsou předsudky různých typů na růz-

ných úrovních. Většinou o přijetí do fi rmy 

rozhodují manažeři ve věku 30 až 40 let, 

a přestože to není zcela legální, morální a fér, již 

v momentu, kdy se defi nují parametry pro přijetí 

nového spolupracovníka, zaznívá „nesmí mu být 

víc než XY let, víte, my jsme tady taková mladá, 

dynamická parta…“ Další „žábou na prameni“ 

jsou lidé v HR odděleních (už vidím, jak vyskakují 

po přečtení tohoto ze židlí a bijí se v prsa „ale u nás 

to takto nechodí“), kde často pracují relativně mladé 

a nezkušené dámy, které rovněž z nějakého důvodu 

lidi ve věku svých rodičů ve fi rmě nechtějí. Statistiky 

a příběhy mnoha padesátníků tento problém doka-

zují. Je to problém, velký problém.

Poznámka na okraj – zajímavé je, že prakticky 

každá z fi rem své služby či produkty nabízí obvykle 

všem věkovým skupinám, včetně padesátníků, 

a všichni by byli moc rádi, aby i tito lidé jejich zboží 

či služby nakupovali. Ale z nějakého podivného 

důvodu odmítají připustit, že by všechny věkové 

hladiny mohly být zastoupeny v jejich týmu.

Ve své praxi se setkávám s omezující podmínkou 

na věk uchazeče téměř vždy. A ostatní kolegové 

z branže toto jenom potvrzují. Ano, ohrožení 

a diskriminace skupiny pracovníků kolem 50 začíná 

již ve stadiu zadání poptávky. Je to takové nepěkné 
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specifi kum Česka. V zahraničí totiž ve fi rmách zcela 

běžně fungují věkově diverzifi kované týmy, kde spo-

lu úspěšně a přirozeně pracují lidé od 20 do 65 let 

a mají společně skvělé výsledky. Vyzrálí manažeři 

tam totiž netrpí pocitem ohrožení, když přijmou 

do týmu někoho, kdo je o 10–15 let starší. Naopak 

ví, že získávají v kolegovi kolem 50 zkušenost, kom-

petenci, stabilitu, loajalitu, spolehlivost. Falešné jsou 

rovněž úvahy o tom, že tito lidé nejdou s dobou, 

že jsou IT negramotní, že jsou drazí, že když byli 

na nejvyšších postech, tak je nabízená nižší pozice 

nebude bavit, že jsou „překvalifi kovaní“ atd. atd. 

V kombinaci s nesmyslným a falešným pocitem 

ohrožení, který je jenom výsledkem vlastní nejistoty 

či nedůvěry v sebe sama, pak manažer rozhodující 

o přijetí ani na vteřinu nepřipustí, že by si k sobě 

vzal zkušeného staršího kolegu.

Vážení, zkusme si představit běžnou životní 

situaci, kdy nás čeká náročný lékařský zákrok, či 

operace, kterou musíme podstoupit. Budeme snad 

také v duchu požadovat „jedině mladý a dynamic-

ký kolektiv“, aby nás operoval chirurg pár měsíců 

po škole? Nebo si vybereme zkušeného profesioná-

la 50+? Proč tuto logiku neuplatňujeme v běžném 

pracovním životě? I všem dnešním pětatřicát-

níkům bude za 10–15 let tolik, co dnešním 50. 

Pokud jsme schopni si toto v plné šíři uvědomit, 

mohli bychom být na dobré cestě. 

Že výše popsaný problém není výmysl, dokazuje 

iniciativa www.go50go.cz, která vznikla prá-

vě proto, aby trend „odmítání“ 50 zastavila, či 

zmírnila. Populace 50 totiž může fungovat nejen 

na plný úvazek, ale i v rámci projektů, interim rolí, 

či jako externí spolupracující experti. A když jim 

dáte prostor a zapojíte je do chodu fi rmy, zjistíte 

s překvapením, že jsou stejně dobří, či v mnoha 

ohledech lepší než někteří nezkušení frikulíno-

vé, kteří ve fi rmě dosud fungují. Že se od nich 

my i kolegové leccos přiučí, že jdou spolehlivě 

do práce kdykoliv a nezůstávají doma na „OČR“. 

Že skutečně celou pracovní dobu efektivně využijí 

a netráví nepřiměřeně dlouho času na sociálních 

sítích, že umí kvalitně posoudit a ovlivnit běžící 

projekty a zabránit zbytečným výdajům a chybám 

právě díky svým zkušenostem… Další pozitiva 

si doplňte sami, až takového člověka zaměstnáte. 

Ten výčet by totiž mohl být tak dlouhý, že by nám 

nestačil prostor v tomto časopise. 

Praktické zkušenosti z personálních pohovorů – 

kolikrát slyšel někdo z vás, komu je kolem 50, z úst 

personalisty v agentuře něco ve smyslu: „Vy jste 

přesně to, co ta fi rma potřebuje, máte všechny zna-

losti i kompetence, ale víte, řediteli je 33 a nikoho 

staršího tam nechce…“ Je vám to některým pově-

domé? Nabízí se otázka, proč nás tedy stát nutí 

pracovat do 68. Proč nedostaneme ve 45 důchod, 

abychom uvolnili místo mladým? Že je to absurd-

ní? Ano, je. A zrovna tak jsou absurdní požadavky 

na věk uchazeče. Podstatné jsou vždy dovednosti 

a zkušenosti, kvalifi kace. 

Nesouhlasím s kvótami jakéhokoliv druhu (kvóty 

na počty žen ve vedení fi rem apod.). Považuji to 

za diskriminaci zbytku trhu. A proto prosím vez-

měme rozum do hrsti a zrušme i „mentální kvóty“ 

na věk, které sice nejsou na papíře, ale v našich 

hlavách. Je to nebezpečná bariéra a v konečném 

důsledku se nám samým vymstí. Cílem kvalitního 

a úspěšného manažera by mělo být obklopit se 

těmi nejlepšími lidmi (bez ohledu na věk, pohlaví 

či barvu pleti). Jen takto složený tým zajistí ty nej-

lepší výsledky pro fi rmu i jeho samého. A vyplatí 

se mu to, zejména až dospěje do věku kolem 50.  

MICHAL HRBOTICKÝ – WWW.HRBOTICKY.CZ

CÍLEM ÚSP ŠNÉHO MANAŽERA JE OBKLOPIT SE KVALITNÍMI LIDMI 
BEZ OHLEDU NA V K, POHLAVÍ NEBO BARVU PLETI.

Chytrý zam stnavatel dává p ednost mixu

Strategie politiky zam stnanosti v R 
do roku 2020 de� nuje hned n kolik skupin 

s pot ebou speciální podpory. S trochou 
nadsázky lze íci, že snad pouze svobodní, 
bezd tní jedinci zhruba mezi 30 až 50 lety 
nejsou za azeni do n které z kategorií se 
zvláštními pot ebami. Každá v ková skupina 
má svá speci� ka. Mladí lidé jsou asto 

� exibilní, draví a zvídaví. Starší naopak bývají 
zodpov dn jší, kriti t jší, zkušen jší a vnímají 
v ci v širších souvislostech. Chytrý zam stnavatel 
dokáže své pracovní týmy namixovat, protože 
pak obsáhne všechny výhody. eský právní ád 
má dostatek nástroj , které tento model umožní 
realizovat. Nutná je však i dobrá v le.  
MARKÉTA SCHORMOVÁ, právní expertka HK R
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téma m síce jazykové vzd lávání

Vaše jazyková škola je na trhu již 15 let. 
Jak se za tu dobu zm nily požadavky 
manažer  na jazykovou výuku?

Manažeři již z velké části ovládají angličtinu na určité 

úrovni pokročilosti a jde o to, tyto znalosti prohlu-

bovat – tedy učíme kurzy většinou vyšších úrovní. 

Druhou změnou je zaměření výuky na rozšíření určité 

specifi cké slovní zásoby, například fi nance, právo, mar-

keting, vyjednávání, prezentační dovednosti. Manažeři 

mají také na výuku stále méně času, ne víc než jednou 

týdně 90 minut. 

Novým trendem je využití tzv. mikrolekcí několikrát 

týdně – mezi poradami, při cestě autem, po obědě. 

Obecně lze říci, že manažeři preferují individuální 

výuku jazyka s lektorem, někteří jsou otevření i využití 

moderních technologií při výuce, tedy například výuce 

po Skypu nebo kombinaci e-learningu a hodin s živým 

lektorem. 

Navzdory zlepšující se jazykové vybavenosti 
z stane profese tlumo níka pravd podobn  
nezastupitelná. V jakých situacích (p i jakých 
p íležitostech) si � rmy objednávají tlumo níky?
U jazyků, se kterými se obchodní partneři mohou 

domluvit i bez tlumočení, se využívá služeb tlumoční-

ka z důvodů přesnosti překladu, a také proto, že tím při 

vyjednávání získáváte čas na rozmyšlenou. U ostatních 

jazyků se běžně využívá tlumočení, ačkoli existují 

i technická řešení, která umožní obsah sdělení přetlu-

močit. Známé jsou tyto případy u americké armády 

například ve válce v Iráku. Běžné je rovněž tlumočení 

na konferencích.

O jaké jazyky je nejv tší zájem? Zaznamenali jste 
v souvislosti s o ekáváným p ílivem ínských 
investor  zvýšený zájem o ínštinu, nebo je tento 
jazyk tak složitý, že budou manaže i spoléhat spíše 
na tlumo níky?
Nadále zůstává největší zájem o angličtinu, pak 

o španělštinu, němčinu a francouzštinu, s menším 

odstupem je italština a ruština. Pokud jde o čínštinu, 

je po ní stabilní poptávka, ale nezaznamenali jsme 

nějaký vzestup v souvislosti s přílivem čínských in-

vestorů na rozdíl od nárůstu poptávky po tlumočení 

a překladech.

Naučit se jakýkoli jazyk na velmi dobré úrovni vyža-

duje několik let studia, u čínštiny je to o to obtížnější, 

že znalost jiného evropského jazyka vám nepomůže. 

Pokud manažer nepočítá s dlouhodobým kontaktem 

s čínštinou, pak bude efektivnější, když bude využívat 

služeb tlumočníků.

Jak se vyvíjí poptávka po písemných p ekladech? 
Nevyplatí se � rm  na p eklady využívat spíše 
vlastní pracovníky?
Poptávka po kvalitních odborných překladech stabilně 

stoupá, celosvětově i v ČR se překládá čím dál více 

textů. Je třeba si dát pozor na podezřele levné překlady 

vyhotovované počítačově nebo studenty, které pak 

v důsledku špatné kvality mohou způsobit nemalé 

problémy. 

Využívat pracovníky s jinou náplní práce na překlady 

je problematické, protože se tím blokují odborné ka-

pacity těchto pracovníků a překlady vychází nákladově 

zpravidla dráž než jiná řešení. Při volbě interního 

překladatele je nevýhodou, že jeho kapacita musí být 

stále vytížená, zatímco překlady jsou často nárazové. 

U překladatelské agentury, která je zpravidla velmi fl e-

xibilní, požadujte záruku odbornosti a kontrolu kvality, 

vyžádejte a ověřte si reference.

Co mi poradíte, když se pot ebuji nau it cizí jazyk 
tak, abych se dokázala domluvit b hem n kolika 
m síc ?
Doporučíme určitě intenzivní individuální výuku 

každý den podle jasného studijního plánu. Při jazyko-

vém vzdělávání vždy provádíme analýzu potřeb, tj. co 

konkrétně se potřebujete naučit, a podle toho pak 

stanovíme jasný studijní plán. Pro manažera, který 

například již umí anglicky, ale často jedná s Italy, 

bude žádoucí, aby svoji znalost doplnil o základy 

italštiny v kombinaci s profesní znalostí jazyka v dané 

oblasti – například vína (obuvi, sportovního oblečení) 

a nejběžnější obchodní fráze. Zatímco při klasickém 

studiu by se učil několik let a většinu z těchto znalostí 

by pro daný cíl vůbec nepotřeboval, při specifi cky 

zaměřené výuce může požadované znalosti získat 

během dvou až tří měsíců.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

P T OTÁZEK PRO...

Milana Havlína, editele PRESTO 
p ekladatelského centra
… o aktuálních trendech ve výuce cizích jazyk  pro byznysmeny

Ing. MILAN HAVLÍN 

editel spole nosti PRESTO – 
P ekladatelské centrum, s. r. o.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.PRESTO.CZ
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advertorial

Pokud hledáte neotřelé, ale důstojné místo 

pro své fi remní aktivity, iQLANDIA je tím 

pravým místem. Meetingy, školení, obchodní 

jednání, Family Day či konference mohou společ-

nosti absolvovat v konferenčních prostorách centra 

s dataprojektory a vyspělou IT technikou, v inter-

aktivních expozicích či Planetáriu. iQLANDIA se 

navíc nachází ve středu města Liberec, a je tak pěší 

chůzí pět až deset minut vzdálená od čtyřhvěz-

dičkových hotelů. Disponuje vlastní restaurací, 

parkovištěm a až na výjimky je bezbariérová.

Tým je základ
Samostatnou kapitolu potom tvoří teambuildingy. 

Malé skupiny i kolektivy čítající okolo 300 osob tu 

prověří své znalosti v osvědčených kvízech a soutě-

žích, při kterých jsou využívány hlavně interaktivní 

exponáty. Těch je v iQLANDII více než čtyři sta, 

mezi ně patří například Mars Rover, Solar Air Show, 

humanoidní robot Th espian, simulátor zemětřesení 

nebo Teslův transformátor. Nechybí ani ochutnávka 

hmyzích specialit a makromolekulární kuchyně. 

Už tak nabitý program je doplněn o detektivní hru 

Kriminálka iQLANDIA, badatelské aktivity a tema-

tické workshopy. Trubko-jam-session, workshopy 

Sherlocka Holmese nebo Silák vzduch – to je jen 

část toho, co vás v science centru čeká.

Science show v iQLANDII 
i na vašem ve írku
O tom, že věda je zábava, vás přesvědčí na míru 

dělaná akční Science show. Lektoři, kteří s expe-

rimentálním představením sklízejí úspěchy doma 

i ve světě, vám předvedou, jak se zapaluje ledem, 

polijí vám ruku kapalným dusíkem o teplotě 

-196 °C či vás nechají zatančit na izolační podložce 

pod napětím několika set tisíc voltů. Show si uži-

jete jak v iQLANDII, tak si ji můžete nechat uspo-

řádat kdekoliv, třeba na večírku v prostorách vaší 

fi rmy. K zapůjčení jsou i putovní sady exponátů.   

FIREMNÍ AKCE
 - Family days

 - Teambuildingy

 - Firemní večírky

 - Prezentace

 - Konference, aj.

iQLANDIA – to pravé místo pro vaši � rmu
Liberecká iQLANDIA nabízí chytrou zábavu nejen návšt vník m z ad d tí a dosp lých, ale také eským 
a zahrani ním spole nostem. Díky atraktivnímu zázemí zde uspo ádáte mezinárodní konferenci, � remní ve írek 
nebo Family Day na té nejvyšší úrovni. Bu te proto originální a p eneste své spole enské aktivity do jednoho 
z nejmodern jších science center v zemi. Ur it  se vám to vyplatí!

WWW.IQLANDIA.CZ
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podnikání poradna

s přihlédnutím k okolnostem se mohl dozvědět 

o škodě, vadě výrobku a o totožnosti výrobce či do-

vozce. Právo na náhradu škody podle zákona zaniká 

uplynutím 10 let ode dne, kdy výrobce uvedl na trh 

vadný výrobek, který škodu způsobil.

Blíží se léto a s ním i vyšší teploty. Jaké 
mám jako zam stnavatel povinnosti p i 
zajišt ní dodržování pitného režimu našich 
zam stnanc ? 
Jako zaměstnavatel byste měl zajistit zaměstnan-

cům příjem tekutin tak, že vytvoříte podmínky, 

aby jim bylo po celou pracovní dobu umožněno 

optimálně nahradit přirozenou ztrátu tekutin 

vhodným pitným režimem. Toto vám v podstatě 

ukládá zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) 

poskytováním tzv. ochranných nápojů zaměst-

nancům. Ochranné nápoje přísluší zaměstnanci 

od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního 

seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení 

rizik a konkrétních pracovních podmínek a druhu 

práce. Vláda pak svým nařízením stanovuje bližší 

podmínky poskytování těchto ochranných nápojů.

V praxi to znamená, že bližší podmínky poskyto-

vání ochranných nápojů stanovuje nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb., ve kterém se uvádí, že ochranný 

nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí 

obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent 

cukru, může však obsahovat látky zvyšující odol-

nost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí 

překročit 1 hmotnostní procento a u mladistvých 

nesmí ochranný nápoj alkohol obsahovat vůbec. 

Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se 

poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % 

ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýchá-

ním za osmihodinovou směnu.

V případě, že jde o práci zařazenou podle přílohy 

č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, 

do třídy I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje 

přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, 

pramenitá voda nebo voda splňující obdobné 

mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky 

jako u jmenovaných vod.

U práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto 

nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy IIIb až V se 

jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální 

voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou 

celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného 

nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztrá-

ty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je 

ochranný nápoj podle výše uvedeného odstavce.

Náhrada ztráty tekutin a minerálních látek se 

uplatňuje v případě, že u práce zařazené podle 

přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky 

č. 1 dojde ke ztrátě tekutin překračující hygienic-

ký limit 1,25 litru/8 hod. Náhrada ztráty tekutin 

se poskytuje v rozsahu upraveném v příloze č. 1 

k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 6.  

TOMÁŠ MACNAR, Regionální místo Praha

 výrobky uvedené na trh od 1. září 2000 

do 31. prosince 2013, na které se vztahuje zákon 

č. 59/1998 Sb. ve znění zákona č. 209/2000 Sb. 

(včetně prvotních zemědělských výrobků), 

a konečně,

 výrobky uvedené na trh od 1. ledna 2014, 

na které se vztahuje výhradně nový občanský 

zákoník.

Škoda způsobená vadou výrobku je objektivní 

odpovědností výrobce respektive dovozce a může 

být jak materiálního, či nemateriálního charakte-

ru, včetně škody na zdraví a životě. Škoda na věci 

způsobená vadou výrobku se hradí jen v částce 

převyšující částku 500 eur.

Povinnosti k náhradě škody způsobené vadou 

výrobku se můžete za určitých okolností i zprostit. 

Např. pokud lze důvodně předpokládat, že vada 

neexistovala v době, kdy byl výrobek uveden na trh, 

nebo že vada vznikla až později atd. Zároveň je 

nutné uvést, že právo poškozeného domáhat se 

náhrady škody způsobené vadou výrobku se promlčí 

za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl nebo 

Vyrábíme adu výrobk , které 
dodáváme jak spot ebitel m v R, tak 
i spot ebitel m do zemí EU. Jaká je 

naše odpov dnost za škodu zp sobenou vadou 
výrobku a ím se ídí?
Povinnosti vyplývající z odpovědnosti za škodu 

způsobenou vadou výrobku byly dříve upraveny 

zákonem č. 59/1998 Sb. v platném znění. Později 

byl zákon v roce 2000 novelizován a převzal všech-

ny principy a pravidla závazné směrnice č. 85/374/

EHS. S rekodifi kací soukromého práva dříve 

platná právní úprava přestala od 1. 1. 2014 platit. 

Aktuálně je odpovědnost za škodu způsobenou 

vadou výrobku upravena v novém občanském 

zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále také „NOZ“). 

NOZ prakticky beze změny ustanovení původ-

ní právní úpravy převzal, takže se v zásadě nic 

nezměnilo (podrobněji viz § 2939 – § 2943 NOZ). 

Při bližším porovnání obou právních úprav lze ale 

narazit na určité odlišnosti. Tyto odlišnosti vznikly 

především tím, že nový občanský zákoník v někte-

rých případech používá poněkud jinou terminolo-

gii, ale je nutné vycházet z předpokladu, že autoři 

nového občanského zákoníku nechtěli (a v zásadě 

ani nemohli) pravidla a principy závazné směrnice 

EHS nijak měnit nebo omezovat.

Výrobek je ve smyslu § 2939 považován za vadný, 

není-li tak bezpečný, jak to od něho lze rozumně 

očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména 

ke způsobu, jakým je výrobek na trh uveden nebo 

nabízen, k předpokládanému účelu, jemuž má 

výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, kdy 

byl výrobek uveden na trh.

V současné době se na českém trhu pohybují 

celkem čtyři kategorie výrobků:

 výrobky uvedené na trh před 1. červnem 1998, 

na které se nevztahuje ani původní právní úpra-

va a ani nový občanský zákoník,

 výrobky uvedené na trh v období od 1. června 

1998 do 31. srpna 2000, na které se vztahuje 

zákon č. 59/1998 Sb. v původním znění,

Komora radí 
PODNIKATEL M

OBRA TE SE S DOTAZY 
NA KONTAKTNÍ MÍSTA HK R

Tém  100 kontaktních míst Hospodá ské 
komory rozmíst ných po celé republice 
zodpov d lo od roku 2004 do sou asnosti 
více než 75 tisíc podnikatelských dotaz . 
Rychle a bezplatn . Zeptejte se i vy.

KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA

WWW.KOMORA.CZ 
V SEKCI „PRO PODNIKÁNÍ“.
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podnikání legislativní opat ení

Nové opatření směřuje podle Evropské 

komise k ještě výraznějšímu prosazování 

konceptu společenské odpovědnosti fi rmy 

neboli CSR. Směrnice požaduje po společnostech 

pravidelné vypracování přehledu nefi nančních 

informací. Reporty se budou týkat environmentál-

ních, sociálních a zaměstnaneckých témat, dodržo-

vání lidských práv či boje proti korupci a úplat-

kářství. Přehled by měl umožnit pochopení vývoje 

podniku, jeho výkonnosti a postavení a dopadů  

jeho činnosti.

V Evropské unii se směrnice dotkne zhruba 

šesti tisíc fi rem. Pravidla jsou taková, že reporty 

budou muset zveřejňovat fi rmy s obratem nad 

1,5 miliardy korun, s nejméně pěti sty zaměst-

nanci a půlmiliardovým majetkem. Půjde také 

o takzvané subjekty veřejného zájmu, tedy fi rmy 

kótované na burze, banky, pojišťovny nebo 

podniky klíčové pro fungování státu, jako je 

například společnost Čepro.

V zahraničí je dnes zcela běžné, že fi rmy vydávají 

reporty o CSR a o udržitelném rozvoji. Znamená to 

pro fi rmu nejen konkurenční výhodu, lepší reputaci 

a úspěšnější komunikaci se zájmovými skupinami 

společnosti, ale navíc jej často vyžadují důležití 

partneři fi rem (například banky a investoři). CSR 

reporty připravují nejen velké fi rmy, ale i ty střední 

a malé, včetně neziskových organizací.

Jsou dva způsoby, jak novou povinnost uchopit. 

Je možné ji chápat jako nutné byrokratické zlo 

a jeho splnění delegovat právnímu oddělení. Dru-

hou možností je využít reportingu jako nástroje pro 

integraci hodnot, zapojení zaměstnanců, zlepšení 

výkonu a strategického rozhodování a objevení 

nových příležitostí pro fi remní dlouhodobý růst.

Pro informace o tom, jak směrnici využít pro vaši 

společnost, kontaktujte Sekci kvality HK, Pracovní 

skupinu 3 – Společenská odpovědnost organizací.  

LUD K KAŠPAR, Pracovní skupina 3 Sekce kvality HK R

VYBRANÉ BODY ZE SM RNICE 
O NEFINAN NÍM REPORTINGU

Týká se velkých podnik , které jsou 
subjekty ve ejného zájmu, mají alespo  
500 zam stnanc , mají nejmén  
p lmiliardový majetek a obrat se pohybuje 
nad 1,5 miliardy korun.

Skládá se z:

a)  stru ného popisu obchodního modelu 
podniku;

b)  popisu politik, jež podnik ve vztahu 
k t mto otázkám sleduje, v etn  
uplat ovaných postup  náležité pé e;

c) výsledk  t chto politik;

d)  hlavních rizik souvisejících s t mito 
otázkami, jež jsou spojeny s operacemi 
podniku, v etn  je-li to relevantní 
a p im ené, jeho obchodních vztah , 
produkt  nebo služeb, které by mohly 
mít nep íznivé dopady v t chto oblastech, 
a zp sobu, jakým podnik tato rizika ídí;

e)  ne� nan ních klí ových ukazatel  
výkonnosti, které se vztahují k p íslušné 
podnikatelské innosti.

Subjekty ve ejného zájmu, které jsou 
mate skými podniky velké skupiny, 
jež k rozvahovému dni p ekro í 
na konsolidovaném základ  kritérium 
pr m rného po tu 500 zam stnanc  
za ú etní období, zahrnou do konsolidované 
zprávy vedení podniku konsolidovaný 
p ehled ne� nan ních informací obsahující 
v rozsahu nezbytném pro pochopení údaje 
o vývoji skupiny, její výkonnosti a postavení 
a o dopadech její innosti, dále informace 
týkající se alespo  environmentálních, 
sociálních a zam stnaneckých otázek, 
dodržování lidských práv a boje proti korupci 
a úplatká ství.

lenské státy mohou povolit, aby byly 
informace týkající se budoucího vývoje 
nebo záležitostí, které se práv  projednávají, 
vynechány, a to ve výjime ných p ípadech, 
kdy by podle ádn  od vodn ného stanoviska 
len  správních, ídicích a dozor ích orgán , 

jednajících v mezích pravomocí, které jim 
sv uje vnitrostátní právo, a majících za toto 
stanovisko kolektivní odpov dnost, uvedení 
t chto informací výrazn  poškodilo obchodní 
postavení daného podniku, neznemož uje-li 
ovšem jejich vynechání objektivní a vyvážené 
pochopení vývoje podniku, jeho výkonnosti 
a postavení a dopadu jeho innosti.

eská republika musí do konce letošního roku zapracovat do své legislativy 
evropskou sm rnici . 2014/95/EU o „Zve ej ování ne� nan ních informací 
a informací týkajících se diverzity vybranými velkými spole nostmi 
a skupinami“. Sm rnice je nové legislativní opat ení Evropské unie platné 
od roku 2017, podle níž budou muset � rmy sestavovat zprávu o tom, jak 
jsou odpov dné.

Nové povinnosti 
velkých podnik
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Prvním krokem je určitě výběr správné země 

z aktuální nabídky chystaných misí, kterou 

podnikatelé najdou na webových stránkách 

www.komora.cz. Po kontaktování odpovědné osoby 

vyplní přihlášku, fi remní profi l a požadavky na své 

zahraniční protějšky. Po uhrazení účastnického po-

platku zahrnujícího veškeré služby spojené s přípra-

vou a realizací mise je fi rma zařazena do ofi ciálního 

seznamu účastníků. Potud je vše snadné. Tady by ale 

chystání na misi skončit nemělo. 

„Je třeba se na cestu poctivě připravit. Mám zejména 

na mysli odlišnosti v podnikatelské kultuře, historické 

a kulturní souvislosti. To vše pak podnikateli pomůže 

při konkrétním jednání s partnery, což je také hlavním 

cílem cesty,“ podotýká ředitel Zahraničního odboru 

Hospodářské komory ČR Jiří Hansl, který má reali-

zaci podnikatelských misí na starosti.  

Hospodářská komora ČR má uzavřené smlouvy 

s řadou obchodních, průmyslových a hospodář-

ských komor ve světě, díky čemuž se účastníci misí 

mohou spolehnout na vysokou kvalitu jednání. 

„Není však na místě mít přehnaná očekávání. Hospo-

dářská komora vytváří rámec a prostor pro jednání, 

ale konkrétní byznys za exportéry neuděláme,“ 

dodává Hansl.

Slabá prezentace hatí obchody
Základními charakteristikami úspěšného exportéra 

by podle odborníků měla být trpělivost. „Noví ex-

portéři, kteří tvoří přibližně třetinu účastníků našich 

podnikatelských misí, často očekávají, že se stane 

zázrak a oni hned na první cestě uzavřou kontrakt. 

To je určitě zcela mimo realitu. Zkušení exportéři 

vědí, že například v asijských zemích je úspěšný 

obchod otázkou několika let,“ vysvětluje Hansl 

a poukazuje také na největší nedostatek českých 

exportérů: „Mají často velmi zajímavé a konkuren-

ceschopné výrobky s vysokou přidanou hodnotou, 

prezentace je však často slabá či nepřesvědčivá.“ 

Právě proto chystá Hospodářská komora ČR 

ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních 

věcí ČR a dalšími rezorty vytvoření jednotné 

pozitivní prezentace České republiky a plánuje také 

zorganizovat sérii kurzů prezentačních dovedností 

pro české exportéry. I přes občasné chyby v komu-

nikaci Češi vyváží do světa kvalitní výrobky. O to se 

mohou opřít. „Čeští exportéři se často, a musím říci 

neoprávněně, obávají, že jejich výrobek či služba ne-

jsou dostatečně konkurenceschopné. Proto volí pro-

středníky třeba v Německu, Francii či Británii místo 

samostatného hledání koncových zákazníků,“ říká 

šéf Zahraničního odboru, který zároveň dodává: 

„My se snažíme misí české exportéry přesvědčit, že 

se z dlouhodobého pohledu vyplatí hledání přímých 

cest, protože jejich výrobky a služby skutečně jsou 

globálně konkurenceschopné a cesta přes prostřední-

ky je zbytečně připravuje o značnou část marží.“

Strach není na míst
Naštěstí se ale sebevědomí českých fi rem zvedá. 

Potvrzuje to i zájem jejich zástupců o účast v de-

legacích doprovázejících čelní představitele státu 

po pracovních cestách, a to nejen po Evropě. Vý-

jimečné byly v poslední době třeba mise do Íránu, 

té  loňské v září se zúčastnilo na 60 zástupců čes-

kých fi rem. Enormní zájem o obchodní spolupráci 

je přitom i mezi íránskými podnikateli. 

„Perspektivnost íránského trhu nás inspirovala 

natolik, že jsme pro české fi rmy vytvořili speciální 

program Brána do Persie, který integruje řadu námi 

poskytovaných služeb do jednotné platformy s mno-

hými výhodami a fi nančními úlevami,“ doplňuje 

Jiří Hansl. Projekt Brána do Persie hlásí už řadu 

úspěchů. Během poslední mise do Íránu kona-

né letos v dubnu společnost Energo-Pro získala 

v Íránu zakázku za 15 milionů eur (405 milionů 

korun) na dodávku dvou vodních turbín o výkonu 

51 MW pro íránskou vodní elektrárnu Khoda 

Afarin a také dalším fi rmám se daří. Například 

opavský výrobce důlních strojů Ostroj podepsal 

memorandum o dodávce důlního dobývacího 

komplexu v řádu desítek milionů eur.

Kromě chystaných podnikatelských misí, jejichž 

denně aktualizovaný rozpis podnikatelé najdou 

na webu HK ČR, mají možnost zúčastnit se též in-

comingových misí, podnikatelských fór, seminářů 

a kulatých stolů. Stačí si jen vybrat aktivitu a zemi 

a s patřičnou dávkou trpělivosti začít pracovat 

na svém exportu.  

PETRA KEJKLÍ KOVÁ

Na podnikatelských misích 
je nejd ležit jší dobrá p íprava a trp livost

KDE NAJÍT INFORMACE 
O PODNIKATELSKÝCH MISÍCH:

WWW.KOMORA.CZ

Jen za první p lrok letošního roku podnikatelé vyrazili spole n  s Hospodá skou komorou R už na deset 
zahrani ních misí do sedmnácti zemí sv ta. Stovky podnikatel  tak m ly možnost navázat nebo prohloubit své 
exportní aktivity. S ím ale za ít, pokud se chcete n které z cest zú astnit? A co není radno podcenit? Podívejme 
se na podnikatelské delegace z praktické stránky. 

Fo
to

: H
K

 
R
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„Do Kanady celých 14 let nepřijel 

vysoký představitel ČR s pod-

nikatelskou delegací, aby se chopili 

příležitostí, které druhá největší země 

světa nabízí,“ nastínil dosud nevyužitý potenciál 

kanadského trhu předseda Senátu Parlamentu ČR 

Milan Štěch během týdenní kanadské mise, při níž 

podnikatelé hledali obchodní příležitosti v Ottawě, 

Montrealu, Calgary a v závěru mise také v hlavním 

obchodním centru Kanady Torontu.

Kanada je ze strany českých podnikatelů zcela 

bezdůvodně opomíjená. „Nyní je však zajímavá 

i díky připravované dohodě CETA,“ potvrdil také 

ředitel Zahraničního odboru Hospodářské komory 

Jiří Hansl. Dohoda, která by měla být ratifi kována 

koncem tohoto roku, odstraní 99 procent celních 

překážek a netarifních bariér a zlepší přístup 

k veřejným zakázkám. Kanada se tak podle Hansla 

může stát vstupní branou na trh USA, protože 

obchod se Spojenými státy tvoří zhruba 80 procent 

kanadského exportu. 

S Kanadou přitom dnes úspěšně obchoduje třeba 

Francie, Německo nebo Švýcarsko. „Nelze pochybo-

vat o tom, že i ČR patří na tento trh. Kanadu vnímá-

me jako obrovskou příležitost, a proto zintenzivníme 

kontakty s Kanadskou obchodní komorou,“ uvedl 

další plány viceprezident Hospodářské komory ČR 

Bořivoj Minář, který podnikatelskou delegaci tvo-

řenou 15 zástupci fi rem vedl. Mezi příklady dobrých 

výsledků delegace patří společnost RS DYNAMICS, 

jediná fi rma v EU zaměřená na vývoj a výrobu 

detektorů výbušnin, narkotik a radioaktivních látek. 

Její ředitel Jiří Bláha hodnotí kvalitu navázaných 

kontaktů jako úspěch, např. v Calgary uzavřel 

dohodu s místním partnerem vyvíjejícím a distribu-

ujícím soft ware pro bezpečnostní aplikace.

Asertivn , ale skromn  za svým cílem
Také v USA mají české fi rmy šanci uspět, poměrně 

velké množství jich už například v Silicon Valley 

působí. „Je třeba jít však asertivně a skromně 

za svým cílem. Setkání s americkými podnikateli 

bylo nejen příležitostí pro navázání obchodních 

vztahů, ale i možností porovnat spolupráci podni-

katelů a americké vlády,“ doporučil po misi v USA 

Bořivoj Minář. Dvacet zástupců fi rem vyrazilo 

do Spojených států amerických jednat o obchodu 

v oblasti IT, výzkumu a vývoje. A přivezli si zají-

mavé kontakty a předjednanou spolupráci. „Měl 

jsem jednání s ředitelkou Wikipedia Foundation 

o možnostech uspořádání konference Wikimania 

v Kongresovém centru Praha v roce 2018 nebo 

2019,“ uvedl jako jeden z úspěchů cesty obchodní 

ředitel Kongresového centra Jiří Hollan. 

„Během podnikatelské mise jsme jednali mimo 

jiné s ředitelkou pro High Performance Computing 

na Stanfordské univerzitě a s ředitelem Argonne Na-

tional Laboratory. Doufáme v zintenzivnění spoluprá-

ce v oblasti školení, výměny expertů jako i v případné 

budoucí společné projekty v oblasti superpočítání,“ 

doplnil Martin Palkovič ze společnosti IT4 Com-

munications/Národní superpočítačové centrum.  

PETRA KEJKLÍ KOVÁ

Kanada a Spojené státy: 
P íležitosti pro zdravotnictví i pro technologie
Nejprve se vrátila podnikatelská delegace z USA, o pár dní pozd ji p ilet la další z Kanady. Ob  eské delegace 
podnikatel  putující na stejný kontinent m ly jedno spole né: � rmy si p edjednaly nové kontrakty.

1

2

3
1 –  Podnikatelské fórum „Czech Republic: Strategic Partner in Central Europe“ v Ottaw  (zleva editel Zahrani ního odboru HK R Ji í Hansl p edstavuje eské � rmy, 

viceprezident Canadian Chamber of Commerce Warren Everson, editel pro služby investor m Invest in Canada Tracy Reynolds, advokát BLG Daniel Hohnstein).

2 –  Podnikatelské fórum v Calgary (zleva nám stek ministra pr myslu a obchodu R Vladimír Bärtl, Ji í Hansl, p edseda Senátu Milan Št ch, v pozadí tlumo ník 
Tomáš Opo enský).

3 – Na podnikatelské fórum v Calgary zavítaly desítky poslucha .
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„Do Běloruska vyrazilo mnoho 

významných českých fi rem, které 

již mají s místním trhem dobré zkušenosti, a proto 

by rády své působení dále rozšířily,“ poznamenal 

viceprezident Hospodářské komory ČR Michal 

Štefl . „Osobně bych podpořil i spolupráci mezi našimi 

univerzitami především v oblasti výměny studentů 

a účastí na odborných stážích,“ dodal. Čeští podni-

katelé mají na běloruský trh dveře otevřené, což po-

tvrdil mimo jiné také prezident Běloruské obchodní 

komory. Na společném jednání českým fi rmám 

nabídl užší spolupráci v rámci volných průmyslo-

vých zón a nových technologických parků. 

Nabízených příležitostí se chopila například Ka-

belovna Děčín Podmokly, která se nyní soustředí 

na distribuci telekomunikačních a optických 

kabelů v zemích SNS. „Projednávali jsme i možnost 

lukrativního zastoupení pro Rusko, Ázerbájdžán 

a Kazachstán nebo variantu společné výroby v Min-

sku. Máme již domluven další termín schůzky, kde 

budeme probírat konkrétní návrhy,“ říká ředitelka 

obchodního oddělení tohoto renomovaného 

evropského výrobce kabelů Lenka Mádlová.

Firmy ze stavebnictví, strojírenství a z energe-

tického průmyslu navazovaly na svou práci při 

předchozí misi, uskutečněnou loni v dubnu. Česká 

republika se dnes může v Bělorusku pochlubit 

postavením jednoho z nejvýznamnějších dovozců. 

Například zástupci fi rmy Bonatrans Group jednali 

s Běloruskými železnicemi ohledně dodávek kol 

pro opravy lokomotiv a o dodávce tramvajových 

kol pro místního výrobce tramvají. 

„My jsme pro změnu jednali o možnostech dodávek 

při výstavbě třetí linie minského metra včetně 

exportního fi nancování,“ odtajnil aktivity fi r-

my  Metrostav, a. s., ředitel jejího zahraničního 

podnikání Václav Soukup. Tohoto obchodu by se 

ráda zúčastnila například i Škoda Transportation 

s dodávkami svých moderních souprav. Podobně 

dodala své výrobky už do petrohradského metra.

Úspěšná byla i fi rma Polanský Group, a. s., která na-

vázala nové vztahy s potenciálními partnery v oblasti 

recyklací sutí. Regionální ředitel fi rmy Bednar FMT 

Jaroslav Koreček označil jednání za nadějná: „Jednal 

jsem s několika novými partnery ohledně možnosti 

společné výroby zemědělské techniky. Jedná se napří-

klad o výrobu předseťových kombinátorů a seček.“  

PETRA KEJKLÍ KOVÁ

B LORUSKO

 B lorusko skýtá pro eské � rmy obchodní 
p íležitosti díky investicím do rozvoje 
dopravní infrastruktury, m stské 
infrastruktury, do petrochemického 
pr myslu nebo do modernizace 
stávajících elektráren a rozvodné sít . 
Nezanedbatelnou šanci má energetické 
strojírenství, dodávky komponent  pro 
následnou výrobu b loruské strojírenské 
produkce a agrární sektor.

 Investo i z R by se primárn  mohli 
soust edit na obory, které generují 
b loruské ekonomice významné valutové 
p íjmy, z tohoto pohledu se jedná 
o petrochemický pr mysl. 

 Absence vlastního energetického 
strojírenství dává prostor eským 
dodavatel m investi ních celk  pro 
energetiku a energetické strojírenství. 
Modernizace stávajících elektráren 
p edstavuje reálné šance v oblasti 
dodávek za ízení pro vodní elektrárny, 
v trné elektrárny, parní turbíny a projekty 
spojené s výstavbou elektrického vedení 
a trafostanic. 

 Stimulem B loruska je zájem zvýšit 
jeho roli nejen coby tranzitní zem , ale 
prosadit se jako exportér elektrické energie 
v regionu. 

 eští dodavatelé tak mají p íležitost 
zejména ve strojírenské produkci, tzn. 
v dodávkách technologických celk  
a modernizaci pr myslových závod . 

eská republika je zde díky dlouholeté 
zkušenosti a velkému dovozu stroj  
a technologií vnímána jako obchodní 
partner s tradicí. 

 V oblasti m stské infrastruktury se jeví 
nutností komplexní modernizace sahající 
od vodovodních a odpadních sítí až 
po rozší ení stávající trasy metra v Minsku. 
Popravd , n které ásti této infrastruktury 
jsou desítky let zastaralé.

 V agrárním sektoru se jedná o zam ení 
na výstavbu resp. rekonstrukci farem, 
vep ín  a modernizaci zpracovatelského 
pr myslu.

eské � rmy cht jí rozší it 
sv j byznys v B lorusku

ty icítka eských podnikatel  doprovázela ministra pr myslu a obchodu 
Jana Mládka na jeho cest  B loruskem. Ú ast na B2B fóru i 
mezinárodním veletrhu jim otev ela další obchodní p íležitosti v zemi.
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Zleva výkonný editel Komory pro hospodá ské styky se zem mi SNS František Masopust, ministr pr myslu 
a obchodu R Jan Mládek a viceprezident Hospodá ské komory R Michal Šte� . 
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„Firmy dosáhly poměrně slušných 

výsledků – navázaly konkrétní 

kontakty, sjednaly kontrakty a podařilo 

se i sondování tamního trhu či jeho 

analýza,“ podělil se o výsledky podnikatelské mise 

předseda Zahraniční sekce HK ČR Ilja Mazánek. 

Zástupci českých fi rem jednali o nových obcho-

dech jak v nigerijské Abuje, tak v senegalském 

Dakaru. Ostatně české podnikání se v tamějších 

teritoriích těší dobré pověsti. Je proto dobré 

příležitost pro obchod s místními zeměmi využít. 

O podobné možnosti tu totiž usilují nejenom země 

Evropské unie, ale také Čína nebo USA.

Mise přinesla konkrétní pozitivní výsledky. Napří-

klad zástupci fi rmy ITMS plast, která se specia-

lizuje na výrobu septiků, jímek, pískových fi ltrů, 

vodoměrných šachet a šachet na vrtané studny, 

si vyjednali kontrakty na dodávání plastových pod-

zemních nádob na shromažďování dešťové vody, 

případně odpadních vod.

Dodávky řešila také stavební fi rma AGILE zamě-

řená na komplexní řešení středních a velkých sta-

vebních projektů, jako je výstavba obchodních zón, 

inženýrských sítí, pozemních komunikací nebo 

vodohospodářských staveb po celé ČR. Během 

podnikatelské mise do Afriky si předjednala spo-

lupráci v oblasti unifi kovaných panelů na výstavbu 

areálů školních tříd a případně jednoduchých 

jednopatrových domů. 

Dobrým výsledkem se můžou pochlubit také fi rmy 

z dalších odvětví. Například fi rma Dr. Müller 

Pharma, která se na misi zabývala jednáním s po-

tenciálními distributory své léčebné kosmetiky, by 

do Afriky mohla začít vyvážet přípravky hydratace 

pleti, péče o kůži pro diabetes, herbální pastilky 

a léčebné masti.

Zejména Nigérie je pro podnikatele velkým 

lákadlem. Tato země patří mezi nejbohatší v Africe 

a dlouhodobě se například umisťuje v žebříčku 

deseti největších světových producentů ropy, její 

zásoby se odhadují na 34 miliard barelů. Senegal 

nabízí pro český export příležitosti především 

v dodávkách menších výrobků či strojů.  

PETRA KEJKLÍ KOVÁ

NIGÉRIE

Nigerijský trh je obrovský, v zemi dnes žije 
cca 180 milion  obyvatel. Polovina obyvatel, 
zejména na venkov , žije v extrémní 
chudob , na druhé stran  st ední t ída 
a její kupní síla neustále roste. Dalším 
významným trendem je rychlá urbanizace 
obyvatelstva. Úzká, ale vzhledem k po tu 
obyvatelstva relativn  po etná je skupina 
velmi bohatých lidí. V Nigérii existuje velká 
poptávka po luxusním zna kovém zboží, 
naopak obrovský trh najdou jednoduché 
a levné výrobky každodenní spot eby, 
schopné cenov  konkurovat ínským 
dovoz m. Vzhledem k pot ebám nigerijské 
ekonomiky a k potenciálu eských � rem 
se aktuáln  jako velmi perspektivní 
jeví možnost uplatn ní v energetickém 
sektoru. Nigérie také investuje do rozvoje 
infrastruktury, usiluje o revitalizaci železni ní 
i silni ní sít  a o reaktivaci d lních kapacit 
(t žební za ízení, stavební stroje, vybavení 
letiš , obytných budov, nemocnic). 
Jednu z nigerijských priorit p edstavuje 
také zem d lství, perspektivu má dovoz 
zem d lské techniky, zavlažovacích systém , 
pesticid  a n kterých hnojiv.

SENEGAL

Mezi silné stránky, které by eské � rmy 
m ly využít, pat í dlouhodobá vývozní 
tradice eských podnik  a dobré jméno 

R v o ích senegalské odborné ve ejnosti 
i dobrá reputace tradi ních eských 
výrobk  mezi spot ebiteli. Výstavba 
a modernizace senegalské ekonomiky skýtá 
zajímavé obchodní a investi ní p íležitosti 
pro zahrani ní subjekty. P íležitosti jsou 
v oblasti rekonstrukce a budování stávající 
infrastruktury – dopravy, hledání a využití 
zdroj  pitné vody, zavlažování p dy, 
mechanizace zem d lství, zpracování 
a skladování tropických plodin, t žebního 
pr myslu, výroby stavebních hmot, dodávek 
stavebních stroj  nových i repasovaných, 
spot ebního zboží všeho druhu, tradi n  pak 
textilu a surovin pro textilní lokální pr mysl.

Nigérie a Senegal ve znamení 
nových obchodních kontakt
Hned 22 eských � rem vyrazilo do afrického Senegalu a Nigérie hledat 
možnosti pro sv j export. Podnikatelská mise HK R doprovázela 
na pracovní cest  ministra zem d lství Mariána Jure ku i zástupce ministra 
zahrani ních v cí.

1

2 3
1 – Zahájení podnikatelského fóra v Dakaru.
2 – Dvoustranná jednání eských a senegalských � rem.
3 – Viceprezident HK R Bo ivoj Miná  p i diskuzi se senegalskou ministryní hospodá ství Khoudií Mbaye.
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podnikání ekonomická spolupráce Francie a R

Za posledních 20 let došlo mezi Českou repub-

likou a Francií k zásadnímu rozvoji vzájem-

ného obchodu. Dovoz do České republiky 

se za tu dobu ztrojnásobil, vývoz České republiky 

do Francie vzrostl dvanáctkrát. K rozvoji obchodu 

zásadním způsobem přispěl vstup České republiky 

do Evropské unie. Francie je naším pátým největ-

ším obchodním partnerem.

Samotnému fóru předcházel průzkum mezi člen-

skými fi rmami FČOK a francouzskými fi rmami 

v České republice. Průzkum se zaměřil na to, jak 

vnímají českou ekonomiku, vývoj za posledních 

20 let, její potenciál a překážky růstu do budoucna. 

Většina dotazovaných vnímá Českou republiku 

jako atraktivní trh a očekává jeho ekonomický růst 

v příštích letech. Za uplynulých dvacet let se zvý-

šila nejen kvalita pracovní síly, ale také jazyková 

vybavenost. Naopak za negativum považují nedo-

statek pracovní síly, který by mohl být překážkou 

dalšího růstu. 

Dotazovaní manažeři hodnotili atraktivitu České 

republiky podle několika klíčových kritérií. 

Nejvíce respondentů vnímá pozitivně politickou 

stabilitu (78 %) a kvalitu zaměstnanců na ma-

nažerských pozicích (77 %). Kontroverzně však 

vnímají českou pracovní sílu. Ačkoli 80 % dotazo-

vaných hodnotí kladně její kvalitu a 66 % její 

cenu, celá třetina si stěžuje na její nedostupnost. 

Čtvrtina respondentů se vyjádřila negativně k ve-

řejné podpoře investic a téměř třetina si stěžuje 

na nízkou transparentnost a složitost daňového 

a právního systému.

Mezi fi rmami převažuje optimismus při pohle-

du na budoucí vývoj české ekonomiky. Rovněž 

optimistická jsou očekávání budoucího vývoje 

vlastních hospodářských výsledků. Téměř polovina 

Francouzsko- eské 
ekonomické fórum
U p íležitosti 20. výro í svého založení uspo ádala Francouzsko- eská obchodní komora (F OK) bilaterální 
Ekonomické fórum. Zástupci tém  stovky � rem a dalších dvacet p edstavitel  svaz , asociací, ministerstev 
a dalších partner  z obou zemí se setkali 8. ervna na Ministerstvu pr myslu a obchodu. Hlavním tématem 
fóra byla esko-francouzská spolupráce v oblasti pr myslu, inovací a investic, desítka � rem p isp la konkrétní 
zkušeností z esko-francouzské spolupráce. 
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Zleva – J. E. J-P. Asvazadourian, 
J. Koliba (MPO), C. Kinský (F OK)  
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podnikání ekonomická spolupráce Francie a R

„Je pozitivní, že fi rmy v našem průzkumu vnímají 

českou ekonomiku jako atraktivní trh a plánují zde svůj 

další rozvoj. Většina chce investovat do nových zaměst-

nanců. Zároveň ale respondenti poukazují na nedostatek 

kvalifi kované pracovní síly, který považují za potenciální 

překážku dalšího růstu. Na tuto oblast bude třeba se 

zaměřit, pokud chce Česká republika zůstat i nadále 

atraktivním teritoriem pro zahraniční investory,“ uvedl 

Constantin Kinský, předseda Francouzsko-české 

obchodní komory.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

očekává v příštích dvou letech mírný růst do 5 % 

a 45 % respondentů dokonce růst nad 5 %. Pozitivní 

výhled do budoucna se odráží také v plánování počtu 

zaměstnanců: 59 % plánuje v příštích třech letech jejich 

nábor, třetina z nich dokonce plánuje rozšířit počet 

zaměstnanců o více než 10 %.

Přesto v pohledu do budoucna vidí fi rmy několik 

překážek svého potenciálního růstu. Téměř třetina vidí 

jako překážku komplikovaný právní systém. Nedosta-

tek pracovní síly vnímá jako překážku dokonce 41 % 

dotazovaných. Třetina se bojí slabé vnitřní poptávky 

a silné konkurence.

JAROSLAV HUBATA-VACEK, 
EDITEL F OK:

„Za dvacet let naší existence 
jsme mohli p isp t k pozitivnímu 
rozvoji esko-francouzských 
obchodních vztah  díky naší roli 
ve dvou klí ových oblastech – 
hájením zájm  lenských 
� rem a poskytováním služeb 
pro � rmy, které se etablují 
na eském nebo francouzském 
trhu. Francie z stává druhým 
nejv tším evropským trhem 
a nabízí tak velký prostor pro 
eské � rmy, kterým chceme 

i v budoucnu pomáhat p i jejich 
vstupu na tamní trh.“ 

CHAMBRE DE COMMERCE 
FRANCO–TCHÈQUE
FRANCOUZSKO- ESKÁ 
OBCHODNÍ KOMORA 

IBC, Pob ežní 3
186 00 Praha 8 – Karlín
Tel.: +420 224 833 090
Fax: +420 224 833 093
E-mail: info@ccft-fcok.cz

WWW.CCFT-CFOK.CZ

DO EHO BUDOU FIRMY INVESTOVAT V NEJBLIŽŠÍCH T ECH LETECH? (% INVESTIC)

 Výstavba / z ízení nové továrny

 Nová pobo ka

  IT infrastruktura / nákup technologií 
a za ízení

 Logistické nebo distribu ní centrum

  Výstavba / z ízení nového 
výzkumného centra

 Akvizice

  Rozší ení výroby / služeb / nová 
teritoria

 Kvalita zam stnanc
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5 %

25 %

20 %

17 %

8 %

8 %

3 %

13 %
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podnikání odborná p íprava mládeže

Žáci základních a studenti středních škol 

a jejich rodiče se v rámci soutěže dozvídají, 

co všechno se skrývá pod pojmem technické 

obory a jaký zájem o mladé techniky, kteří budou 

soutěžit v týmech, fi rmy mají. „Hlavní význam 

této akce vidím v prvních stycích žáků základních 

a středních škol s fi rmou. Podstatné je také to, že 

si tu soutěžící mohou vybrat své budoucí povolání 

nebo alespoň směr, kterým se vydají. Trénují tu též 

zručnost a trpělivost, která je důležitá pro život,“ řekl 

Libor Faltínek ze společnosti TENEO 3000, s. r. o.

Sout žící si prohloubí praktické
dovednosti
Odborná soutěž T-profi  má za cíl prohlubovat zá-

kladní praktické dovednosti nezbytné pro úspěšné 

uplatnění v profesní praxi, jako je například rozvoj 

Na úvodní projev prezidenta HK ČR Vla-

dimíra Dlouhého věnované situaci na ev-

ropském pracovním trhu navázala svým 

vystoupením poslankyně Evropského parla-

mentu Martina Dlabajová. V rámci jednotlivých 

programových bloků se účastníci konference 

měli možnost seznámit s mezinárodním projek-

tem CrossVET, realizovaným konsorciem part-

nerů HK ČR, TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., 

ConPlusUltra GmbH, TREXIMA, spol. s r. o., 

a Krajská hospodářská komora Jižní Moravy. 

CrossVET porovnává to, jakým způsobem se 

žáci kvalifi kují na povolání s nejvyšším podílem 

zahraničních pracovníků. Výsledky ukázaly roz-

díly mezi objemem a časem věnovaným praxi či 

odbornému výcviku žáků. 

jemné motoriky. Hlavní část soutěže se uskuteční 

na začátku příštího roku, předcházejí jí ale krajská 

kola po celé České republice. Vítězové těchto kol 

se poté utkají v již druhém celorepublikovém zá-

polení s celkem 14 týmy. Krajská kola v Olomouc-

kém, Zlínském, Jihočeském a Karlovarském kraji 

proběhnou od září do listopadu letošního roku. 

Podrobnější termíny a další místa doplníme.

V Rakousku až 80 procent asu 
na praxi

Zatímco čeští a slovenští žáci tráví „v provozu“ prů-

měrně 30 až 45 procent výuky, v Rakousku, které 

využívá duální systém přípravy, představuje tento 

podíl 75 až 80 procent. Účastníci konference měli 

dále možnost seznámit se s prvními zkušenost-

mi slovenských zaměstnavatelů, kteří na základě 

novely školského zákona od roku 2015 postupně 

přecházejí k systému duálního vzdělávání. 

Viceprezident Cechu obkladačů ČR Jiří Pavlíček 

upozornil na potřebu a význam spolupráce vzdě-

lavatelů a zaměstnavatelů při výcviku budoucích 

odborníků. Samostatným významným bodem pro-

gramu bylo slavnostní přijetí Cechu obkladačů ČR 

„Koncept technicky zaměřené soutěže je unikátní 

a bylo by dobré najít zdroje fi nancování, aby se sou-

těž pravidelně opakovala nejen na celorepublikové 

úrovni, ale také na krajské úrovni,“ dodala Zuzana 

Pavlasová z Jihočeské společnosti pro rozvoj 

lidských zdrojů.  

PETRA SOUKUPOVÁ

do Evropské federace obkladačů EUF. Při této 

příležitosti převzal Roman Pommer, vicepre-

zident HK ČR a předseda Cechu obkladačů 

ČR, ofi ciální přijímací listinu z rukou pana 

Horsta Baumgartlingera, člena představenstva 

Cechu obkladačů Rakouska. 

Národní soustavu kvalifi kací jako společný 

nástroj zaměstnavatelů, vzdělavatelů i občanů 

představil více než 140 domácím i zahranič-

ním účastníkům z Rakouska, Itálie, Německa, 

Slovenska, Maďarska a Polska viceprezident 

HK ČR Zdeněk Somr.  

ROMANA NOVÁ KOVÁ

Praxe? Když t i d lají totéž, není to vždy totéž
Za p ítomnosti prezident  hospodá ských komor zemí Visegrádské 
skupiny a pod záštitou p edsedy vlády eské republiky Bohuslava 
Sobotky uspo ádala HK R po átkem ervna mezinárodní konferenci 
na téma Význam kvali� kace a odborné p ípravy. Program se zam il 
na témata kvality odborné p ípravy, získávání a uznávání kvali� kací 
a na pohled zam stnavatel  na význam kvali� kace p i zam stnávání 
zahrani ních pracovník .

Hledáme budoucí talenty pro � rmy
Podnikatelé snad ve všech regionech si stýskají na nedostate né množství pracovních sil v technických oborech. 
Jednou z cest, jak tento problém do budoucna ešit, je podpo it zájem žák  a student  o technická studia. A práv  
proto organizuje HK R už druhý ro ník odborné sout že Talenty pro � rmy T-pro�  2017.
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Pokud chceme mezi ostatními uspět, bez pro-

hlubování znalostí spolu se sledováním aktuál-

ních trendů to jednoduše nejde. V posledních 

letech získává na atraktivitě především online MBA 

studium. Jeho programy totiž splňují požadavky 

nejen z hlediska kvality a obsahu studia, ale oproti 

klasické výuce poutají svým pohodlím a fl exibilitou.

Pracovní postup a atraktivní pracovní nabídky, vyšší 

fi nanční ohodnocení, nové osobní i pracovní kontak-

ty, prohloubení znalostí, získání celkového nadhledu 

a podnikatelského sebevědomí či obecně pociťovaná 

konkurenční výhoda na trhu práce – to jsou nejčastěji 

uváděné přínosy a zároveň i hlavní motivy, proč MBA 

studium každoročně přitahuje nové zájemce. Prohlí-

žíte-li si profi ly jednotlivých špičkových manažerů, 

často v nich naleznete tu samou kolonku – MBA 

studium. Není to náhoda. Jeho absolvováním totiž 

získáte ideální průpravu pro vyšší manažerské pozice 

a jste připraveni na profesní život. 

Pozitivní vliv MBA studia na pracovní život potvrzují 

i každoroční průzkumy prováděné v rámci institutu 

CEMI. Z výsledků vyplynulo, že 92 % absolventů se 

ve fi remní hierarchii posunulo o jednu a více pozic 

výše nebo získalo lepší pracovní nabídku. 36 % z nich 

si dokonce polepšilo ihned po ukončení studia, 90 % 

se to následně podařilo do jednoho roku. Načerpali 

nové podněty a rozšířili si obzory nutné pro rozvoj 

podnikání či získali široké spektrum znalostí, které 

jim umožní efektivněji a progresivněji řídit společ-

nost. Oceňují zejména praktické uplatnění získaných 

znalostí či lepší přehled v současných trendech 

a novinkách. Z výše uvedeného potom ani není 

překvapivé, že až třetina absolventů se vrhne do za-

ložení vlastního podnikání. Příkladem toho je i paní 

Martina Javůrková, MBA, zakladatelka společnosti 

Dimensions Consulting Services, absolventka oboru 

Executive MBA na CEMI, která hodnotí přínos studia 

následovně: „Během studia jsem působila na vrcholové 

manažerské pozici v mezinárodní společnosti, ale díky 

tomu, co jsem se naučila na CEMI, se mi podařilo 

realizovat svůj dávný sen – založit vlastní vzdělávací 

společnost. Děkuji CEMI za vědomosti, inspiraci a po-

vzbuzení k dalším úspěšným krokům v mé kariéře.“

Je třeba zmínit, že pod termínem MBA studium se 

neskrývá pouze obecně zaměřený obor Executive 

MBA. Program nabízí kompletní průřez mana-

žerskými znalostmi důležitými pro vrcholové 

manažery, z toho důvodu je mezi studenty nejvy-

hledávanější. Institut CEMI však nabízí i specia-

lizované programy z různých oblastí. Pro vedoucí 

pracovníky zdravotnických zařízení, manažery 

zdravotních pojišťoven nebo farmaceutických 

fi rem či soukromé lékaře je určen Management 

zdravotnictví, pro zaměstnance policejních, 

armádních a hasičských sborů či bezpečnostních 

agentur zase Bezpečnostní a krizový management. 

Studovat lze i Management obchodu, Ekonomiku 

a fi nanční management či Veřejnou správu.

Podíváme-li se ještě hlouběji, v průběhu studia 

studenti proniknou i do specifi ckých oblastí jako 

např. CSR, CRM, společenská etiketa, diplomatický 

protokol či dnes populární koučink. Jsou důležitou 

součástí podnikání a leckdy hrají v celkových výsled-

cích zásadní roli. Co motivuje vaše zaměstnance? 

Jak správně nastavit fi remní strategii a efektivně bu-

dovat vztahy se zákazníky? Několik z mnoha otázek, 

na které vám MBA studium pomůže dát odpovědi 

a díky tomu vás přivést na ziskovou, efektivní a dlou-

hodobě udržitelnou cestu.  

CEMI

MBA studium pomáhá vybudovat úsp šné 
a dlouhodob  udržitelné podnikání
Tém  v každé oblasti a každé fázi lidského života je nutné se celoživotn  vzd lávat. Neustále se zvyšující 
konkurence, náro n jší požadavky zam stnavatel  i všeobecn  v tší tlak dnešní doby nutí k soustavnému 
pracovnímu i osobnímu rozvoji. 

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.CEMI.CZ
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podnikání profesní kvali� kace

V roce 2016 budou pracovní skupiny vytvářet 

na 80 nových profesních kvalifi kací. Pro 

všechny spolupracující aktéry je zároveň 

důležité, aby existující schválené hodnoticí i kvali-

fi kační standardy byly stále aktuální a odpovídaly 

požadavkům i potřebám světa práce. Kromě 

tvorby nových bude do revidování 250 existujících 

profesních kvalifi kací zapojeno více než 400 členů 

pracovních skupin nominovaných Sektorovými 

radami.

 
145 tisíc zkoušek 
z profesních kvali� kací
Rádi bychom poděkovali všem, kteří s námi 

pokračují v dlouholeté spolupráci a zároveň při-

cházejí s novými požadavky a náměty. Společným 

výsledkem je dnes již více než 145 tisíc úspěšných 

zkoušek z profesních kvalifi kací. Oborová růz-

norodost vydaných osvědčení podtrhuje využi-

telnost a uplatnitelnost na pracovním trhu. Mezi 

nejčastější profesní kvalifi kace patří dnes například 

strážný, sportovní masáž, průvodce cestovního 

ruchu, příprava teplých pokrmů, asistent/ka–sekre-

tář/ka, obsluha CNC obráběcích strojů, skladník či 

personalista.

Díky koordinovanému systémovému zapojení se 

NSK postupně stává účinným a pružným nástro-

jem s mnohostranným uplatněním v počátečním 

i v dalším vzdělávání.

Cesta k uznávanému certi� kátu
Národní soustava kvalifi kací se snaží podpořit účast 

dospělých na dalším vzdělávání, vytvořit prostředí 

motivující k účasti na dalším vzdělávání zejména pro 

osoby s nízkou kvalifi kací, či potřebnou kvalifi kaci 

rychle a efektivně změnit, zvýšit či rozšířit. NSK tak 

vytváří uznávaný systém vzdělávání pro případy, kdy 

například lidé absolvovali jiný obor, než ve kterém se 

nyní už profesionálně pohybují, a potřebují důvěry-

hodný certifi kát o své kvalifi kaci.  

ROMANA NOVÁ KOVÁ, Odbor vzd lávání HK R 

lenská základna celorepublikové Hos-

podářské komory v současnosti roste. 

Jednotlivé územní komory však většinou 

v náboru nových členů stagnují. Existují ale 

i výjimky. Mezi ně patří Hospodářská komora 

Praha 1, té se během necelého roku podařilo 

pod svá křídla získat 114 nových členů. 

„Je potřeba přicházet s konkrétními projekty, 

které fi rmám a živnostníkům skutečně přinášejí 

buď nějakou výhodu, nebo řešení konkrétního 

problému,“ uvádí ke strategii místopředseda 

Filip Dvořák.

Aktuálně Hospodářská komora Praha 1 spo-

lupracuje s místní městskou částí na projektu, 

který má pomoci tamním podnikatelům. 

„Místostarosta Prahy 1 Richard Bureš přišel s pro-

jektem Chytrá jednička, který přináší obyvatelům 

B hem posledního roku získala Hospodá ská komora Praha 1 více než stovku nových len . Za tímto 
úsp chem je podle jejího místop edsedy Filipa Dvo áka realizace projekt , které mají pro podnikatele 
skute nou hodnotu a p ínos. Horkou novinkou, která by m la postavení rychle rostoucí Komory ješt  vylepšit, 
je plánovaná aplikace upozor ující na zábory i jiná omezení na ve ejných prostranstvích Prahy 1. 

informace usnadňující život v centru. My jsme hle-

dali, čím by tento projekt mohl být prospěšný i pro 

podnikatele, kteří na území městské části působí. 

Výsledkem je dohoda o společném vývoji a správě 

aplikace záborů a omezení využívání veřejných 

prostranství na území této městské části,“ prozra-

dil Dvořák. 

Smysl aplikace je jednoduchý. Podnikatelé, kteří 

se do aplikace přihlásí, získají v dostatečném 

časovém předstihu informaci o chystaných 

záborech a jiných omezeních na veřejných pro-

stranstvích na Praze 1. „Pravidelně se setkáváme 

s případy podnikatelů, kteří se musí potýkat 

s tím, že se před jejich prodejnou zničehonic 

objeví stavební zábor. Omezuje to nejen je, ale 

hlavně jejich zákazníky. Díky aplikaci se tak 

budou moci na tuto situaci připravit,“ vysvětluje 

Dvořák. Aplikace by měla být spuštěna koncem 

příštího roku.   

RED

Nová aplikace zlepší informovanost 
podnikatel  na Praze 1

Stav ní a opravám se nedá zabránit, ale rozkopané 
silnice a chodníky už nebudou bleskem z istého nebe.
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NSK vstupuje do 9. ro níku
Po ukon ení projektové fáze vstupuje Národní soustava kvali� kací v eské republice do devátého roku své 
existence. Více než 350 len  Národní sít  Sektorových rad, sestávajících ze zástupc  zam stnavatel , 
podnikatel , odborník  z praxe, vzd lavatel  i rezortních partner , pokra uje i v tomto roce v zapo atém díle. 

WWW.NARODNIKVALIFIKACE.CZ
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Více informací o studijních oborech, dnech otevřených dveří,
vědeckých konferencích a dalších akcích naleznete na

vlastní MBA program
s prestižní mezinárodní
akreditací

vlastní profesionální
AV studio

mezinárodní vědecké
projekty a konference

poradenské centrum

mezinárodní jazykové
zkoušky telc

pedagogické, manažerské,
ekonomicky orientované
i mediální obory

nový Institut
globálních studií

nejstarší soukromá
univerzita v Česku

nadstandardní
uplatnitelnost absolventů

renomovaní učitelé

50 partnerských univerzit
po celém světě

Poznejte nás osobně, jsme UJAK.

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha
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Zakázku pro systém veřejné dopravy v oblasti 

sanfranciského zálivu (Bay Area Rapid Tran-

sit) získala plzeňská fi rma díky meziná-

rodnímu renomé a kladným referencím dalších 

zákazníků. Rám a kolébka příměstského vlaku pro 

San Francisco a okolí projdou v dynamické zku-

šebně několikaměsíčním testováním: náročnými 

statickými, vibračními a únavovými zkouškami. 

Technologie versus praxe
Podle vedoucího dynamické zkušebny Ing. Jana 

Chvojana přináší prudký rozvoj techniky v po-

slední době na jednu stranu narůstající parametry 

strojů, konstrukcí a zařízení a na druhou stranu 

je patrná výrazná snaha snížit jejich výkonovou 

hmotnost. Tento trend vede k vyššímu namá-

hání strojů a konstrukcí, zároveň však rostou 

nároky na jejich bezpečnost. Tramvaje, vagony 

i další dopravní systémy jsou tedy stále lehčí, ale 

zároveň si mají uchovat svoji pevnost a pokud 

možno zvýšit užitečné zatížení. „Sestavit optimál-

ní konstrukci splňující široké spektrum standardů, 

předpisů a zákonných nařízení je tvrdým oříškem 

a velmi namáhavou a časově náročnou tvůrčí 

prací týmu odborníků. Pak ale do hry vstupuje 

ještě technologie výroby, která může projektované 

vlastnosti nechtěně pozměnit. Předvídaví zákazníci 

si proto u nás objednají testování, které chování 

vyprojektovaného modulu prověří v reálné praxi. 

Výrobce pak má možnost proces výroby a případně 

i konstrukce včas a operativně optimalizovat,“ říká 

Jan Chvojan. 

Ve zkušebn
Odborníci z VZÚ Plzeň při testech simulují pod-

mínky provozu pomocí speciálních zatěžovacích 

strojů, tzv. zkušebních standů. Objednavatel nej-

prve zadá zkušební specifi kaci dle lokálních pro-

vozních podmínek a platných standardů. „Ve VZÚ 

Plzeň následně vytvoříme na míru šitý design 

takového zkušebního standu. V případě potřeby na-

vrhneme a vyrobíme speciální díly nutné k řádnému 

ustavení a upevnění zkoušeného předmětu či při-

pojení zatěžovacích prvků,“ popisuje Jan Chvojan 

složitý proces. Po instalaci všech nutných snímačů 

(tenzometry, snímače sil a posuvů, akcelerometry 

apod.) následuje montáž celého zkušebního standu 

včetně zatěžovacích hydromotorů. Provedením 

rozsáhlých testů získají tisíce důležitých dat, které 

vyhodnotí, zaprotokolují a předají zákazníkovi. 

„Cenné zkušenosti s testováním celých podvozků 

nebo jeho částí si naši pracovníci budují po desetile-

tí,“ dodává Jan  Chvojan.

Odpov dní dopravci testují
Zakázku pro San Francisko získal VZÚ Plzeň díky 

úspěšné realizaci obdobných projektů pro další 

americká města, např. Detroit či Dayton. Důraz 

na nejrůznější homologace kolejových vozidel 

však kladou především regule a předpisy Evropské 

unie. Zakázky z členských zemí EU tvoří cca 60 % 

objemu. Testování podvozků si u VZÚ Plzeň 

objednávali výrobci dopravních systémů například 

pro Helsinky, Rigu, Paříž, Graz, Linec, Veronu, 

Cagliari, Petrohrad, Poprad, Bratislavu či Vratislav. 

Samozřejmostí je testování pro města i výrobce 

z České republiky.

Další skupinu zákazníků tvoří výrobci ze zemí 

mimo EU, kteří chtějí se svými zařízeními uspět 

na evropském trhu, což v praxi znamená získat 

certifi kaci pro vozidla uzpůsobená původně jiným 

podmínkám provozu či odlišným normativním 

předpisům. Sem spadá např. Austrálie, která se 

soustředí na železniční vozidla, zejména šestiná-

pravové lokomotivy určené pro těžkou posunovací 

a přetahovou službu až kilometrových souprav 

plně naložených nerostnými surovinami. Ve VZÚ 

Plzeň prováděli testy i pro dopravní podnik 

z Istanbulu, který pro město vyvinul vlastní 

tramvaj. Rovněž v tureckém Kaysery se prohánějí 

tramvaje, jejichž rámy podvozků prošly ve VZÚ 

Plzeň dynamickou zkušebnou.  

v r

Jak v Plzni testují americké dopravní systémy
V nenápadném areálu uprost ed les  v Plzni Bolevci testují specialisté z Výzkumného zkušebního ústavu 
Plze , s. r. o., (VZÚ Plze ) podvozky kolejových vozidel z celého sv ta. Aktuáln  vy izují objednávku ze San 
Franciska v hodnot  stovek tisíc dolar . VZÚ Plze  je dce inou spole ností ÚJV ež, a. s., a pat í do Skupiny ÚJV.
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Co by se stalo, kdybyste v roce 2009 
zanikli?
Trh by se vyplnil dodávkami odjinud. Pro 

Pardubice by to znamenalo ztrátu určité výjimeč-

nosti, která je daná existencí Explosie a která tu 

existuje více než 95 let. Aktuálně dáváme práci šes-

ti stovkám zaměstnanců, na pardubické univerzitě 

je katedra výbušnin. Zánikem Explosie by obor 

ztrácel na významu, až by úplně zanikl. I proto 

jsem v roce 2009 nabídku na převzetí zodpověd-

nosti za budoucí vývoj přijal.

H eje vás ten úsp ch?
Hřeje, ale je to výsledek tvrdé práce celého týmu. 

To není klišé, ale fakt. Bylo potřeba nastavit směr 

rozvoje, nalézt a realizovat nové obchodní příle-

žitosti. To není práce pro jednoho člověka. Museli 

jsme říct, kdo jsme, kam a jak chceme jít, a pro-

kázat, že to umíme. Až poté jsme dostali podporu 

státu ve formě navýšení základního kapitálu. 

P i obnovení � rmy jste p ijal nemálo nových 
koleg . Využil jste p i výb ru služeb n jakého 
headhuntera, nebo jste to nechal na svém 
personálním odd lení a na sob ?
Při plánování restartu společnosti Explosia jsme se 

soustředili na to, aby veškerá práce nezávisela pouze 

na jedné osobě, ale aby byla dílem týmu. Jsem toho 

názoru, že víc hlav víc ví a více toho také dokáže. 

Nové členy do managementu společnosti jsme 

vybírali ve spolupráci s personálním oddělením, 

a především na základě osobních zkušeností s oslo-

venými lidmi. Jsem přesvědčen, že právě tento způ-

sob výběru kolegů nám pomohl k tomu, abychom 

společnost Explosia dostali tam, kde je.

Kladete d raz na vzd lávání zam stnanc  
a jejich další rozvoj?
Rozhodně jsme pro, aby se naši zaměstnanci 

posouvali kupředu, protože jenom tak se můžeme 

vpřed posouvat jako celek. Pokud někdo ze za-

městnanců dorazí s prosbou na školení, snažíme 

se vyjít vstříc. Investice do vzdělání proto tvoří 

významnou složku naší personální agendy. Našim 

zaměstnancům nabízíme například možnost 

využití rekvalifi kačních kurzů nebo doškolovacích 

kurzů v oblasti chemie.

Máte skv lé exportní výsledky, p estože vaše 
výrobky podléhají regulaci. Co je hlavním 
kritériem p i uzavírání obchodu? 
Vzhledem k tomu, že patříme do úzké skupiny 

výrobců speciálních produktů, je nutné mít prvo-

jakostní, špičkové výrobky. Nejčastěji se porovnává 

Z problém  mi pomohla v le vít zit
P ed p ti lety s ítala Pardubická Explosia ztráty v ádech desítek milion  
korun. Dnes se naopak t ší rostoucímu zisku a expanduje. Firma p ežila 
svou klinickou smrt a resuscita ní tým vedl Ing. Josef Tichý.

Ing. JOSEF TICHÝ, CSc. 

Od roku 1978 po ukon ení 
studia na Vysoké škole 
chemicko–technologické 
(obor organická technologie, 
specializace chemická 
technologie a fyzika výbušin), 
pracuje pro Explosia, a. s. 
Hovo í anglicky, rusky 
a n mecky. Jeho v decká 
aspirantura a specializace je 
na nejvyšší úrovni vzd lání, 
které se intenzivn  pojí 
s uplatn ním v praxi.

Foto: archiv
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Pro  jste si zvolil práv  Explosii? 
Možná proto, že jsem se výbušninám věnoval už 

v patnácti. Staly se mým životním osudem a věnoval 

jsem jim podstatnou část života jak ve škole, tak potom 

v práci. To, že jsem si prošel všechny provozy, mi 

umožnilo poznat dobře práci kolem výbušnin. Navíc, 

když bylo potřeba přijmout v těžkých dobách společ-

nosti tíhu odpovědnosti za vývoj Explosie, tak jsem byl 

asi jeden z mála, který byl připraven. 

eho si na vás cení vaši kolegové a klienti?
Snad že se snažím jednat otevřeně a nalézat východis-

ka, řešení přijatelná pro mě jako zástupce fi rmy, ale 

i pro partnera. Nepatřím k těm drsným manažerům, 

kteří by partnera tlačili až někam na hranu, nebo 

dokonce za hranu. Jsem přesvědčený, že touto cestou 

mohu vyhrát jednou, ale to vítězství se už nikdy nebu-

de opakovat. Mě zajímají opakovaná vítězství.

Vzhledem k � rm  a oboru máte vlastn  dvojí 
možnost, jak naplnit ono latinské nomen omen. 
Jste výbušný, nebo tichý?
Velmi hlasitý jsem, pokud dochází k ohrožení bezpeč-

nosti lidí a neadekvátním řešením situací, které jsou 

pro nás rizikové. Uvedu jeden příklad – když se v mi-

nulosti jednalo o privatizaci, měla se jedna část fi rmy 

zavřít. Postavil jsem se razantně proti takovému řešení 

a ohrozil jsem tím tehdy svou vlastní pozici, ale tichý 

jsem nebyl. Abych ale nebyl výbušný, v tom mi pomá-

hají mé včely. Je to pro mne současně relaxační záliba 

i přirozený trenažér vlastního sebeovládání. Pohybuji 

se občas v situacích, které mohou být i bolestivé, leckdy 

i na hraně bezpečnosti, a tam se výbušnost a neschop-

nost sebeovládání neodpouští. Stejně jako u včel.  

MILADA SVOBODOVÁ 

kvalita a cena, v našem případě ale cena není tím nej-

atraktivnějším kritériem. Prvořadá je totiž spolehlivost, 

bezpečnost práce s produktem.

Sou ástí vaší výroby je i výzkumný ústav. ím se 
m že pochlubit, krom  Semtexu? 
Za dobu své existence vyvinul náš Výzkumný ústav 

průmyslové chemie samozřejmě náš nejznámější 

produkt, tedy Semtex, ale také jeho modifi kace – 

ohebné kumulativní nálože, značené Razor. Vyvinul 

též celospalitelné hnací náplně pro velkorážovou 

munici. To je materiál, který musí při výstřelu 

shořet v komoře velkorážových zbraní. Co se týká 

oblasti civilního sektoru, tam musím zmínit vývoj 

emulzních trhavin pro povrchovou těžbu nebo ražbu 

tunelů. A takovou málo známou specialitou jsou 

propelenty využívané při utahování autopásů, nebo 

do airbagů. Ale nejsme jen výroba a výzkum, my 

se dnes už musíme adaptovat na komplexní řešení. 

Takže se soustředíme třeba na vrtací a trhací práce 

v terénu, což zahrnuje nejen provedení těžby, ale 

i zavážku rubaniny do prostor dalšího zpracování. 

To je servis, který klienti chtějí.

P íští rok chcete ud lat z Explosie miliardá ku. 
Jak toho chcete dosáhnout? 
Určitě chceme pokračovat v navyšování obratů v ob-

lasti sférických prachů, ale to by samo o sobě nestačilo. 

Musíme investovat do zvýšení a zkvalitnění výroby 

náplní pro velkorážovou munici – tam je naše silná 

pozice, protože opravdu patříme k úzké skupině výrob-

ců, kteří zvládli speciální a světově unikátní techno-

logii. Nechceme ale opouštět ani oblast civilní a i tady 

chystáme další investice jak do modernizace výroby 

dynamitu, tak i do zvýšení kvality emulzních trhavin.

EXPLOSIA, a. s. 

zaujímá na eském trhu 
významné postavení 
v oblasti výroby trhavin 
a st elivin. Spole nost je také 
respektovaným dodavatelem 
po celém sv t . Do zahrani í 
vyváží více než 60 % svých 
výrobk . Zabývá se výrobou 
erného a bezdýmného prachu, 

pr myslových trhavin, d ln  
bezpe ných trhavin, dynamitu, 
emulzních a plastických trhavin 
a dalších pyrotechnických 
výrobk . Dodává hnací 
nápln  pro munici, nábojky 
i velkorážovou munici, elementy 
pot ebné nap íklad do airbag  
a dalších záchranných 
systém  v leteckém pr myslu. 
Je proslulá svými službami 
spojenými s aplikací 
energetických materiál  pro 
civilní i vojenské použití.

Firma vznikla roku 1920 
jako eskoslovenská akciová 
továrna na látky výbušné. 
B hem 20. století prošla adou 
zm n až do sou asné podoby 
akciové spole nosti 100% 
vlastn né státem. Proslavila 
se zejména výrobou plastické 
trhaviny Semtex, která byla 
vyvinuta koncem 50. let. Název 
je kombinací slov SEMTín 
a EXplosive.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.EXPLOSIA.CZ

KRÁTKODOBÉ EŠENÍ 
PRO M  NENÍ EŠENÍ.

Foto: archiv
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styl zdravotnictví

V souvislosti s transformací vašich 
nemocnic používáte asto slovo � rma, 
což není v segmentu zdravotnictví práv  

b žné. Pro ? 
Jsem toho názoru, že problém českého zdravot-

nictví spočívá právě v tom, že se na něj jako na 

fi rmu nenahlíží. Mnohé managementy mají pocit, 

že ztrátové hospodaření za nás někdo vyřeší, ale 

to bohužel není pravda. Samozřejmě Pardubická 

nemocnice nezanikne nikdy, ale myslím si, že 

i historicky se na to velmi hřešilo. Moje vnímání je 

v tomto odlišné. Možná, že za to nejsem v někte-

rých případech oblíben u personálu, na druhou 

stranu – nejsem zde proto, abych byl kamarád se 

zaměstnanci. Jsem přesvědčen o tom, že to má 

smysl, nemocnice coby fi rma může být úspěšná, 

může hospodařit slušně. Nemusí tvořit dramatické 

zisky, ale měla by se umět reprodukovat, to zname-

ná investovat například do obnovy zdravotnické 

techniky, byť současný systém úhrad zdravotního 

pojištění toto úplně nerefl ektuje. Ale když umí 

soukromý sektor uřídit zdravotnickou instituci, 

proč by to nemělo fungovat i ve veřejnoprávním 

prostředí?

Jaké jsou silné stránky vašich nemocnic?
Jsem přesvědčený o tom, že všechny nemocni-

ce poskytují kvalitní zdravotní péči. Například 

 Pardubice mají vysoce specializovanou i su-

perspecializovanou péči, v posledních dvou 

letech jsme se dostali do sítě center například 

v kardiologické péči, nově také v onkologické 

péči. To jsou jednoznačně naše silné stránky. 

Po odborné stránce si dovolím tvrdit, že jsme 

velmi dobří. Samozřejmě je to podmíněno kva-

litním personálním zastoupením. Pokud nemáte 

dostatek kvalitních lékařů, a je stále těžší je na 

trhu práce najít, tak to přináší problémy. Ovšem, 

kde vidím největší hendikep, je vnímání pacienta 

jako klienta. Je zcela nutné, aby se změnil přístup 

zdravotnického personálu a lékařů k pacientům.

 

Když už jste zmínil pacienty, myslíte si, že se 
o sebe lidé v ídicích pozicích starají lépe? 
M žeme mluvit o n jakém vzestupném trendu?
Jsem toho názoru, že ano. Stále více lidí – a mys-

lím, že nejenom manažerů – si uvědomuje význam 

zdraví a investuje do sebe. Samozřejmě stále ještě 

pokulháváme za Evropou a za světem obecně, ale 

lepší se to. 

V em konkrétn  podle vás nejvíc 
pokulháváme?
Myslím si, že především v otázce stravování 

a pak také ve využívání preventivních programů 

pojišťoven. To je ve světě celkem běžná záležitost, 

zatímco u nás zatím více méně sporadická. Další 

chyba je podle mě i v jakési odtažitosti praktických 

lékařů od svých pacientů. Jenom málo z nich se 

dnes pasuje do role tzv. rodinného lékaře, kde ten 

vztah je samozřejmě daleko těsnější a silnější. Jsem 

přesvědčen o tom, že prevence jako taková patří 

primárně do kompetence praktiků, a nikoliv ne-

mocnic. My se samozřejmě snažíme do určité míry 

v rámci prevence nějak působit, ale my bychom 

v tomto případě neměli být pro pacienta ta první 

instance. Tou je jeho praktický lékař.

Co byste jako léka  doporu il manažer m, 
aby pro sebe d lali v rámci n jaké prevence?
Určitě tělesná aktivita a stravování jsou takové 

dva základní kameny. Neméně důležité je také na-

jít si čas sám pro sebe a naučit se relaxovat. Tohle 

všechno samozřejmě stačí jen do určitého věku. 

Nejpozději kolem čtyřicítky se ale člověk musí 

začít víc o sebe starat. To znamená minimálně 

jednou za rok absolvovat základní laborator-

ní vyšetření, ženy navíc vyšetření prsu a muži 

vyšetření prostaty. Některé zdravotní pojišťovny 

mají pro tyto účely vytvořené speciální programy 

a praktičtí lékaři by je měli pacientům nabízet. 

V medicíně asi více než kde jinde platí, že čas 

hraje důležitou roli.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ 

P T OTÁZEK PRO...

MUDr. Tomáše Gottvalda, 
editele Nemocnice Pardubického kraje

„Pacient jako klient a nemocnice jako � rma,“ tak popisuje 
svou vizi zdravotnictví v Pardubickém kraji MUDr. Tomáš 
Gottvald. Aby ji mohl naplnit, usedl do k esla šéfa akciové 
spole nosti Nemocnice Pardubického kraje, do níž pat í 
p t dalších regionálních nemocnic. K ízení p istupuje 
manažerským stylem, ale nezapomíná ani na lidskou 
stránku v ci. Co d lají úsp šní manaže i jinak a kolik 
asu investují sami do sebe? K tomu, abyste mohli 

naplno pracovat, byste m li také um t efektivn  
relaxovat a nepodce ovat prevenci.

Foto: Tomáš Kubelka
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Provádění lékařských sportovních prohlídek a sportovního poradenství, posouzení 
připravenosti sportovce a možnost spolupráce na kondiční přípravě

Moderním přístrojové vybavení pro kompletní funkční zátěžové vyšetření profesionálních 
i rekreačních sportovců

Zátěžové testy pro pacienty s nemocemi kardiovaskulárního aparátu

Provoz kardiovaskulární rehabilitace

Důležité!
Zátěžové testy mohou odhalit skryté abnormality či onemocnění 
kardiovaskulárního aparátu (prevence náhlého úmrtí sportovců)

www.nempk.cz

Centrum zátěžové
diagnostiky a sportovní 
medicíny

55k_nemocPARDIMG.indd   55 23.06.16   14:41



Vám nabízí vysoký standard ubytovacích 
a stravovacích služeb v kategorii 4  Superior:

 231 pokojů a apartmá (King a Twin)

 Konferenční a gastronomické akce až pro 650 osob

 Největší zastřešený aquapark ve střední Evropě

 Moderní dvoupodlažní Fitness centrum

 Vodní svět – zábava i relaxace

 Saunový svět – 14 druhů saun

 Bary a restaurace

SPA služby:

 Balneo & Medical – fyzioterapie a léčebné rehabilitace 

 Soft Pack – speciální prohřívací lůžko

 Hydromasážní vany a balneoterapie

 Oxygenoterapie, lymfodrenáž 

 Kosmetika a tělová ošetření

 Masáže relaxační i refl exní

 Manikúra a pedikúra

 Rassoul, Hamman

AQUAPALACE RESORT PRAGUE

www.aquapalacehotel.cz
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styl cestování

Jak hodnotíte dosavadní zájem klient  
o olympiádu v Riu?
Spojení Čedoku s významnými sportovními 

událostmi je již tradiční a má svoji logiku. Především 

korporátní klientela, která využívá našich služeb 

v průběhu roku, patří mezi hlavní zájemce o účast 

na těchto jedinečných akcích. Jak lépe dát najevo 

důležitost obchodního partnera nebo klíčového 

manažera než nechat připravit nezapomenutelný 

zážitek spojující atraktivitu cílové destinace a napína-

vých sportovních okamžiků olympijských her? Kdo 

by nechtěl na vlastní oči vidět současné Zátopky 

a Čáslavské? V minulosti bylo téměř nereálné vy-

pravit se s našimi sportovními hvězdami na olym-

piádu například do Tokia nebo Mexika. Zbývala jen 

televize. Dnes je to naštěstí možné a rozhodnout se 

můžeme třeba i pouhý měsíc před akcí.

O které sporty mají eši nejv tší zájem?
Samozřejmě o sporty, kde máme nějaká žhavá 

želízka v ohni. Jednoznačně to jsou atletika, 

tenis, moderní pětiboj, volejbal nebo závody 

horských kol.

Znamená to, že je stále možné se na olympiádu 
vypravit? Jsou vstupenky, ubytování a letenky 
ješt  dostupné?
Na některé sporty a například úvodní ceremo-

niál jsou již vstupenky vyprodané, ale například 

na závěrečný ceremoniál je možné je sehnat. 

Díky tomu, že máme garance na ubytová-

ní, je možné bydlet přímo na proslulé pláži 

 Copacabana. Letenky klientům vždy poptáváme 

dle jejich preferencí, protože řada z nich zůstává 

po skončení her a chce navštívit kromě Ria 

i další místa v Brazílii. Prim v tomto směru hrají 

úžasné vodopády Iguazú vzdálené pouze dvě 

hodiny letu od Ria.

Zmínil jste, že se edoku letos da í v rámci 
business travel. emu to p i ítáte?
Určitě je to celkovou pozitivní atmosférou a dařící 

se ekonomice. Firmy jsou obchodně aktivní a čile 

cestují. Dřívější restrikce týkající se služebních cest 

se rovněž uvolnily. Osobní kontakt při obchodu 

naštěstí žádné technologie ještě dlouho nenahradí. 

Je rovněž znát, že je zde zájem motivovat obchodní 

partnery a klíčové manažery přes incentivní cesty 

doma i v zahraničí.

Po vašem p íchodu jste deklaroval zám r 
oslovit nové cílové skupiny. Jak se to da í 
v rámci korporátní klientely?
Jsme rádi, že většina klientů je nám věrná po řadu 

let. Nejvíc potěší, když spokojený korporátní klient 

s námi vyrazí i na soukromou dovolenou. To je náš 

cíl, být partnery ve všech oblastech cestovního ru-

chu. Naopak řada klientů, kteří s námi vyjeli na ro-

dinnou dovolenou, přivede skupinu přátel nebo po-

ptá služby i pro svoji menší fi rmu. Důvěra ke značce 

tady prostě buď je, nebo není. Je to ale dlouhodobá 

záležitost. Musíme být trpěliví a vždy stoprocentní. 

Žádný požadavek pro nás není nevýznamný. Často 

si nás fi remní klienti vyzkouší s menší poptávkou 

a brzy následují další. Firmy si snadno spočítají, že 

místo času stráveného hledáním letenek, ubytování 

nebo partnerů v zahraničí pro zajištění služeb je 

lepší mít spolehlivého partnera, který má dlouholeté 

zkušenosti, kontakty a dodá vše na klíč.  

RED

Rio je jen špi ka ledovce.

„První pololetí letošního roku bylo u korporátního segmentu výrazn  r stové,“ íká CEO edoku Radek Drechsler, 
který nedávno oslavil dva roky v pozici generálního editele nejznám jší eské cestovní kancelá e edok.

Firmám toho nabízíme mnohem více

CO NABÍZÍ EDOK FIREMNÍ KLIENTELE?

 Business travel – kompletní agenda 
služebních cest a prodej letenek

 Slevy na zájezdy pro zam stnance � rem
 Incentivní cesty – motivace manažer  

a obchodních partner
 Exclusive travel – VIP služby a zájezdy 

na míru skupinám i jednotlivc m
 Sportovní události s dopl kovým 

programem (EURO 2016, LOH 2016)

WWW.EXCLUSIVE-TRAVEL.CZ
WWW.RIO-LOH2016.CZ
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Láze ské za ízení v Luha ovicích letos 
obdrželo významný certi� kát. Za co jste 
jej získali?

Je to cena, kterou Evropský svaz lázní uděluje 

za inovativní přístup, a rozděluje soutěžící na zdra-

votní a léčebné koncepty, wellness koncepty, kon-

cepty rozvoje lokality lázeňského místa a podobně. 

Soutěžili jsme v hlavní kategorii léčebných lázní. 

V našem případě ocenili, že jsme jako vůbec jediní 

z účastníků prezentovali léčbu dětí. Hodnoticí 

komise byla složená z osobností, které se v evrop-

ském lázeňství dlouhodobě pohybují. Všichni se 

shodli, že to je ono.

Pro  se podle vás porota rozhodla ocenit 
práv  d tskou lé bu v Luha ovicích?
Odborná komise podle mě ocenila náš inovativní 

přístup a pojetí, ale myslím si, že cena částečně patří 

i dětskému lázeňství v České republice jako celku. 

Medicíně, která je pro děti často spojená s obavou 

a je pro ně až „nepřátelská“, jsme dali podobu, která 

strach odbourává. Chodby vypadají jako pobře-

ží s majákem, vany zase jako lodičky na modré 

podlaze, která připomíná moře. Dveře evokují vstup 

do kajuty a v průběhu léčby děti rozptylují válce 

s bublající vodou a s umělohmotnými rybičkami. 

K dispozici je i televize. Děti se do koupelí začaly 

těšit a čas od času máme problém je z van dostat ven. 

Díky přívětivému prostředí a řadě zábavných pod-

nětů se nám daří u malých pacientů dosáhnout lepší 

spolupráce a díky tomu i lepší účinnosti léčby.

 

Jak jste ocen ní a rekonstrukci d tského 
za ízení vnímal vy?
Ta cena je symbolickou třešničkou na dortu. Završi-

la naši čtyřletou snahu z Popelky udělat princeznu. 

V poslední dekádě to nevypadalo, že by české dětské 

lázeňství čekala světlá budoucnost. Do léčeben se 

nijak výrazně neinvestovalo a řada z nich se zavřela. 

Proto jsem v té luhačovické viděl nevyužitý poten-

ciál a přesvědčil jsem i ostatní akcionáře, abychom 

naše priority zaměřili tímto směrem. Začali jsme 

postupně investovat a měnit charakter zařízení 

a záhy se to odrazilo v růstu poptávky i v ekonomice 

provozu. Na závěr postupné rekonstrukce jsme 

nechali přivést minerální vodu do nově vzniklého 

dětského balneoprovozu. To byl projekt, který nás 

od začátku bavil a naplňoval. Tak jak si ve vanách 

dnes hrají děti, tak jsme si my hráli s jeho přípravou 

a realizací. Nadšení jsme byli také z reakcí maminek 

a dětí. Fakt, že naši práci dokonce ještě někdo ocení, 

to už je jen báječná tečka.

Plánujete n co hravého i pro dosp lé?
Pro dospělé jsme dělali něco jiného a byla to, řekl 

bych, taková terapie těla a ducha. Při vymýšlení 

nových programů musíte trefi t téma, které lidi 

osloví. Vsadili jsme na spojení wellness a tance. 

Tanec dnes hýbe mediálním světem a je blízko 

zdravému životnímu stylu, a tak jsme v Luhačovi-

cích v hotelu Alexandria uspořádali týden s tan-

cem. Jan Onder s Lucií Hunčárovou, taneční pár 

z televizní soutěže, se stali lázeňskými tanečními 

mistry kurzu spojeného s wellness regenerací. Bylo 

vyprodáno. K tomu se hlásili i místní a nakonec 

opravdu všichni protančili celý týden. Všichni 

účastníci přitom měli průměrně okolo šedesáti let, 

ale naprosto je to vtáhlo. Omládli nejméně o deset 

let. To byla taková zábavná verze lázeňství pro 

dospělé.

Co mohou krom  tane ních lekcí nabídnout 
luha ovické lázn ? Je pobyt v lokalit  n ím 
výjime ný?
Luhačovice jsou lázně s duchem i náladou první 

republiky. Jsou obklopené přírodou, ale zároveň 

mají městskou infrastrukturu a zdobí je úžasné 

stavby Dušana Jurkoviče. Mají veřejné prame-

ny a kolonádu, procházíte se a popíjíte z pítka, 

D tské lázn  mají potenciál
Lázn  Luha ovice obdržely v letošním roce ocen ní Evropského svazu lázní. Porotu zaujala realizace d tského 
lé ebného centra, které láká na pestrobarevné motivy a d tské pacienty si získává množstvím hra ek. Co p esn  
odborná porota v Luha ovicích ocenila? Jak celou situaci vnímá generální editel Eduard Bláha? A jaký komfort 
mohou Lázn  v Luha ovicích a v Jáchymov  nabídnout dosp lým?
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využívá služby lázní a stejně jako většinu dovolených je 

i vybírá, je žena. Přestože to nemá napsáno na vizitce, 

je manažerkou svých vztahů, partnerů a rodin. Muž 

mnohokrát nepovažuje za důležité vůbec odpočívat 

a musí ho k tomu někdo přivést. Že by to zvládly naše 

marketingové kampaně, tomu úplně nevěřím. Věřím, 

že to zvládne žena. Takže u nás sázíme spíše na ženy, 

než abychom dělali vyloženě manažerské pobyty. Ony 

přivedou svého muže, ať je to závozník, zámečník, 

nebo generální ředitel. 

Existují p ece jen n jaká speci� ka, podle kterých 
ženy manažer  vybírají relaxa ní pobyty svým 
muž m?
Lidé, kteří nesou za něco zodpovědnost, si zpravidla 

neberou klasickou dovolenou. Pro ně jsou vhodnější 

víkendy nebo relaxační bloky vložené do týdne. Pobyt 

musí být krátký a intenzivní, na druhou stranu to ale ne-

smíte s intenzitou přehnat, protože by si pak člověk stejně 

neodpočinul. Sice by dostal všechno a přijížděl by domů 

plný zážitků, ale byl by unavený, protože nestihne zrege-

nerovat. Ideálně tedy musíte mít skvělé místo, abyste ho 

dostali ven z kanceláře, v kombinaci s gastronomií a péčí 

o unavené tělo a mysl. Budoucnost těchto programů je 

v tom, že nesmí být přetížené a musí být zážitkové. Měly 

by být o přirozené harmonizaci, aby každý dělal to, co 

dělá rád. A my máme pro každého něco.

Co znamená volno pro vás? Jak relaxujete?
Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že volno je 

nezbytně nutné k tomu, aby člověk mohl být v po-

hodě a aby dělal dobře svoji práci. Jestli ho mám ale 

optimálně rozvržené, to úplně nevím. Pořád cítím rest 

a závazek vůči svým nejbližším. Můj volný čas se větši-

nou odehrává daleko od rodiny, kterou mám v Praze. 

Sám jsem chvíli v Luhačovicích, chvíli v Jáchymově, ale 

po práci si udělám volno a sportuji, ideálně v cyklis-

tickém dresu. Víkendy a ten ostatní čas se pak snažím 

dohnat s manželkou a dětmi.   

SABINA STEHNOVÁ

korzujete a potkáváte lidi. Obklopí vás hudba, folklor 

a spousta kulturních vystoupení. Umíme nabídnout 

přepychový wellness hotel Alexandria s překrásnými 

římskými lázněmi a s vyhlášenou restaurací. K dispozi-

ci máme i komornější hotel pro ty, kdo mají rádi kultu-

ru a styl – právě Jurkovičův dům. Dají se zde plánovat 

i krásné vyjížďky na kole, byť sportovně založených 

klientů zatím tolik není. Cyklistická sezona a sezona 

kulturních zážitků se totiž překrývají a Luhačovice 

patří k lázním, do kterých se jezdí hlavně za kulturou. 

U našich domů ale budujeme zázemí pro kola a ve spo-

lupráci s místní akční skupinou jsme vybudovali síť 

cyklostezek.

 

Jsou takové možnosti vyžití i v Jáchymov ?
Tradiční lázeňské hotely v Jáchymově jsou zaměřeny 

terapeuticky, ale novější zařízení jsou úzce napojená 

na lyžování a na aktivní životní styl. Pár kroků od re-

cepce můžete v zimě nasednout na skibus, který vás 

v lyžácích doveze na tříkilometrové sjezdovky. V létě 

můžete to stejné udělat i s kolem, protože poblíž vznikly 

perfektní trial parky. Lanovkou vyjedete nahoru a pak 

deset kilometrů bez jediného šlápnutí sjíždíte dolů. Hory 

jsou tu překrásné, jako stvořené pro milovníky přírody, 

která je v Krušných horách dost specifi cká. Je drsná, ale 

má svoji poetiku. V Jáchymově nás tak začínají objevo-

vat opravdu aktivní sportovci, protože umíme nabídnout 

třeba i kryokomoru pro lepší regeneraci. Sportovnější 

zaměření ale vyžaduje i změnu režimu poskytování 

služeb. Relaxačně regenerační aktivita musí být klientům 

nabídnuta až poté, co dosportují. Nemůžete si myslet, že 

vám ve tři půjdou na proceduru, když ve tři je to nejlepší 

někde kopci. Procedury se tam tedy plánují spíše večer. 

Po vzoru Rakouska jsme hory v okolí spojili s lázněmi 

a aquacentrem, které je v provozu už šest let. 

Je n jaký rozdíl v tom, jak relaxují vedoucí 
pracovníci, manaže i? 
Nemám rád pojem manažerské pobyty. Jednu dobu 

bylo módou některé pobyty tak označovat, nakonec ale 

stejně zjistíte, že takový zákazník neexistuje. Kdo rád 

MUDr. EDUARD BLÁHA

V roce 1994 absolvoval 
1. léka skou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze a o osm let 
pozd ji se stal generálním 
editelem Lé ebných lázní 

Jáchymov. Od roku 2007 je 
prezidentem Svazu lé ebných 
lázní eské republiky, roku 2011 
se stal také generálním 
editelem Lázní Luha ovice. 

O t i roky pozd ji byl nominován 
na manažera roku. Stál u zrodu 
celorepublikové lékárenské sít  
Dr. Max a je spoluvlastníkem 
a provozovatelem nejv tší 
eské sít  ordinací MediClinic. 

Ve volném ase rád usedne 
na silni ní kolo, ješt  rad ji však 
volné chvíle tráví s manželkou 
a se dv ma dcerami. 

LÁZN  LUHA OVICE

Lázn  Luha ovice získaly 
jako první v eské republice 
ocen ní Evropského svazu lázní 
za nejlepší inovaci v oblasti 
lé ebného láze ství. Odbornou 
porotu zaujala realizace 
nového balneoprovozu pro 
d tské hydrogenuhli itanové 
koupele. Vzniklo krásné a hravé 
prost edí, ve kterém nejen, že 
se d tští pacienti cítí dob e, 
ale také dosahují lepších 
výsledk  v lé b . Rekonstrukce 
za patnáct milion  korun, 
která byla poslední etapou 
sedmdesátimilionové investice, 
u inila z tém  neviditelné 
d tské lé ebny barevné 
zázemí k lé b  inspirované 
námo nickými motivy.

Krom  kardiologických diagnóz 
lze v luha ovických lázních 
lé it jakékoli zdravotní neduhy, 
tradi n  se ale specializují 
na respira ní a diabetologické 
obtíže. Lázn  v Jáchymov  
k lé b  využívají radon. Ten je 
prosp šný p edevším pacient m 
s neurologickými potížemi anebo 
s problémy pohybového aparátu.
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Tento dojem umocňují vodní cesty, větrné 

věže a životem překypující rušné tržiště. 

Celý komplex se nese v autentickém arab-

ském stylu a skládá se ze tří hlavních částí; dvou 

boutique hotelů a 29 tradičních arabských letních 

domků, rozesetých po skupinkách mezi pestrými 

zahradami a vodními kanály. V centru všeho dění 

a pulzujícím srdcem je pak tradiční tržiště souk.

Přístav Mina A’Salam je snadno rozeznatelný díky 

větrným věžím v pískové barvě a unikátním tva-

rem, Al Qasr (neboli „Palác“) byl navržen tak, aby 

působil dojmem honosného šejkova letního sídla, 

proto byl jeho design pečlivě vytvořen v jemněj-

ších barvách s důrazem na okázalost a krásu.

Součástí rezortu je i sedm samostatně stojících 

dvoupatrových vilek (Malakiya Villas), inspiro-

vaných venkovskými letními sídly. V atmosféře 

romantiky, skryté v soukromí, čekají na hosty 

prostorné pokoje, beroucí dech svým přepychem 

a okázalostí. Ožívá tu kouzlo staré Arábie, umně 

kombinující historickou krásu a cit pro tradice 

s módním luxusem. Hosty přepravuje do všech 

koutů vodní taxi po důmyslném systému spletitých 

vodních kanálů a umožňuje tak v klidu vychutnat 

atmosféru tohoto fascinujícího světa.

Tradi ní trh souk
Unikátní a vydařený projekt starověkého tržiště 

s neopakovatelnou atmosférou láká turisty k ná-

vštěvě. Necelá stovka obchůdků nabízí pestrou pa-

letu zboží, barev a vůní. V jeho spletitých uličkách 

lze nalézt snad všechno z arabského světa. Trh je 

otevřený od 10 do 22 hodin, sedm dní v týdnu. 

A pokud by snad někoho nákupy zmohly, může si 

vybrat některou z mnoha kaváren nebo barů, které 

jsou součástí trhu.

Divadlo Madinat
Mezi rušnými uličkami trhu se ukrývá divadlo 

s kapacitou 442 sedadel, které hostí mnoho 

mezinárodních umělců – ať už se jedná o baletní 

představení, činohru, tanec nebo promítání fi lmů.

Nabídka restaurací
Milovníci dobrého jídla rozhodně nepřijdou 

zkrátka – vybírat mohou z více než 40 restaurací, 

kaváren a barů. Přímo na trhu je možné se občer-

stvit v Trattoria Toscana, s nabídkou klasických 

italských restaurací; dobré víno, tapas a přátelskou 

atmosféru lze vychutnat v Th e Agency, Th e Noodle 

House zase nadchne hosty otevřenou kuchyní. 

V blízkosti vilek Malakiya je restaurace a bar 

Segreto, další italská klasika s prostornou jídelnou 

a fantastickým střešním barem, který přímo 

vyzývá k lenošení. V Perry & Blackwelder’s (P&B’s) 

Madinat Jumeirah
oáza klidu v rušném velkom st
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si přijdou na své milovníci texaských pokrmů 

a snacků. Al Qasr nabízí celodenně mezinárodní 

kuchyni v restauraci Arboretum; rodinná restau-

race Al Hambra je exkurzí do španělské kuchyně, 

Khaymat Al Bahar nabízí ochutnávku libanon-

ské. Lehkými snacky a pitím poslouží obrovský 

Al  Fayrooz Lounge, přístupný z hlavní lobby. 

Kdo má rád thajskou klasiku, musí určitě navštívit 

Pai Th ai, kdo dává přednost rybám a mořským 

plodům, musí zajít do romantické rybí restaurace 

Pierchic. Střešní Koubba Bar nabízí širokou paletu 

drinků a snacků.

Za povšimnutí a návštěvu rozhodně stojí i restau-

race v Mina A’Salam – ochutnat je možné čínskou 

kuchyni v Zheng He’s, Tortuga počastuje chuťové 

buňky ostrou mexickou kuchyní. Vynikající chu-

ťovky a malé svačinky s výhledem na moře nabízí 

Bahri Bar a odpolední čaj je možné vychutnat 

v lobby baru a restauraci Al Samar. Elegantní re-

staurace Hanaaya provede gurmány všemi chutěmi 

světa. Nejnovějším přírůstkem je Shimmers on the 

Beach, plážový restaurant s nabídkou středomoř-

ské kuchyně.

Konferen ní a banketové prostory
Jumeirah zároveň patří mezi rezorty, které mohou 

nabídnout zázemí pro konference nebo bankety 

se špičkovou technologií a nabízenými službami. 

K dispozici jsou dva taneční sály, které pojmou 

110, respektive 350 hostů.

Konferenční komplex je největší v regionu. 

Sály  Joharah (o rozloze 1 844 m2) a Murjaan 

(s 3 888 m2) jsou nejen skvěle technicky vybaveny, 

ale i bohatě vyzdobeny arabskými motivy. Ty se 

objevují ve výzdobě dalších pěti samostatných 

zasedacích místností. Multifunkční Madinat Are-

na, vybudovaná ve stylu staré pevnosti, obklopuje 

vnitřní jezero. Aréna je vybavena VIP zónou a po-

hyblivým systémem sedadel a je schopna pojmout 

až 4 000 osob. Venkovním areálem pro konferenč-

ní a společenské účely je Fort Island.

Lázn  Talise
Pro ty, kteří touží po relaxaci, je neopakovatelným 

zážitkem návštěva lázní Talise Spa, obklopených 

tropickou zahradou s bambusy, palmami, kvetou-

cími keři a ibišky. V nabídce jsou různé procedury 

a programy, poradenství nebo alternativní terapie. 

K dispozici je sauna, pára a několik bazénů. 

Součástí jsou i odpočinkové zóny pro jednotlivce 

a páry, relaxovat lze i při józe nebo tai chi. Samo-

zřejmostí jsou i masáže.  

ALEX HOFFMANN
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Luxusní p tihv zdi kový rezort Madinat Jumeirah se nachází v t sné blízkosti populární pláže Jumeirah, hotelu 
Burj Al Arab a vodního parku Wild Wadi a je vzdálený asi 30 km od letišt  v Dubaji. Celý rezort je vystav ný 
v duchu starých arabských citadel, jehož vizí je obnovit a p iblížit život takový, jaký býval pro starobylé obyvatele 
žijící podél zátoky. 
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advertorial

Na zlepšení situace se v letošním roce zaměří 

Google, jehož evropský prezident Matt 

Brittin v Praze představil rozsáhlý vzdělávací 

program s názvem Digitální garáž. Hospodářská 

komora ČR je jeho partnerem. Pokročilé digitální 

dovednosti, které jsou potřebné pro podnikání či 

rozvoj kariéry, má v současnosti pouhých 23 % 

Čechů. Například MaSP v Česku zřídka využívají 

sociální sítě (23 %) a jen třetina Čechů je schopna 

práce se soft warem. Online platforma Digitální 

garáž je vzdělávací nástroj o 89 lekcích, který stu-

dentům, podnikatelům nebo exportérům poskytu-

je informace o všech hlavních disciplínách online 

marketingu zcela zdarma. Formou edukačních 

videí a navazujících kvízů učí uživatele, jak na ana-

lýzu dat, sociální média, reklamu v mobilních 

zařízeních, optimalizaci pro vyhledávače a další.

Primárně je platforma určena úplným začáteční-

kům, a proto jsou kurzy očištěny od technických 

termínů a nepředpokládají žádnou předchozí 

zkušenost s online marketingem. Pozdější témata 

jako expanze do zahraničí nebo optimalizace 

a propagace e-obchodu však mají co nabídnout 

i pokročilejším uživatelům. Za dokončení všech 

lekcí uživatel získá certifi kát uznávaný mezinárod-

ní organizací IAB, který zejména studentům může 

pomoci při hledání zaměstnání.  

www.ujv.cz

RADIOFARMAKA 

RADIOFARMAKA  
PRO VÁS

 

eský Google otev el Digitální garáž
eským � rmám a podnikatel m chybí pokro ilé digitální dovednosti, p itom význam internetu stále roste. Malé 

a st ední podniky (MaSP) ale stále nevyužívají potenciál internetu naplno. Pouze v polovin  p ípad  plánují své 
online aktivity, a koliv 77 % z nich považuje za d ležité znát možnosti online propagace � rmy. Nej ast jšími 
bariérami pro rozvoj digitálních schopností jsou podle MaSP nedostatek asu na delší školení a nenalezení 
relevantních i dostupných zdroj  informací. 

|
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A koli Milton Hershey nejprve n kolikrát zkrachoval, neúsp chy ho nezlomily a díky své zarputilosti se stal jedním 
z nejvýznamn jších amerických podnikatel  první poloviny 20. století. A to nejen tím, kolik vyd lal, ale hlavn  
p ístupem ke svým zam stnanc m, kterým inspiroval i Tomáše Ba u.

Milton Hershey
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mléku se prodloužila trvanlivost karamelových 

bonbonů, které fi rma vyráběla, a díky velké 

objednávce z Anglie získala fi rma tisíce dolarů, 

ze kterých uhradila dluh a ještě mohla zainvesto-

vat do výroby. Obchod s karamelovými bonbony 

se konečně rozjel a Hershey mohl slavit první 

velký úspěch. Na začátku 90. let 19. století měl již 

dvě továrny, ve kterých zaměstnával 1 300 lidí. 

Přestože obchod s karamelovými bonbony vydě-

lával, Hershey se po své cestě do Chicaga rozhodl 

změnit zaměření. Za milion dolarů prodal Lan-

casterskou karamelovou společnost a za utržené 

peníze založil v roce 1903 Hersheyovu čokoládo-

vou společnost. Firma se věnovala výrobě jemné 

mléčné čokolády. Ačkoli neměl Hershey žádnou 

recepturu, díky nezdolnému nadšení a metodě 

pokus-omyl se mu podařilo „vypiplat“ svoji 

vlastní mléčnou čokoládu. Ta se krátce na to stala 

pamlskem, který si získal Ameriku. 

Hershey ale neproslul jen tím, že dokázal vy-

budovat úspěšný podnik, ale rovněž způsobem, 

kterým přistupoval k zaměstnancům. Jelikož 

věřil, že spokojený zaměstnanec je základním 

kamenem úspěchu a prosperity fi rmy, choval se 

k pracovníkům více než velkoryse. Založil pro ně 

penzijní a zdravotní programy, poskytoval jim 

různé benefi ty, včetně vybudování bydlení. Zřídil 

také průmyslovou školu pro osiřelé hochy, jejímž 

hlavním cílem bylo naučit mladé muže užitečným 

řemeslům a povoláním, aby si mohli sami vydělá-

vat na své živobytí. Po smrti manželky v roce 1915 

pak dokonce škole věnoval většinu svého majetku. 

Okolo továrny na čokoládu vyrostla postupem 

času plnohodnotná aglomerace, která získala 

jméno po svém zakladateli (Hershey) a která má 

do dnešních dnů přezdívku „Čokoládové město“.

Milton Hershey zemřel 13. října 1945. O 50 let 

později byla jeho podobizna umístěna na poštovní 

známky v sérii Great Americans.  

DANIEL MORÁVEK, 

zástupce šéfredaktora serveru Podnikatel.cz    

vychovávali i budoucí zaměstnance. Právě mezi 

průkopníky podnikového školství patřil i čokolá-

dový magnát Milton S. Hershey.

Neúsp chy ho neodradily
Milton Snavely Hershey se narodil 13. září 1857 

v Pensylvánii. Jeho otec Henry často měnil povo-

lání a hodně se s rodinou stěhoval, což mimo jiné 

zapříčinilo, že Milton skončil se školní docházkou 

již po 4. třídě. Velký podíl na krátké době Miltono-

va studia však měla i jeho matka Veronica, zvaná 

Fanny, která už od raných Miltonových let trvala 

na tom, že musí její syn začít co nejdříve pracovat. 

Ve třinácti letech tak Milton Hershey nastoupil 

do tiskárny, která vydávala německo-anglické 

noviny. Práce ho ale nebavila a po pár měsících 

ho navíc šéf kvůli nehodě s tiskařským strojem 

vyhodil. Bez práce však nezůstal dlouho. Ve 14 le-

tech mu matka zařídila vyučení a práci u cukráře 

Josehpa Royera, který sídlil v Lancasteru. A právě 

štace v cukrárně určila další Hersheyův život.

U Royera strávil Hershey více než čtyři roky 

a za tu dobu se stal zdatným cukrářem. V roce 

1876 se tak rozhodl osamostatnit a ve Filadelfi i se 

pustil do cukrářského podnikání. Úspěchy, které 

očekával, ovšem nepřišly a Hershey nevydělal ani 

tolik, aby mohl splatit dluhy rodině, od které si 

na podnikání půjčil. V roce 1882 proto podnik 

zavřel a rozhodl se přestěhovat do Denveru. Zde 

si našel práci u místního cukráře, který ho naučil 

vyrábět karamely s příměsí čerstvého mléka. 

Po pracovní zkušenosti v Denveru zamířil Hershey 

do New Yorku, kde opět zkusil štěstí na vlastní 

pěst. Dopadl ale podobně jako ve Filadelfi i, a proto 

se v roce 1886 rozhodl vrátit do Lancasteru.

Od karamelu k okolád
Dosavadní nezdary nicméně Hersheye nezlomily 

a v Lancasteru společně Williamem Lebkicherem 

založil Lancasterskou karamelovou společnost. 

Při výrobě karamel využil znalosti získané 

v Denveru, a ty se ukázaly k nezaplacení. Díky 

Již na počátku 20. století si podnikatelé začali 

uvědomovat, že lidský kapitál patří ve fi rmách 

mezi nejdůležitější složku. Po „divokém kapi-

talismu“ 19. století konečně pochopili, že se spo-

kojenými zaměstnanci mohou dosáhnout většího 

úspěchu než s naštvanými pracovníky, kteří mají 

pocit, že je zaměstnavatel sdírá z kůže. Někteří 

průmyslníci tak začali svým zaměstnancům posky-

tovat různé sociální programy, které sloužily jako 

benefi ty pro zaměstnance. Jednalo se například 

o zdravotní oddělení v podnicích či o domy pro 

zaměstnance. Podnikatelé také zakládali vlastní 

školy, ve kterých poskytovali vzdělání a kde si 

Ilustrace: Filip erný

HERSHEY INSPIROVAL 
I TOMÁŠE BA U

Hersheyho školský podnikový systém 
samoz ejm  nebyl jediný. Svoji podnikovou 
školu m l nap íklad i automobilový 
pr myslník Henry Ford. P i emž jak Hershey, 
tak Ford inspirovali svým podnikovým 
vzd láváním Tomáše Ba u, který v roce 1925 
jako první podnikatel v eskoslovensku 
založil vlastní podnikovou školu. Ba ova škola 
práce následn  získala status ve ejné školy 
a vysv d ení z ní m lo stejnou váhu jako 
vysv d ení ze státních škol.

KV LI OBCHODU NENASTOUPIL 
NA TITANIC

Po založení okoládové spole nosti musel 
Hershey asto cestovat, a to i do Evropy. 
P i jedné z cest se roku 1912 rozhodl, že si 
dop eje pohodlí v podob  luxusního parníku, 
a zarezervoval si lístky na parníku Titanic. 
Kv li neodkladným obchodním záležitostem 
ale musel na poslední chvíli svoji rezervaci 
zrušit. Obchodní povinnosti mu tak s velkou 
pravd podobností zachránily život.
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Jak si stojí eši?
Sklon upřednostňovat online vzdělávání je v posled-

ních letech patrný rovněž u nás v České republice. 

Zvyšuje se nabídka online kurzů, zlepšuje se výběr 

konkrétních studijních programů a v konečném dů-

sledku roste také zájem ze strany studentů. Výsledky 

průzkumu agentury IPSOS ukázaly, že celých 48 % 

dotázaných manažerů a zaměstnanců by dalo přednost 

online formě studia před prezenční. 52 % z nich ji 

zároveň označuje jako plnohodnotný typ vzdělávání 

a pozitivně vnímá její přednosti. Za největší výhodu 

e-learningu považují právě časovou fl exibilitu (70 % re-

spondentů) a polovina respondentů za jednu z výhod 

označila také již zmíněné pohodlí, které se studiem 

z domova souvisí.

Česká republika se především posunula v obecném 

vnímání online studia. Po mnoha letech již konečně 

překonala doby, kdy se mezi veřejností objevovaly 

pochybnosti a vyvstávaly otázky ohledně kvality 

a úrovně online výuky na českém trhu. Obecně je tedy 

e-learning přijímán jako kvalitní studijní alternativa, 

která má co nabídnout. 

Negativním prvkem může pro někoho být absence 

osobního kontaktu s vyučujícím nebo spolustudenty. 

E-learning je velmi závislý na samostatnosti. Lektor 

zde vystupuje spíše jako zprostředkovatel informací, 

zastává funkci mentora, který je studentům k dispozici, 

podporuje je ve studiu, předává své zkušenosti a pomá-

há rozvíjet jejich samostatnou činnost. Vlastní motiva-

ce, vůle a snaha jednotlivého studenta je tedy nedílnou 

součástí online vzdělávání. 

Snahou kvalitního poskytovatele e-learningu by však 

mělo být do určité míry tyto nevýhody zmírnit. Chybě-

jící přímý kontakt s lektorem nahradit komunikací přes 

telefon, e-mail či skype a ponechat i možnost osobní 

schůzky. Studenty pak dále motivovat pestrou nabíd-

kou programů, kvalitním a mezinárodně složeným 

týmem lektorů, moderním výukovým systémem pro 

snadnou výuku a komunikaci, bezplatným přístupem 

do online knihovny či dalšími zajímavými benefi ty 

a výhodami pro jejich budoucí profesní život.  

Na zahraničních univerzitách se již řadu let pova-

žuje online vzdělávání za standardní a plnohod-

notný způsob studia vysoké školy. Rekordní čísla 

v této oblasti hlásí Čína. Zatímco v roce 2008 zde 

e-learningové kurzy navštěvovalo celých 35,92 milionů 

Číňanů, v loňském roce to bylo o zhruba 63,17 milionů 

více. Dr. Bin Bai z pekingské Normal University 

na konferenci s tématem budoucnost online vzdělávání 

pořádané institutem CEMI (pod záštitou asociace 

EADL) dokonce uvedl, že prognózy do příštího roku 

navíc předpokládají další růst až k hodnotě 120,33 mi-

lionů. Pozadu v následování tohoto trendu není ani 

Amerika. Zde se však online vzdělávání dosud šířilo 

mírnějším tempem a ne v tak velkém měřítku. 

Flexibilita, pružnost a pohodlí v jednom
Proč tak výrazný posun? V čem vlastně spočívá kouzlo 

e-learningu a proč celosvětově roste jeho obliba? Je to 

především díky fl exibilitě a pohodlí, se kterými je stu-

dium spojeno. Studenty láká, že se nemusí řídit konkrét-

ním časem ani místem určitého kurzu. Online výukové 

systémy jim naopak nabízejí nepřetržitý přístup ke studij-

ním materiálům a možnost učit se stylem a tempem, 

které jim nejvíce vyhovují. Proto jsou často vyhledávány 

mezi pracujícími a časově vytíženými, kteří tak na rozdíl 

od klasického systému snadno skloubí práci se studiem. 

Právě z tohoto důvodu se tento typ výuky využívá pře-

vážně pro studium profesních MBA a LLM programů, 

kde fl exibilita hraje významnou roli, zda začít studovat 

či nikoli. Online studium otevírá dveře například i han-

dicapovaným zájemcům, pro něž by fyzická účast 

na přednáškách byla jinak velmi náročná. 

Co se týče samotného obsahu a kvality studia, velkým 

plusem e-learningu je jeho dynamika a pružnost reago-

vat na aktuální problémy a měnící se podmínky na trhu. 

Oproti klasické školní výuce jsou online programy 

rychleji a jednodušeji upravovány a studenti tak při 

studiu pracují s aktuálními informacemi. V souvislosti 

s e-learningem je rovněž zmiňována i vyšší efektivita 

a interaktivita, větší možnost testování znalostí či indivi-

duální přístup.

Tém  trojnásobný zájem o online vzd lávání u ínských student , desítky tisíc nových 
ú astník  online program  v Americe. Sv t dnes ím dál více podléhá nejnov jšímu 
trendu na poli vzd lávání: e-learningu. Za vším stojí moderní technologie, které prom ují 
tradi ní podobu výuky ve � exibiln jší a dynami t jší systém, ímž zp ístup ují nové 
a rychlejší cesty k informacím. Také eská republika mí í online sm rem. Díky rostoucímu 
zájmu ji nabízí stále v tší množství tuzemských škol a institucí. 

Mgr. ŠT PÁN MIKA

Od roku 2011 je editelem 
institutu CEMI (Central 
European Management 
Institute). Vystudoval obory 
Ekonomika a management 
obchodu a Mezinárodní vztahy. 
Mezi jeho p edchozí profesní 
zkušenosti pat í p sobení 
v oblasti prodeje a marketingu 
v nadnárodních spole nostech, 
jako je nap . Škoda Auto nebo 
americká � rma Of� ce Depot. 
Hovo í anglicky a n mecky.

CEMI

Institut CEMI byl založen v roce 
2011 s cílem poskytovat kvalitní 
MBA a LLM vzd lání 
na evropské úrovni. Všechny 
esky vyu ované MBA a LLM 

obory na CEMI jsou navrženy 
a p izp sobeny pot ebám 
eských a slovenských student  

a také místnímu trhu práce. 
MBA programy v angli tin  jsou 
celosv tov  využitelné a jsou 
vyu ovány mezinárodním 
týmem lektor . S více než 800 
úsp šnými absolventy a 400 
sou asnými studenty pat í mezi 
nejvýznamn jší a nejv tší 
poskytovatele MBA a LLM studia 
ve st ední Evrop . Institut CEMI 
je držitelem certi� kátu 
partnerství projektu Tango, jenž 
podporuje zdravotn  
znevýhodn né manažery. 

Více informací naleznete 
na www.cemi.cz.
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Online vzd lávání ovládá sv t 
a rozmach zažívá i u nás
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Aktivní dovolená

22 golfových hřišť

Bezpečně v teple!
Speciální nabídka pro seniory 55+

KANÁRSKÉ OSTROVY
Když na Kanáry, tak s námi!

Cestovní kancelář  
Canaria travel, spol. s r. o.
Jungmannova 7, 110 00 Praha 1
telefon: (+420) 221 969 224 
mobil: (+420) 602 313 049 
e-mail: canaria@canariatravel.cz

Využijte náš nový rezervační systém 

 
na www.canariatravel.cz
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