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Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy

Obor kamnář
obnovil svoji
tradici.
Budoucnost je
docela slibná.

Jiří Kunert:

Bankovní sektor čekají
dvě velké výzvy – regulace
a digitalizace

editorial HKP

Slovo z HKP
Kdo umí, ten umí!
Toto oblíbené rčení,
které bývá vtipálky
často doplňováno dovětkem – kdo neumí,
ten učí –, jsme vetkli
nejen jako motto letního vydání našeho časopisu, ale stalo se leader ideou naší práce
v oblasti propagace řemesel. Naše snažení
v projektu Řemeslo žije! pokračuje kampaní
„Kdo umí, ten umí“, v rámci které navštěvujeme pražské základní školy a informujeme
o znovuvzkříšení praktické výuky v podobě
kroužků pro žáky 6. a 7. tříd. Zájmové kroužky povedou profesionálové – cechmistři a
budou pod patronátem HKP. Děti se budou
moci seznámit s řemesly malíř-lakýrník, instalatér, kominík, klempíř, zedník, obkladač,
truhlář a v neposlední řadě i s kamnářstvím.
A právě o tom, jak kamnařinu umí - a právě proto i skvěle učí - náš člen a předseda
Cechu kamnářů v ČR Pavel Rynda, je rozhovor o podnikání, který si můžete přečíst na
str. 22–25. O dalším směřování bankovnictví jsme si povídali s viceprezidentem České bankovní asociace Jiřím Kunertem.
Ani vážný zdravotní handicap nemusí
znamenat konec se sportem a už vůbec ne
s podnikáním. Přesvědčí vás o tom na stranách 14–17 Ing. Miroslav Lidinský, reprezentant ČR v hendigolfu.
Krásné léto, třeba i na golfovém hřišti!
Roman Pommer
předseda představenstva HKP
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Hospodářství – Konkurenceschopnost – Podnikání
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Posláním Hospodářské komory hl. m. Prahy je ochrana zájmů malých, středních a velkých podnikatelů i veškeré formy pomoci těmto subjektům. Své služby poskytuje jak členům komory, tak i ostatním podnikatelům z celého území České republiky.

HKP – předseda představenstva: Roman Pommer; místopředsedové: Ing. Pavel Finger, MBA; Josef
Šindelář; František Blažek; členové představenstva: Ing. Filip Dvořák; Ing. Petr Knapp; JUDr. Petr Michal;
Ing. Pavel Hadinec; Richard Vojta; Stanislav Brunclík; Ing. Josef Piták; dozorčí rada: Ing. Zdeňka Vostrovská,
CSc.; Ing. Radek Lanč; Gabriel Lukáč; Úřad HKP – ředitel: Zdeněk Kovář; vedoucí odd. vnitřních vztahů:
Jana Vlčková; odd. vnitřních vztahů, recepce: Liduše Schoberová; manažer projektu Rating MSP
a InMP: Jiří Svoboda; vedoucí odd. vzdělávání: Ing. David Janata; odd. vzdělávání: Ing. Martina
Kyzlová; manažer regionálního rozvoje: Alexandr Fikart; oddělení PR: Andrea Kábelová

Kontakt: Hospodářská komora hl. m. Prahy
nám. Franze Kafky 7, Praha 1
tel.: (+420) 224 818 197–8
e-mail: hkp@hkp.cz, www.hkp.cz
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Erasmus pro mladé
podnikatele

www.hkp.cz - nový layout,
obsah, reklama pro členy

Mezinárodní program Erasmus, díky němuž vysokoškoláci studují na
zahraničních univerzitách, svou působnost z akademické půdy rozšiřuje
i mezi podnikatele. Majitelé mladých firem již brzy budou mít možnost
zúčastnit se pracovní stáže v cizině.

Webové stránky Hospodářské komory hl. m. Prahy prošly radikální změnou.
Zásadně se změnil jejich layout, který je modernější, vyvedený v konceptu,
jenž přesně odpovídá požadavkům a trendům doporučovaným odborníky
na komunikaci. S tím souvisí i staronový obsah www.hkp.cz.

U

„D

možní jim to International project Erasmus for Young Entrepreneurs 2, do kterého se zapojila
Hospodářská komora hl. m. Prahy, jejíž
pracovníci nyní připravují potřebnou dokumentaci, aby se stáže co nejdříve
mohly rozběhnout. Projekt je zaměřen
na podporu podnikání, zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti prostřednictvím internacionalizace.

O stáž v zahraniční zavedené firmě se
mohou prostřednictvím pražské komory ucházet začínající podnikatelé, kteří
na trhu působí méně než tři roky, a taktéž
osoby s podnikatelským záměrem, který
zatím nerealizovali. Začínajícímu podnikateli bude uhrazena cesta a budou mu
poskytnuty diety po dobu jeho stáže.
„Ačkoli je v názvu uvedeno, že projekt
je pro mladé podnikatele, věk nehraje

Do projektu International project Erasmus
for Young Entrepreneurs jsou kromě Hospodářské
komory hl. m. Prahy zapojeny rovněž tyto instituce:
• L imerick Institute of Technology a Limerick Chamber of Commerce (Irsko)
• C
 ámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago
de Compostela (Španělsko)
• European Centre for Leadership and Entrepreneurship Education (Francie)
• Olympic Training and Consulting (Řecko)
• ODTU Teknokent (Turecko)
• Dare Futuro Societa‘ Cooperativa (Itálie)

Pokud Vás projekt Erasmus pro mladé podnikatele zaujal, chcete se ho zúčastnit
ať už jako stážista nebo hostitelská firma, kontaktujte Ing. Martinu Kýzlovou,
e-mail: kyzlova@hkp.cz, tel.: 224 818 197.
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vůbec žádnou roli. Opravdu jde pouze o to, abychom pomohli začínajícím
podnikatelům a firmám. Účast v tomto
projektu umožní novým podnikatelům
zlepšit jejich dovednosti v konkrétním
odvětví, vytvoří pro ně možnosti rozvoje spolupráce s dalšími subjekty včetně
mezinárodní spolupráce, dá jim nové
kontakty, vhled do způsobu fungování
společností v jiných zemích, zdokonalí je v jejich jazykových dovednostech
a zejména jim umožní rozvoj jejich podnikatelského záměru,“ vysvětluje projektová manažerka Erasmu Ing. Martina
Kýzlová.
Naopak zavedené české firmy se mohou stát hostiteli stážisty z ciziny. „Hostitelem může být malý či střední podnik
s kapacitou pro mezinárodní růst, může
již podnikat na mezinárodním trhu
a musí existovat déle než 3 roky,“ upřesňuje Kýzlová.
Hostitelský podnikatel může čerpat
inovativní myšlenky a dovednosti od nových podnikatelů, získá informace o zahraničních trzích, zapojí se do mezinárodní spolupráce, může těžit ze získávání
nových kontaktů a v neposlední řadě
přijetím stážisty-cizince zdokonalí své
jazykové znalosti. ■
(hkp)

ůraz klademe na to, aby
stránky byly o tom, o čem
je sama Komora. Tedy
o servisu a službách,“ říká Jiří Svoboda z HKP, který novou podobu a obsah
webu pražské komory spoluvytvářel.
Členové HKP mají nyní možnost využí-

vat web ke své propagaci. „V případě zájmu nabízet či poptávat zboží a služby
může firma zdarma využít inzertní portál. Inzerát bude následně zveřejněn na
www.hkp.cz v sekci NABÍDKY A POPTÁVKY. Další možností je umístění logotypu
společnosti na webu, a to přímo na hlav-

ní stránce v sekci PŘEDSTAVUJEME ČLENY. Stačí zaslat logo ve formátu .jpg
na adresu: svoboda@hkp.cz,“ upřesnil
Svoboda. Proměnou prošel i rezervační systém projektu Zážitkové turistiky
www.prahatechnicka.cz. ■
(hkp)
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Česká hlava a HKP:
memorandum o spolupráci

Shromáždění delegátů
HKP navštívil Dlouhý

Předseda představenstva HKP Roman Pommer a ředitel neziskové organizace
Česká hlava Projekt Václav Marek podepsali memorandum o spolupráci. Smyslem
kooperace je pomoci vědeckým projektům do praxe a opačně, přiblížit vědcům
potřeby a směřování pražských podniků do budoucna.

Vysoká účast a pochvala od prezidenta HK ČR Vladimíra
Dlouhého – tak by se dalo stručně charakterizovat shromáždění
delegátů HKP, které se konalo koncem dubna.

V

rámci České hlavy se už připravily
čtyři projekty, které je možné využít v praxi. „Naším úkolem je pomoci vědeckým pracovištím dopracovat
projekt tak, aby byl pro podnikatele smysluplný. V mnoha případech se totiž setkáváme s tím, že vědcům chybí k úspěšnému
prosazení se v praxi dopracování propočtů výrobních nákladů, představa o stavu
reálného trhu atd. Je to pochopitelné, že
nemůžeme od vědců chtít, aby byli skvělí
v laboratoři a zároveň i v byznysu. Z druhé
strany zjišťujeme, že podniky vůbec nevědí, že pro jejich výrobní programy vzniklo
něco zajímavého v českých laboratořích.
Česká hlava a Hospodářská komora jsou tak
konektorem těchto dvou zatím hodně oddělených světů,“ prohlásil Marek.
Předseda představenstva HKP k tomu doplnil, že právě takovéto synergie jsou podstatou naplňování poslání komory, přičemž
inovace jsou jedním z hlavních pilířů pro
rozvoj podniků a zvýšení jejich konkurenceschopnosti v národním i mezinárodním
měřítku. Bezprostředně po podpisu memoranda dostaly pražské podniky detailní informace o připravených vědeckých projektech a další budou následovat. Česká hlava
se zároveň zúčastnila jednání sekce dopravy, aby její představitelé zjistili, o co by měli
podnikatelé u vědců zájem. ■
(hkp)
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„R

ád bych poděkoval všem aktérům za stabilizaci pražské
komory po loňské turbulentní
situaci a jsem potěšen, že nyní přicházím
na půdu komory která je naprosto stabilizovaná,“ prohlásil před více než osmdesáti delegáty shromáždění prezident Dlouhý, který přítomné ujistil, že bude i nadále

usilovat o výraznější postavení Hospodářské komory jako celku.
Plénum mimo jiné schválilo kompletní novelu statutu Hospodářské komory
hl. m. Prahy, která zaručuje, že je norma
plně v souladu se zákonem o HK ČR a dalšími interními předpisy české komory,
a rovněž zvolilo delegáty na celorepub-

likový sněm Hospodářské komory České
republiky, který se konal v květnu.
Nový statut HKP upravuje spolupráci mezi pražskými složkami HK ČR a tím
dává do budoucna lepší možnosti pro
zviditelnění práce hospodářských komor
v rámci Prahy. ■
(hkp)
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S čím se banky v České republice musely za 25 let novodobé historie vyrovnat a jaké výzvy je
čekají v budoucnosti? A jaké možnosti to přináší pro klienty? O tom a mnohém dalším z oblasti
bankovnictví jsme hovořili s Jiřím Kunertem, viceprezidentem České bankovní asociace,
předsedou představenstva a generálním ředitelem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

V

Jiří Kunert:

Banky hledají každou
možnost, jak poskytnout
úvěr, ať jde o investice do
velkých, středních
nebo malých firem
8 | www.hkp.cz

bankovnictví se pohybujete
od začátku jeho novodobé historie. Kam se za těch více než
25 let posunulo?
Novodobá historie byla v podstatě budována zcela od začátku. Protože těch skoro
50 let přerušení fungování komerčního
bankovnictví udělalo své. Když přišel rok
1989, měli jsme tu přes noc milion podnikatelů. Byly tu podniky, které potřebovaly
služby požadované od komerčních bank.
To byl obrovský nápor. Musíme si totiž uvědomit, že jsme neměli banky takto orientované, že banky byly spíše součástí plánu
a přidělování finančních zdrojů. A najednou musely hodnotit podnikatelské záměry, začaly zvažovat, na co půjčit a na co ne,
musely také zajistit i tuzemský či mezinárodní platební styk. Těch věcí bylo najednou hodně.
Jak si s tím podle vás banky poradily?
Myslím si, že se všemi svými pozitivy i negativy se toho banky zhostily vcelku dobře, a ty dvě hlavní služby, tedy poskytování
úvěrů a platební styk, začaly vykonávat. Během těch více než dvaceti let došlo k mnoha technickým změnám, které ovlivnily
bankovnictví nejenom u nás, ale i po celém
světě, a my jsme se tomu začali přizpůsobovat. A myslím si, že jsme pak díky tomu
přeskočili některá vývojová stadia, která
byla v jiných zemích, třeba šeky. Ty se u nás
nikdy neusídlily, naopak my jsme rovnou
skočili do tzv. plastiku.
Zároveň banky vynaložily velké prostředky
do vývoje informačních technologií a opět
musím říci, že některé jimi byly vybaveny

velmi dobře. Později, když byly privatizovány do rukou zahraničních investorů,
tak ti zjistili, že jsme na tom možná v některých ohledech dál než jejich mateřské
firmy v zahraničí. Někdy to ale mělo i jiné
souvislosti.
Jaké?
Některé banky byly třeba rozhodnuty, že
budou investovat do informačních tech-

Musí se najít cesta,
jak to udělat, aby banky
mohly dál vykonávat svoji
činnost a nebyly při tom
svazovány tisíci nařízeními
a příkazy.
nologií za každou cenu, a občas tak investovaly do něčeho, co nebylo potřeba.
A nutno přiznat, že na začátku toho všeho
stálo i velké rozhodnutí, zda do informačních technologií „jít“, nebo používat levnou
pracovní sílu, protože to bylo dostupnější.
Na druhou stranu nás bankovní systémy
mohly naučit poznat některé nové produkty a věci. I to byl důvod, proč se do IT
investovalo.
Hned v roce 1990 jste inicioval založení
bankovní asociace. S jakými ambicemi?
Bankovní asociace měla sdružovat všechny
subjekty působící na bankovním trhu ČR
s platnou bankovní licencí. Dalšími členy
byly pobočky, které měly licenci od ČNB, že
můžou působit v ČR, tehdy tedy ještě v Československé republice, protože původně to

byla Asociace bank Československa. Zaobírat se měla veškerými zájmy bank, které je
dávají dohromady, ale neměla se zaobírat
těmi věcmi, které jsou v konkurenčním postavení. Jinými slovy, veškeré konkurenční,
obchodní a produktové věci byly záležitostí
jednotlivých bank. Ale později, jak přibývaly některé nové produkty, které byly regulovány nebo byly součástí právní legislativy,
tak i tam bankovní asociace sehrávala svou
roli, zejména ve vyjednávání v legislativním
procesu. Později se začlenila i do mezinárodních struktur Evropské bankovní federace. Troufnu si říci, že dnes má ČBA velmi
silné postavení.
A pokud bychom se bavili o současném
postavení bankovního sektoru jako celku?
To vidím jako velmi dobré. Stabilní bankovní sektor je jednou z hlavních konkurenčních výhod České republiky. Myslím si, že
banky pracují dobře, prakticky poskytují
všechny produkty a služby požadované
od trhu, jsou vysoce kapitalizované a mají
dobrou výkonnost, takže mohou kapitál
ještě zvyšovat vlastním přičiněním, tedy ze
zisku.
Velmi důležitá je pro banky i důvěra.
A v průzkumech na trhu služeb se bankovní
sektor umisťuje na prvním místě. To je samozřejmě také zásluhou dobře nastavené
supervize ČNB. Z tohoto pohledu se za těch
25 let udělal velký kus práce, i když v životě
bank je 25 let velice krátká doba. Přesto si
troufnu říci, že jsme navázali na to dobré, co
tady bylo v předválečném období, kdy byl
bankovní systém velmi silný.
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Co podle vás čeká bankovní sektor
do budoucna?
Výzev je hodně, ale těmi dvěma hlavními
jsou digitalizace a regulace. Regulace začíná být problémem, protože je přeháněna.
Je to ale důsledek toho, co se stalo ve světě
i u nás.
Nějaká regulace ale potřeba je…
Samozřejmě, nakládáme s cizími penězi
a je nutné, aby se vymezil nějaký prostor.
Ale když tu regulaci přeženete, tak můžete
banky omezit nebo i „zabít“. A tím pádem
pak omezíte proud peněz do ekonomiky.
Toto si již, mám dojem, uvědomují i na celoevropské úrovni. Zdá se, že tady začíná
být snaha najít nějaký kompromis. Zkrátka
se tady musí najít cesta, jak to udělat, aby
banky mohly dál vykonávat svoji činnost
a nebyly při tom svazovány tisíci nařízeními
a příkazy.

rozhovor téma

A ta druhá výzva, kterou jste zmínil?
Druhá výzva je digitalizace a tady je to
samozřejmě bez diskuze. Digitalizace
přichází a proniká do našeho života,
a proto musí i banky s digitálním světem
pracovat a přicházet na nové způsoby,
jak vyhovět klientovi. Mladá generace
chce mít celou banku v mobilu. Pro nás
je to celkem náročné, protože musíme
investovat do digitalizace i do rozvoje
poboček, i když menších, jednodušších.
Pořád jsou zde totiž lidé, kteří chtějí vidět živou tvář.
Digitalizace v kombinaci s regulací ale
může přinést i komplikace…
To jistě… Nemůžeme si myslet, že digitalizace se bude týkat jenom bankovnictví. Digitalizace bude probíhat všude, tedy třeba
i v oblasti bankovního dohledu, kontroly
daňových věcí a dalších oblastech. A tyto

orgány budou chtít být on-line a budou
chtít kontrolovat všechno, co se děje v bance, budou to chtít vyhodnocovat a na to budou potřebovat spousty lidí. Tady se trošku
bojím „Velkého bratra“. Na lidi to nebude
mít moc dobrý vliv.
Nemůže to banky znevýhodnit? Přece
jenom jsou tu i nebankovní finanční instituce a ty zatím regulovány nejsou.
Dosud jsou regulovány jen banky, a to
kvůli přijímání depozit, tedy protože přijímají cizí peníze. Na to jim je dána licence. Nyní se ale zjišťuje, že ti, co poskytují
finanční služby, třeba úvěry, a jsou v přímé
konkurenci s bankami, by měli být regulováni též, a to na základě tzv. ochrany
spotřebitele. Nově by měl tuto oblast „ošetřit“ zákon o spotřebitelském úvěru, který
v současné době prochází legislativním
procesem. Dále tu máme tzv. FinTechy,

což jsou instituce, které využívají právě digitalizace k tomu, aby poskytovaly rychle,
flexibilně finanční služby. A ty regulovány
též nejsou.
Mohou se stát FinTechy konkurencí
bank?
Oni konkurencí bank jsou. Ale banky si
uvědomily, že když s nimi budou spolupracovat, nebude to špatné. Protože, ať
chcete nebo nechcete, tyhle instituce jsou
daleko rychlejší ve vývoji poskytování slu-

Mladá generace chce
mít celou banku
v mobilu, nechce
docházet do poboček.
žeb i ve vývoji některých produktů v digitální podobě.
Spoluprací s bankou by na ně ale „dolehla“ regulace…
Regulátoři si budou FinTechů i tak všímat
čím dál tím víc. Dříve či později budou také
regulováni. A je to fér, protože když jsou
regulovány finanční služby poskytované
bankami, tak by měli být regulováni i tito
poskytovatelé.
Konkurence ale panuje i mezi bankami.
Co z toho plyne pro klienty?
Pro klienty – spotřebitele a především pak
pro podnikatele a firmy – je konkurence
vždy velmi dobrá. A v současné době, kdy
mají banky v České republice vysokou likviditu, tedy kdy je poměr mezi úvěry a likviditou pod 80 % (což je jedna z nejnižších
hodnot v EU), to platí obzvlášť. Banky totiž hledají způsob, jak likviditu uplatnit, to
znamená, že se snaží půjčovat co nejvíce.
Odvrácenou stranou mince je vyšší rizikovost, protože banky se snaží snižovat marži,
za kterou půjčují. Ta marže už ani nezahrnuje rizikovou marži. Kdyby pak v budoucnu
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došlo k nějakému otřesu, mohl by nastat
problém.
Ekonomika po „slabších letech“ opět
roste. V minulém roce tak podnikatelé
hodně expandovali a půjčovali si na to
i hodně peněz od bank. Pokračuje tento
trend?
Řekl bych, že se to trochu zastavilo. Hodně rostou provozní úvěry, protože jak
hodně roste ekonomika a hlavně export,
jsou provozní úvěry žádanější. Investice
se teď trošku zastavily. Ale předpokládáme, že by se mohly opět ve druhém pololetí oživit...

Jiří Kunert (63)
• Je předsedou představenstva
a generálním ředitelem UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia.
• V roce 1990 stál u zrodu České
bankovní asociace, byl jejím prvním
prezidentem. V současnosti je

Jak se vůbec pohybují úrokové sazby,
za nichž je podnikatel nebo firma schopna půjčit si peníze?
Jak jsem již zmínil, konkurence mezi bankami ovlivňuje marže, které se dávají k úrokovým sazbám. Navíc úrokové sazby na bankovním trhu jsou v současnosti prakticky
kolem nuly. Tahle situace přetrvává již více
než rok.
Jak to vidíte dál?
Inflace je nízká. Dá se očekávat, že by se
úrokové sazby neměly zvyšovat. Kromě
toho se dnes i kurz eura drží nad sedmadvacetikorunovou hranicí, takže ani z toho
důvodu nepředpokládám, že by šly nahoru.
Pro klienty je to dobrá zpráva, pro banky již
o něco horší.
Řekl jste, že banky se snaží půjčovat peníze co nejvíce. Jsou tak nyní úvěry dostupnější i pro malé a střední firmy?
Banky dneska hledají každou možnost,
jak poskytnout úvěr, ať jde o investice
do velkých, středních nebo malých firem.
Samozřejmě že u menší firmy je vždy otázka, jaký má potenciál pro svůj byznys, aby
na základě toho získala úvěr. Malé firmy
většinou mají nedostatek vlastního kapitá-

v prezidiu znovu, a to na pozici
viceprezidenta.
• Je také bývalým členem NERV.
• Mezi lety 1976 a 1982 pracoval
v ČSOB, později pak na pobočce
Živnostenské banky v Londýně.
V období 1986 až 1988 působil
na federálním ministerstvu financí.
• S výjimkou krátkého působení
ve slovenské UniBance stál od 90.
let v čele Živnobanky až do jejího
převzetí italskou skupinou
UniCredit.
• Byl první, kdo u nás finanční dům
privatizoval do zahraničních rukou.

lu, vlastních zdrojů. Řekl bych ale, že i tam
banky akceptují vybavení vlastními zdroji
na nízké úrovni, takže snaha vyjít vstříc
i těmto menším firmám tam je. Nebudu
ale zastírat, že často tyto menší firmy platí
větší marži k úroku než ty velké, zaběhnuté. Tím pádem je naopak u úvěrů pro menší firmy ziskovost pro banky lepší, avšak
s vyšším rizikem.
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Na co mají podnikatelé šanci úvěr získat?
To se nedá tak úplně jednoduše říci. Každá
banka totiž musí mít podle regulace vybraný svůj rizikový profil – do jakých odvětví
chce půjčovat, do jakých méně a do jakých
vůbec. Já toho ale nejsem velkým přítelem.
Proč?
Myslím si, že v každém odvětví je nějaká příležitost. Samozřejmě že musí být ale projekt
dobře nastaven. Podnikatel, který chce úvěr
získat, musí prokázat, že má dobře zajištěnou výrobu, že má trhy, kde může tuto výrobu uplatnit, a že dokáže generovat zdroje
na splácení toho úvěru. To je velice důležité,
není to jen tak, že postaví například fabriku
a tu dá bance do zástavy. Fabrika bez výrobního programu a bez trhu je celkem k ničemu.

Jaké jsou požadavky bank na zajištění
podnikatelských úvěrů?
Většinou se zajištění hledá, zejména u těch
menších firem. Pokud je to velká firma, která
má dobrý odbyt a výrobu a zvyšuje odbyt
a výrobu každý rok, tak tam lze úvěr získat vyloženě na ekonomickou výsledkovost firmy.
U menších podnikatelů se někdy vyžaduje
zajištění nemovitostí, někdy se používá faktoring, kde se faktorují pohledávky, anebo se
využívá leasing. Pak už jde o kombinaci všech
faktorů, aby banka mohla klientovi poskytnout úvěr a zároveň měla vše zajištěné.
A co začínající podnikatelé, jakou mají
šanci uspět s žádostí o úvěr?
Tak to je oblast, kde banky ještě nejsou moc
orientovány. Ale tady je ten důvod zcela le-

gitimní. Začínajícím podnikatelům by měly
půjčovat peníze zejména privátní zdroje
nebo fondy rizikového kapitálu. Banky jim
dost dobře ani půjčit nemohou, mají na to
totiž regulační prvky. Někdy jsou tak začínající podnikatelé, když přijdou do banky
s nějakým záměrem, zklamaní.
Je z toho nějaká cesta ven?
Tady by měla být větší spolupráce mezi privátním kapitálem a bankou na projektech
začínajících firem. Některé banky vytvářejí
své vlastní investiční fondy, do nichž dávají
část svého kapitálu, který je potom alokován pro tyto podnikatelské záměry. ■
Dana Jakešová
foto: archiv UniCredit Bank

události v HKP

PRAŽSKÁ KOMORA PŘEDSTAVUJE SVÉ ČLENY
INVESTA TRAVEL, spol. s. r. o.,
se zaměřuje na čínskou klientelu
Cestovní agentura INVESTA TRAVEL, spol.
s. r. o., je akreditovaná agentura Mezinárodní asociace IATA se sídlem v Madridu. Je
členem Hospodářské komory Praha.
Po celou dobu svého již téměř pětadvacetiletého působení se zaměřuje
na organizaci pracovních a soukromých
zahraničních cest do celého světa. Významnou destinací je Čína, kde obchodní
cestovní ruch (business travel) v poslední
době silně narůstá, a to nejen do Pekingu
a Šang-haje. Na druhou stranu působí jako
evropský tour operátor, který organizuje
klientům z celého světa cesty do České
republiky a Evropy. Pro čínské klienty připravila několik projektů, jež ve zkratce
uvádíme: Zájezd po střední Evropě po destinacích chráněných UNESCO: Mnichov
– Salzburg - Vídeň – Budapešť – Praha se
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zastávkami v rakouském Melku, Eisenstadtu a dále v Bratislavě a Drážďanech.
Zájezd po stopách čínského romantického filmu „Jen já to vím“ natočeného v Čechách (v Praze, na zámku Hluboká, Českém
Krumlově a moravském Hodoníně). A další
specializované zájezdy dle přání klientů
s výlety, jako jsou: návštěva skláren, pivovarů, lázní s léčebnými procedurami, folklórní show, degustace vín v moravských
sklepech a mnohé jiné. Oblíbené jsou
i svatby čínských párů na atraktivních místech naší vlasti. Je již všeobecně známo, že
čínský turista je náročný a vyžaduje osobní
přístup, který je naší silnou stránkou, snad
i proto nám zůstává věrný. Hodnotí nás
jako stabilní a spolehlivou firmu orientovanou na servis.
Ing. Rudolf Skuhra, CSc.,
Ředitel INVESTA TRAVEL, spol. s. r. o.
www.investa-travel.cz

Hospodářská komora hl.m.
Prahy ve svých řadách vítá
nové členy, kterými jsou:
Agentura Helas s. r. o.

IČ: 26744279

Ing. Alena Čupová

IČ: 49886363

ISP Alliance, a. s.

IČ: 28205812

Jana Havránková

IČ: 68566077

Jiří Kudrna

IČ: 71571698

LocoCafe s. r. o.

IČ: 24271551

LUDHA Poradenství, s. r. o. IČ: 27204308
Mramor Slivenec a. s.

IČ: 27880800

Pavel Rynda

IČ: 15278751

Pavel Štrob

IČ: 16903579

Vega Tour, spol. s r. o.

IČ: 62917072

Pavel Wiesner

IČ: 40927881
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Golf jako způsob terapie
těla i duše
Propojení hendikepu, sportu a práce je téma, kterým se velmi intenzivně zabývá Česká
golfová asociace hendikepovaných a Hospodářská komora v činnosti Zdravotně-sociální
sekce HK. Při své činnosti se držíme motta, že je golf sportem bez bariér a snaží se tyto
bariéry bořit ve všech směrech.
Jak to vše začalo...
Když v roce 2009 Česká golfová asociace hendikepovaných (CZDGA) vznikala

jako občanské sdružení, tehdejší hlavní
myšlenka směřovala k propagaci golfu
osob s tělesným a zdravotním postiže-

ním. V začátcích činnosti se začala formovat základní idea projektu Golf bez bariér,
který měl za úkol vytvořit infrastrukturu

Chcete vědět více
o hendigolfu?

• www.czdga.cz
• www.facebook.com/czdga
Kde hledat další
informace k zaměstnávání
osob se zdravotním
postižením

• www.czdga.cz
• www.av-institut.cz
• https://portal.mpsv.cz/sz/
zamest/zamestnaniosob
• www.nrzp.cz/

Tréninkových center hendikepovaných
golfistů, Partnerských hřišť hendikepovaných golfistů a Partnerských hřišť reprezentace CZDGA zajišťujících ve spolupráci
s golfovými kluby a dalšími subjekty zázemí pro trénink postižených sportovců tak,
aby se mohli rozvíjet a zlepšovat v místě
svého bydliště a znovu se tak po nemoci
či úrazu zapojit do sportovního, ale především i společenského života. Kdo by si
kdy pomyslel, že CZDGA postupem času
dospěje k zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

ní ročníky Czech Disabled Golf Masters,
dny otevřených dveří, prezentace, přednášky a pod. Jak rostly nároky na personální obsazení, pomalu se začala rozvíjet
i myšlenka zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP).

Jak jde čas...
Postupným narůstáním členské základny, rozvojem spolupráce s nejrůznějšími subjekty a partnery v České
republice i v zahraničí rostly i nároky
na rozšíření zázemí CZDGA, které má
na starosti zajišťování administrativních
a logistických služeb. Činnost CZDGA se
již neomezovala na čistě golfovou hru,
ale začaly se pořádat pravidelné turnaje
CZDGA Golf Tour, prestižní mezinárod-

Jaké byly začátky a vstup do pozice
zaměstnavatele?
Motivace zaměstnat hendikepované
byla veliká. Věděli jsme, že je nutné zareagovat na potřeby naší organizace
a zajistit pracovníky, kteří se zhostí úkolů
vyplývajících z našich aktivit.
Upřímně říkám, že jsme na svou novou
roli nebyli vůbec připraveni a do pozice
zaměstnavatele jsme skočili rovnýma
nohama. Bylo velmi náročné se zorien-

K tehdejší i současné
situaci se vyjadřuje prezident
České golfové asociace
hendikepovaných
Ing. Miroslav Lidinský:

Základní údaje o České golfové
asociaci hendikepovaných

• Vznik 21. 12. 2009
• Od 6. 3. 2010 je plnohodnotným členským subjektem
České golfové federace (ČGF). Dne 1. 6. 2010 jsme se stali
členy Evropské golfové asociace hendikepovaných (EDGA), která usiluje
o zařazení hendigolfu do programu letních paralympijských her 2020.

• Sdružuje zájemce i výkonnostní hráče s tělesným i zdravotním
postižením, po amputaci horních a dolních končetin, po ochrnutí po
úrazech či od narození, vozíčkáře, hráče se zrakovým nebo sluchovým
postižením, mozkovou obrnou, roztroušenou sklerózou či neurologickým
onemocněním, které postihuje pohybový aparát.

Miroslav Lidinský při hře v Portugalsku na turnaji Penina Open 2015
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Ing. Miroslav Lidinský
• narozen roku 1972, pochází
z Chlumu u Třeboně
• bývalý policista a příslušník Útvaru
speciálních operací Vojenské policie
• novodobý válečný veterán, který
následkem zranění v Afghánistánu
v roce 2010 podstoupil amputaci
levé dolní končetiny
• prezident CZDGA a člen
reprezentačního hendigolfového
týmu ČR
• pětinásobný vítěz Evropského
poháru European Disabled Golf
Tour (2010–2014), mistr ČR v golfu
hendikepovaných (2014)

tovat v legislativě, museli jsme začít jednat s úřady, poprat se s administrativní
zátěží v rámci mzdové a účetní agendy.
Myslím si, že podobnou situaci zažívá
mnoho nejen neziskových organizací. Je
nesmírně složité najít někoho, kdo poskytne ucelené poradenství a pomůže
při dalším rozvoji.
Našli jsme pomoc při poradenství
v servisní organizaci, která pomáhá v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve společnosti AV Institut a která
provozuje portál www.praceozp.cz. V roce
2014 jsme pak začali jednat s úřadem
práce a vstoupili do procesu vymezování
chráněných pracovních míst pro naše zaměstnance.
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Jakou činnost vykonávají vaši
zaměstnanci?
Do pracovní náplně patří příprava domácích a mezinárodních turnajů, propagačních akcí a dnů otevřených dveří.
Rád bych to uvedl na příkladu našeho
reprezentanta Pavla Bambouska, který
má kromě administrativních a organizačních záležitostí na starosti komunikaci s novými zájemci o hendigolf, např. aktivně trénuje zájemce z Centra Paraple,
na akcích demonstruje hru z golfového
vertikalizačního vozíku Paragolfer, který slouží sportovcům s nejtěžším posti-

poradna HKP

žením, stará se o propagaci hendigolfu,
oslovuje širokou veřejnost a navíc výborně spolupracuje s médii.

Hlavní myšlenkou
CZDGA je propagace
golfu osob s tělesným
a zdravotním
postižením.
Na příkladu Pavla je vidět, že spojení hendikepu, sportu a práce je možné
a vlastně v případě jeho osoby jedno bez

Pavel Bambousek na turnaji Terramar Open 2015
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druhého nemůže existovat. Pavla navíc
velmi těší, že může golf hendikepovaných přibližovat ostatním a dokazovat,
že se ve sportu osob s postižením boří
veškeré bariéry a dogmata.
Jaké pracovní plány máte
do budoucna?
Vzhledem k tomu, že máme vymezena
chráněná pracovní místa, můžeme našim partnerům nabídnout služby v režimu náhradního plnění. Rádi bychom pro
naše klienty připravili ucelenou nabídku
a přípravu akcí šitých na míru a stali se

tak atraktivnějším partnerem. Věříme, že
se nám rozšířením našich aktivit podaří
také přispět k udržení financování chodu
a činnosti naší organizace.
A jaké jsou plány sportovní?
Ty nejvyšší sportovní mety uskutečňujeme právě teď. Několik let jsme usilovali o hostování nejvyšší soutěže evropské
tour a máme obrovskou radost z toho,
že se v letošním roce v České republice
uskuteční mistrovství Evropy jednotlivců v golfu hendikepovaných. Ve dnech
18.–21. června jsme přivítali v golfovém

resortu Barbora 102 nejlepších hendigolfistů z 19 zemí světa. Je to pro nás obrovská čest, ale i závazek. Pevně věříme,
že v předparalympijském cyklu přispějeme k propagaci tohoto sportovního odvětví a že si sportovci z České republiky
odvezou skvělé sportovní i společenské
zážitky. ■
Rozhovor připravila: Jana Brabníková
(Sekretář České golfové asociace
hendikepovaných)
Foto: Česká golfová asociace
hendikepovaných (CZDGA)

Mgr. Martin Stolín, Ph.D.
• Předseda
Zdravotní
a sociální sekce.
• Od roku 2012
rozhodce
Rozhodčího
soudu v Praze.
• Ve své podnikatelské činnosti se
věnuje zprostředkování zaměstnání
pro osoby se zdravotním postižením
na otevřeném trhu práce.
• Je provozovatelem portálu
www.praceozp.cz.

Den otevřených dveří pro studenty OA Olgy Havlové v Janských Lázních
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Sponzorovat –
ano, či ne?
Z historie je slovo sponzor svázáno s někým, kdo víceméně daroval
prostředky na žádost obdarovaného. Takto to však v současném
marketingu nefunguje.

V případě zájmu třeba domluvíme klientovi účast známé osobnosti ze světa
sportu či kultury a to dodá turnaji velký význam a razítko exkluzivity.

S

ponzoring je jednou z mnoha marketingových aktivit a jeho využití
záleží na konkrétních cílech toho
kterého podniku. Nelze pro něj stanovit
jednotné šablony a postupy. Jestliže však
nejste dobročinná organizace, mělo by
pro sponzoring platit to samé a zásadní,
co pro veškeré marketingové (či reklamní)
snažení – a to je zlepšit váš hospodářský
výsledek. Je třeba ho oddělit od filantropie či charity.
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Dnes sponzoring nevnímáme jako
nákladovou položku, ale jako investici,
kterou musíme posuzovat z hlediska její
návratnosti. Sponzoringem neobdarováváme, ale v rámci marketingu využíváme určitých dispozičních práv spojených
s danou akcí či událostí, která nám příjemce výměnou za peníze poskytuje. Komerční využití těchto dispozičních práv
by nám mělo přinést více peněz, než jsme
za ně zaplatili.

Často se sponzoring řeší v rovině „přece bychom něco sponzorovat měli“, „pan
ředitel má rád tento sport, a tak tam něco
dáme" či „dostaneme lístky zadarmo“.
Toto je jen černá díra na peníze. Efektivnější bývá vložit prostředky do skutečného využití dispozičních práv nebo jiné
formy reklamy. Nejdůležitější je, abychom
v rámci využití dispozičních práv naše zákazníky dostatečně zaujali a přesvědčili.
Nejde však o množství zákazníků, které
oslovíme, jde především o to, abychom
podnítili růst prodeje a zvýšili hodnotu
naší značky. V marketingu si musíte uvědomit, že není třeba, aby nás lidé znali, je
třeba, aby od nás kupovali.
Investicí do dispozičních práv musíte
podpořit především své zájmy, a ne zájmy
příjemce vašich peněz. Jen asi 10–15 % firem si měří výnosnost takovéto investice.
A mluvíme tady o reálné výnosnosti, ne
např. o návštěvnosti či sledovanosti dané
akce, ta je vám k ničemu. Jestliže nejste
neznámá firma, povědomí o tom, že něco
sponzorujete, nemá velký význam. Spotřebitelé si sotva povšimnou reklam, kterými jsou oblepeny stadiony, jsou to pro
ně jen tapety na zdi.
Musíte si uvědomit, že ti, kteří vám prodávají dispoziční práva, jsou dodavatelé,
a nikoliv zákazníci. Obvykle to nejsou vaši

přátelé a v mnoha případech mají na mysli jen prospěch vlastní akce. Těší se na to,
že jim předem dáte peníze a pak se uvidí,
zda vám vaše investice přinese očekávané. Pokud není v jejich dalším zájmu, aby
vás jakoukoli formou dále podporovali
v realizaci vašeho obchodu, končí jejich
práce pro vás podpisem smlouvy. Proto je
vhodné nastavit i motivační systém, aby
vás doporučovali. Je třeba, aby prodejci
dispozičních práv vnímali to, že vy jste
zákazník a oni by měli pracovat pro vás.
Měli by s vámi sdílet úspěch i rizika spojená s nákupem dispozičních práv, měli by
být zodpovědni za úspěch akce.
Jestliže se rozhodnete investovat
do nákupu dispozičních práv, měli byste mít vždy na zřeteli, že daná akce musí
jednoznačně souviset s vašimi aktivitami
a podporovat je. V zákazníkovi musíte posílit jeho loajalitu vůči vaší značce a motivovat ho k nákupu dalšího vašeho zboží,
ne ho však zmást a rozmělňovat obraz
značky v jeho hlavě. Zvěte ho osobně
tam, kde vás může vidět, informujte ho
a tím tak nejlépe podpoříte vaši sponzorskou investici!
Správné marketingové využití dispozičních práv je přínosem pro váš lepší hospodářský výsledek. Pro prodejce dispozičních práv a jejich kupce by bylo dobré,
aby si uvědomili všechny výše uvedené
skutečnosti a nastavili podmínky a pravidla spolupráce tak, aby byly obě strany
ve finále spokojené.
Jestliže se na to podíváme ze strany
prodejce dispozičních práv, tak ten, který si uvědomí potřeby svého zákazníka
(podniku), bude mít konkurenční výhodu
před ostatními. Když zákazníkovi nabídne přímý prodejní či marketingový efekt,
a ne jen „sponzoring“ ospravedlňovaný
nesmyslnými sliby, může takto získat
dlouhodobého partnera a výbornou referenci pro získání dalšího zákazníka.

Golf pro vaši firmu – ano, či ne?
Golf je aktivitou, která velmi dobře spojuje lidi. Jako majitel reklamní a eventové
agentury JOY GOLF a zároveň z pozice ředitele mladoboleslavského golfového hřiště
vím, o čem mluvím. Golf je fenomén, který jde napříč generacemi i společenským
postavením. S ohledem na výše uvedené
principy sponzoringu se snažíme všechny
výhody spojené s hraním golfu využít a nabídnout našim klientům. Neprodáváme jim
jen reklamní plochy ani loga na letáčcích
– realizujeme projekty, které přinášejí hmatatelný užitek. V případě zájmu třeba domluvíme klientovi účast známé osobnosti
ze světa sportu či kultury a to dodá turnaji
velký význam a razítko exkluzivity.
Golf je prostředím, které podporuje
setkávání a vzájemnou komunikaci mezi
lidmi. Právě zde můžete završit celé své
marketingové snažení. Pro uzavřenou
a omezenou cílovou skupinu je osobní
setkání s potenciálními klienty nenahraditelným článkem procesu získávání
zákazníka. Golf nabízí kulturní prostředí
a možnosti neformální komunikace a právě to je často tím rozhodujícím faktorem!
Já osobně tvrdím, že golf sám o sobě
generuje malý obchod, ale spojuje firmy,
které dělají velký obchod. Golf je třeba
vnímat jako malou říčku, která na své
cestě od pramene krajinou sbírá lokální
partnery, jež vlévá do moře obchodních
příležitostí.
Jak na to? Například mnoho lidí sní
o tom, že by si golf rádi vyzkoušeli, ale
sami nenajdou odvahu. Vy se můžete stát
těmi, kdo jim tento svět umožní poznat
a vytvořit tak třeba celoživotního koníčka.
Pro ty, kteří golf již aktivně hrají, můžete
uspořádat cílené akce směrované na klienty, jejichž přízeň chtějí získat. Můžete
také nabídnout zvýhodnění svým zaměstnancům a zvýšit tak jejich loajalitu.
Možností je skutečně velmi mnoho a my

Lukáš Chmelař
• majitel a zakladatel agentury JOY
GOLF (organizování golfových
turnajů JOY GOLF & FESTINA TOUR)
• ředitel Golfového hřiště Mladá
Boleslav
• člen HKP jako OSVČ
• jeden ze zakládajících členů Sekce
vztahu sportu a podnikání při HKP

vždy hledáme variantu, která nabízí nejlepší poměr cena–výkon. Co jiného si přát
než vděčného klienta či zaměstnance.
I úder mimo cíl vám v golfu může
přinést toužený úspěch
Mohlo by se zdát, že golf je zábavou
pro úzkou skupinu lidí. Tento mýtus se
snažíme bořit a ukázat, že jako ve světě,
tak i u nás začíná být golf zábavou pro
stále širší skupinu lidí. Můžete ho provozovat v každém věku, náklady nejsou
větší, než když se věnujete např. rekreačnímu lyžování, díky hracímu systému
můžete vyhrát i jako začátečník, počet
hřišť v republice stále roste apod. To vše
jsou aspekty, které golf činí velmi zajímavým a stále přístupnějším. Dnes je
v ČR registrováno 56 000 hráčů a od roku
2000 do roku 2015 narostla členská základna z 8 000 golfistů sedmkrát!!
Znáte jiný sport, který má u nás takový
nárůst? Zkuste ho, je to zdravý sport, který vám změní život. ■
Lukáš Chmelař
Foto: archiv L. Chmelaře
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Praha musí mít
záchranku v TrOji
Pražský radní Ing. Radek Lacko má ve své kompetenci bytovou
problematiku a fungování zdravotnictví v hlavním městě. Povídali
jsme si s ním o tom, co v těchto oblastech pro Pražany připravuje:

V

e své gesci máte pražské bydlení. Nedávno proběhla tiskem
zpráva, že v pražských městských bytech skončí výhodný nájem
lidem s vyššími příjmy. Co tím bylo
přesně myšleno?
Že lidé s vysokými příjmy by neměli
mít v městských bytech stejné nájemné
jako potřební, pro které jsou tyto byty
určeny především. Obývat městský byt
by měla být čest a výhoda.
Rozhodl jsem se proto vzít ohled
na skutečnost, že ne u všech nájemníků
je nájem adekvátní jejich příjmům. Takže
jsem navrhl zavedení takzvaně dvojkolejných nájmů. Měly by vést ke změně
pravidel spočívající ve sběru dat o nájmech, jejich vyhodnocení a následně
k přípravě nové metodiky stanovení hladiny nájemného.
To vše tak, aby městské byty generovaly svůj efekt jak ve vztahu k sociálně
slabším, tak i z hlediska jejich užívání
těmi, kdo stojí na opačné straně sociálního spektra.
Jste rovněž první, kdo se odvážil iniciovat a novým způsobem podpořit
pronájem malometrážních bytů. O co
vlastně jde a proč jste k tomuto kroku
přistoupil?
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V první řadě je důležité si povědět, co
tomu předcházelo. Za mé působnosti
jsme především vyhodnotili takzvanou
Komplexní analýzu bytového fondu hlavního města Prahy. Tu město zpracovává
a průběžně analyzuje od roku 2015. Tato
analýza nám odhalila, potažmo potvrdila
vznikající „nesoulad“ mezi schválenými

Výstavba nové
budovy Zdravotnické
záchranné služby
v Troji je jednou
z priorit hl. m. Prahy
v oblasti
zdravotnictví.
žadateli o byty. Dosud jimi byly převážně
rodiny s nezletilými dětmi, pro něž byly
uvolňovány větší byty. Tento trend by ale
postupně vedl k tomu, že část bytového
fondu zůstane nevyužitá, včetně dalších
rizik, jaká představuje únik na nájemném
či další neuspokojení žadatelé o byt. Proto jsme připravili i projekt na pronájem
malometrážních bytů. Tyto byty budou
výhradně v domech, které nejsou schváleny k prodeji. Neočekáváme, že do výběrových řízení se budou hlásit lidé, kteří

mají možnost – tedy zejména finanční –
řešit svou bytovou otázku koupí či pronájmem bytu od soukromého vlastníka.
O byty ale budou moci zažádat lidé, kteří
se třeba ne vlastní vinou dostali do tíživé
situace, například po rozvodu, matky samoživitelky a studenti.
Nicméně o velké či větší byty zůstává trvalý či řekněme přednostní zájem. A rodin, které o ně žádají, rovněž
přibývá. Zde situace stagnuje, nebo
jste schopen ji dále řešit?
V mé gesci je pochopitelně nezbytné ji
řešit. Zde se výsledky ukážou až po delším úseku mého funkčního období. Ale
už nyní se upřímně snažím, abych se
za pozdější hodnocení mé práce nemusel stydět. Aktuálně se nám proto podařilo prosadit realizaci bytového domu
na Černém Mostě určeného právě rodinám s dětmi. Vznikne pro ně celkem –
myslím, že úctyhodných – více než 200
zcela nových jednotek, které v souvislosti s potřebou rodinného bydlení nebudou pouhý kompromis, ale představují
velmi kvalitní a moderní zázemí.
Kromě bytové politiky máte na starosti rovněž pražské zdravotnictví.
Jedním z jeho důležitých zařízení je

Nemocnice Na Bulovce. Hlavní město
je majitelem téměř tří čtvrtin jejího
majetku. Proslýchá se, že v budoucnu
by ji město mělo či mohlo koupit.
Velmi bych uvítal, kdyby Praha měla
nějaké významné aktivum ve zdravotnictví. V dané oblasti by nám to totiž přineslo více zkušeností, které by se v budoucnu mohly projevit jako velmi důležité,
a to nejenom v debatách o zdravotnictví. Znám do budoucna jen dvě takříkajíc čistá řešení, jak současný poněkud
nesourodý stav NNB vyřešit. Buďto naši
část majetku odkoupí stát jako stávající
zřizovatel, nebo se zřizovatelem stane
hlavní město Praha.
To ale přijde na program až později.
Nyní intenzivně pročišťujeme vzájemné
vztahy, pracujeme na nové správcovské
smlouvě včetně stanovení nové hladiny
nájemného. Nejzazší datum pro vyjednání nových vztahů se váže k letošnímu
podzimu.
Jedním z největších problémů je nepochybně, a to již dlouhodobě, nové
sídlo Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Budova je
plánována v pražské Troji. Podle původních plánů měla stát již za minulé
Rady hlavního města. Údajně je ale
projekt trvale odmítán až bojkotován
některými členy trojského zastupitelstva. Pokud by protesty neustávaly,
jste ochoten svůj postoj k vybrané lokalitě přehodnotit?
Výstavba nové budovy ZZS v Troji je
jednou z priorit HMP v oblasti zdravotnictví. Budova je po architektonické
stránce velmi povedená, nejde o žádné tuctové skleníkové administrativní
centrum. Situováním administrativního
zázemí záchranné služby do MČ Troja
výrazně stoupne její společenská vážnost jak z pohledu umístění významné

složky pražského integrovaného systému, tak i vlastním humanitárním posláním činnosti záchranné služby. ZZS
Praha zachraňuje lidské životy, má vynikající výsledky a patří ke špičce v Evropě.
Pronajaté prostory v Korunní ulici jsou
nedůstojné a zcela nevyhovující požadavkům 21. století pro takto prestižní
organizaci. Na průtahy není čas, bylo
investováno už příliš velké množství prostředků a záchranáři na stavbu nové ZZS
už čekají zoufale dlouho.
Poté, co jsem dal impuls k akceleraci
postupu výstavby, máme aktuálně tzv.
v mašličkách dokumentaci pro stavební
povolení, na stavbu je vydáno územní
rozhodnutí a byla podána žádost o stavební povolení. Po jeho vydání bude
dalším krokem výběr zhotovitele. Proces
projednávání dokumentace pro stavební povolení a vydání souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy
mě opět ubezpečily o tom, že stavba
po všech stránkách snese ta nejpřísnější
kritéria. Stejně tak umístění objektu u výdechu z dopravní stavby (tunel Blanka)
se jeví jako ideální, a to nejen z důvodu
strategického, ale i z důvodu odclonění
hlukové zátěže stávající obytné zástavby.
Blokace stavby ze strany zástupců MČ
Troja mě mrzí a vůbec jí nerozumím.
Děje se tak, přestože jsme zástupcům
MČ Troja vyšli maximálně vstříc s jejich
požadavky na úpravu stavby, včetně nabídky na využití části prostor stavby pro
občanskou vybavenost, kterou si Troja
nadefinuje (např. lékárna atd.). Využijeme všechny prostředky včetně právních,
abychom stavbu mohli zahájit v co nejkratším termínu. Jsem přesvědčen, že
všechny relevantní argumenty pro výhodnost umístnění stavby právě v Troji
jsou na naší straně. ■
(hkp)
Foto: archiv R. Lacka

Ing. Radek Lacko
• zastupitel, radní
• místopředseda klubu ANO 2011
Členství ve výborech:
• Výbor pro územní rozvoj a územní
plán ZHMP (člen)
• Výbor pro sociální politiku ZHMP
(člen)
Členství v komisích:
• Komise Rady hl. m. Prahy pro
udělování grantů v oblasti
zdravotnictví a protidrogové
prevence (předseda)
• Protidrogová komise Rady hl. m.
Prahy (předseda)
• Komise Rady hl. m. Prahy pro
fond Rozvoje sociálního bydlení
na území hl.m. Prahy (předseda)
• Komise Rady hl. m. Prahy pro
udělování grantů v oblasti
sociálních služeb (člen)
• Komise Rady hl. m. pro udělování
grantů vlastníkům památkově
významných objektů a příspěvků
na financování oprav církevních
objektů (člen)
• Komise Rady hl. m. Prahy pro
vodní dopravu
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Tradice oboru kamnářství u nás byla takřka na 30 let přerušena. Dnes kamnářů
postupně zase přibývá. Čím je obor zajímavý? A jakou mají perspektivu ti, kdo se
kamnářem rozhodnou vyučit? Nejen o tom jsme hovořili s Pavlem Ryndou, prezidentem
Cechu kamnářů ČR a majitelem firmy Kamnářství Rynda, který kamnařinu také učí.

P

roč jste se rozhodl pro práci
kamnáře?
V době, kdy mi bylo patnáct let,
už je to pár desítek let, jsme všichni kluci
chtěli být automechaniky. Bohužel jsem
se na ten obor nedostal. Tehdy tatínkovi
jeho dva kamarádi kamnáři řekli, ať mě
dá do učení na jejich řemeslo. Tak jsem
šel na kamnáře, aniž bych vůbec věděl,
co to znamená. Nicméně jsem byl do této
práce od začátku zapálený a zůstalo mi to
dodnes.

Pavel Rynda:

Mladým kamnářům
se v našem cechu snažíme
pomáhat, aby z nich byli
dobří řemeslníci
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Až tak, že jste se rozhodl založit si
vlastní kamnářskou firmu?
Kamnařinu jsem dělal celý svůj profesní život. Když přišla sametová revoluce,
hned v prosinci 1989 jsem si požádal
o živnostenský list. A tuto svoji živnost
jsem postupně rozvíjel. Dnes z ní je rodinná firma, kde pracují již tři generace.
Dokonce i moje dcera se vyučila kamnářkou a vnuk dělá zkoušky letos. Předtím už
se ale stihl vyučit i keramikem a udělat si
maturitu.
Obor kamnář byl ale přece v roce 1967
zrušen…
Ano, tehdy ho zrušilo ministerstvo školství, protože nebyl potřeba. Ty trendy
ve vytápění byly totiž tenkrát úplně jiné.
Stavěly se už domy s centrálním vytápěním, bylo tu naftové vytápění a pak se
objevily elektrické přímotopy. A nesmíme
zapomenout na plyn. Naštěstí dnes již
lidé vědí, co kamna dokážou. I když je využívají standardně jako přídavné topení.
Na rozdíl od plynu či elektřiny ale nejsou

kamna na ničem závislá, takže pokud by
se něco stalo, mohou si zatopit kdykoliv.
V souvislosti s tím došlo i k obnovení
učebního oboru kamnář?
Obnovení oboru přišlo až v roce 1996.
První škola, která ho zařadila mezi nabízené obory, byla Ostravě, druhá v Horní
Bříze a třetí je v Praze, kde má své sídlo
i Cech kamnářů ČR.

Obor kamnář dokončí
v průměru 85 % učňů.
Takových oborů
moc není.
Obnovit obor, který na 30 let zcela zmizel, ale určitě nebylo vůbec jednoduché…
O to, aby se znova zrodil učební obor,
se musel někdo postarat. Tehdy mě napadla myšlenka sdružit kamnáře a na to
bylo potřeba založit cech. To se nám nakonec podařilo, i když s tím byla spojena
spousta starostí. Pro nový obor se musely připravit komplet celé osnovy, protože neexistovaly. A jak jsem již zmínil,
na první škole se obor podařilo „rozjet“
v roce 1996.
Takže v tom mezičase mohl být kamnářem prakticky kdokoliv?
Dalo by se říct, že ano. Ještě i v tom roce
1996 to byla volná činnost, a požádat tak
o ni mohl prakticky kdokoliv. Až v roce
2002 se po velkých bojích podařilo docílit

toho, že jsme řemeslná živnost. Dnes je
tedy ke zřízení živnosti kamnáře potřeba
výuční list nebo rekvalifikační kurz. Jeden
čas byla vyžadována i praxe, ale tohle bohužel zrušili.
Kdo se dnes na tento obor hlásí?
Část našich učňů je z rodinných firem. To
je nejideálnější varianta, protože takový
kluk či děvče (ano, máme i děvčata) má
v oboru zázemí. U těch dalších pak často
hrají významnou roli rodiče, kteří kamnařinu považují za „dobrý kšeft“. Například
v Praze, kde učím, otevíráme obor každý
rok a míváme tak sedm žáků. Obecné
předměty mají společné všechny obory,
na ty specifické se pak dělí. Učí se hlavně technologii a konstrukci kamen, je to
hodně o odborném kreslení. Praxi začínají již v prvním ročníku, první pololetí
ve škole, kdy mají hlavně práce zednické,
zámečnické a další, druhé pololetí už je
beru s sebou k zákazníkovi, aby si práci
trošičku „osahali“ v reálu. V dalších dvou
ročnících už chodí na praxi do firem.
Jak ke svým žákům přistupujete?
Já jsem tady takový otec… Snažím se jim
dát nějaký řád, protože je potřeba, aby
se soustředili. Ale současně se snažím
je zaujmout. To je totiž hrozně důležité.
Tuhle práci dělám srdíčkem a citem a oni
to cítí. Vezmu je třeba na demontáž 150
let starých kamen. Taková kamna se
nejdříve musí zaměřit, poté se demontují, musí se umýt a pak znovu připravit
na stavbu. Příště zase jdeme třeba opravit
pec, to je pro ně zase něco úžasného.
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Takže si s nimi vytvoříte poměrně úzké
pouto…
To ano. A musím se přiznat, že je to příjemné, když mi i po vyučení, kdy již pracují, třeba zavolají a řeknou: „Šéfe, poraďte
mi, nevím si s tímhle a tímhle rady!“ Velmi rád jim pomohu. Samozřejmě nejen
já, ale obecně se v našem cechu snažíme
mladým kamnářům pomáhat, aby z nich
byli dobří řemeslníci.

musí umět postavit všechna topidla. Musí
se v nich vyznat, ale hlavně to také musí
umět naplánovat, nakreslit, vypočítat
tahový systém, pak také spočítat cenu

Kolik učňů školu úspěšně dokončí?
V průměru 85 % a to je skvělé číslo, moc
takových oborů není. Zhruba 30 % jich
pak ještě jde na maturitní nástavbu. Ta
úspěšnost je dána i tím, že je to v podstatě umělecká činnost. Protože kamnář

a udělat zákazníkovi cenovou nabídku.
Ač se to nezdá, musí umět i dobře hovořit
a také dobře vypadat. Protože to je důležité pro to, aby svou práci dokázal prodat.
A samozřejmě musí také umět ta kamna
postavit.

Cechovní kamnáři mají
celoživotní vzdělávání.
Seznamují se tak
s novinkami z oboru.

Kolik je u nás vlastně v současnosti
kamnářů?
Statisticky je asi 1200 vydaných živnostenských listů. Samozřejmě někteří kamnářskou práci vůbec nedělají, jsou stavaři, kominíci, mohou to být i zedníci. Těm,
kdo již měli živnost v roce 2002, kdy se
kamnář stal řemeslnou živností, zůstala.
A kamnářů, kteří jsou vyučeni nebo
alespoň mají rekvalifikační kurz?
Rekvalifikační kurz máte ve spoustě škol.
A máme z nich asi 400 kamnářů. Těch, kdo
prošli tříletým učebním oborem, máme
v současné době přibližně sedmdesát..
Ve společenstvu, tedy cechu, nás je 216.
Je však třeba přitom vzít v potaz, že ne

všichni vyučení jsou živnostníci, část jich
je zaměstnána ve firmách. Pak je členem
cechu majitel a ti zaměstnanci již ne. Takže to číslo je trochu zkreslené.
Měl by na sobě kamnář nějak pracovat,
i když už se pohybuje v praxi?
Cechovní kamnáři mají celoživotní vzdělávání. Pořád se totiž objevují nové věci,
třeba nové materiály, jiné kachlové systémy, spárovací hmoty… A musí znát
i další věci a umět spolupracovat s dalšími profesemi. Třeba při navrhování kamen do nízkoenergetického či pasivního
domu je to o spolupráci s projektantem
a architektem. Protože topidlo musí mít
výkon tak akorát, aby se nepřetápělo,
nebo naopak nestačilo.
Pořizují si dnes lidé kamna často?
Dnes se v podstatě málokdy staví nový
dům, který by neměl krb, ať již individuálně stavěný nebo sériově vyráběný. Sálavé
teplo z krbu je totiž jako od sluníčka. Je
jiné než to z radiátorů. Když se budeme
bavit o těch individuálně stavěných, tak
hodně moderní jsou designová kamna
z hladkých velkoformátových kachlů. Ty
sem přišly z Rakouska, což je taková kolébka kamnářství. Trendem je také prosklení, aby byl oheň vidět.
Na chalupách si zase lidé často nechávají renovovat staré kachlové sporáky,
ve městech jsou to pro změnu historická,
tedy klasická sloupová kamna. Ne vždycky se v nich ale po rekonstrukci topí uhlím nebo dřevem. Někteří lidé chtějí sice
zachovat kamna kvůli jejich vzhledu, ale
topí v nich třeba elektřinou. Pak nepotřebují ani komín, ani místo pro skladování
topiva. Stačí kdykoliv zapnout termostat
a máte stejné teplo jako z ohně.
Někdo chce kamny dům vytápět, někdo
chce na nich vařit, někdo si v nich chce
zatopit jen občas. I podle toho budou
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každá kamna jiná. Takže ta práce může
být velice různorodá.
Jistě se může stát, že něco ve výsledku nebude zcela podle zákazníkových
představ a bude třeba uvažovat o reklamaci. Kdy je podle vás na místě ji
zvážit?
V každém případě při špatné účinnosti
kamen, protože to znamená, že tam byl
zřejmě špatný výpočet kamnáře. Nebo
může být třeba špatně postavený komín
o menším průměru, než bylo třeba. Těžko by se ale podle mě reklamovalo třeba
prasklé sklo, protože se bude těžko dokládat příčina. Může totiž prasknout například proto, že na ně děti nastříkaly vodu.

Pavel Rynda
• Práci kamnáře se věnuje celý svůj
profesní život.
• Vybudoval rodinnou firmu
Kamnářství Rynda.
• Od roku 1995 je prezidentem Cechu
Kamnářů ČR, který spoluzakládal.
• Své zkušenosti předává učňům

A setkáváte se třeba v rámci cechu s reklamacemi?
Ano, ale ne moc často. Navíc reklamace,
které nám na cech chodí, se z 99 % případů týkají mimocechovních kamnářů.
I s těmi se ale věc snažíme řešit, protože
vždycky je lepší dohoda, než kdyby došlo
k nějakému soudnímu sporu.
Jak vidíte budoucnost kamnářů?
Pokud k nám nepřijde teplo a nebudeme mít 25 stupňů každý měsíc v roce, tak
předpokládám, že to bude pokračovat. Ale
teď vážně. Myslím, že budoucnost je pro
kamnáře docela slibná. Ale musí to řemeslo dělat poctivě. Pokud to nedělá poctivě,
tak se na trhu neuživí. Zákazníci jsou dnes
totiž náročnější. Lidé už pochopili, že každé
řemeslo má své místo. Ať je to malíř, zedník,
kamnář či kominík, vyplatí se pozvat si specialistu, zjistit si, jaké jsou možnosti.
Je tento učební obor nějak propagován? Přece jenom si myslím, že oproti
takovým „klasikám“, jako je třeba zedník či kominík, není mezi lidmi moc
v povědomí…

v oboru kamnář na Střední odborné
škole stavební a zahradnické v Praze.

Ta osvěta je velká. Dělají si ji hodně
samy školy, třeba náš ředitel Janeček ji
má opravdu obrovskou. Informace se
objevují v časopisech i novinách, dělají
se workshopy. Samozřejmě i pro další
učební obory. A propagaci oboru kamnář se věnujeme i my v rámci cechu.
Vydáváme časopis, chodíme na výstavy.
Například do pražských Letňan. Tam budou naši učni opět stavět přímo na výstavě kamna.
Otázka na závěr: kde může člověk najít
kamnáře?
Na stránkách Cechu kamnářů ČR může
najít kontakty na všechny kamnáře, kteří
jsou našimi členy. To jsou prověření kamnáři. I když jsme samozřejmě všichni jenom lidé a – jak se říká – chyba se může
stát i mistrovi. ■
Dana Jakešová
foto: Lukáš Procházka
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Web přivede zákazníky
až k vašim dveřím
O důležitosti internetu dnes již nikdo nepochybuje. Přesto velká část menších
společností vlastní webovou prezentaci nemá, nebo je zastaralá a neaktuální.
Technologie a možnosti se velice rychle rozvíjejí a je potřeba držet krok s dobou.
Odpovídá následujícím bodům i váš firemní web?
Momentu, kdy se z návštěvníka stává fanoušek či zákazník, se říká konverze. Může to být
vyplnění kontaktního formuláře, přihlášení
k odběru novinek nebo sledování stránky na Facebooku. Každá ze stránek vašeho
webu by měla směřovat k jednomu z cílů.

Foto: Shutterstock

W

ebové stránky jsou často místo prvního kontaktu zákazníka
s vaší společností. Proto si dejte
záležet na jejich koncepci. Počítejte s tím,
že vytvoření kvalitního webu vám zabere
čas, ale je to vizitka, která za vás pracuje 24
hodin denně. Když to provedete dobře, v konečném výsledku se vám to mnohonásobně
vyplatí a o to delší dobu vám bude sloužit.
I po spuštění se k webu pravidelně vracejte
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a rozvíjejte ho podle aktuálních potřeb společnosti. Přístup postupného rozvoje a změn
je lepší varianta, než každé dva roky web
kompletně předělávat. Dejte svému webu
patřičnou váhu a důležitost.
Každý web má své cíle
Stejně jako e-shop i web společnosti by měl
směrovat návštěvníky ke konkrétní akci, jinak zbytečně přicházíte o peníze a energii.

Více než 30 % návštěv je z mobilních
zařízení
A toto číslo stále roste. Je velmi pravděpodobné, že brzy přijde moment, kdy váš web
budou lidé prohlížet častěji z mobilních telefonů a tabletů než na počítači. Tohoto trendu
si všiml i Google a upřednostňuje ve vyhledávání stránky, které jsou optimalizovány
pro mobilní telefony. Při používání webu
z mobilních zařízení ale dochází k zásadní
změně kontextu. Najednou můžete rovnou
volat na telefonní číslo uvedené na webu
nebo se nechat navigovat na zmíněnou adresu v kontaktech. Vyjděte lidem vstříc a oni
najdou cestu až k vám.
Kvalitní fotky
Věnujte čas obsahu a vyberte fotografie,
které se k vám hodí, protože právě ty hned
vtáhnou návštěvníky do vašeho příběhu.
Ideálně zapomeňte na fotobanky, reálné
a autentické snímky z vašeho prostředí odvedou mnohem lepší službu. Investujte
do fotografa a získáte skvělý obsah pro web,

sociální sítě i další marketing. A pokud prostě
nemáte kvalitní fotografie nebo vizuálně zajímavé prostředí a téma vaší společnosti není
dostatečně fotogenické, postavte svůj web
na typografii a infografice. Je to vždy lepší
varianta než používat rozmazané fotografie
z vašeho telefonu.
Buďte struční
Je dobré mít na paměti, že lidé čtou
na webu velmi těkavě – na rozdíl třeba
od čtení knihy. Běžně zaznamenávají jen
nadpisy a zvýrazněné části textu. Proto
buďte struční a výstižní, vystačíte si se silnými titulky a krátkými odstavci textu v kombinaci s fotkami. Pokud se na to necítíte,
nechte si pomoct od profesionála, vyplatí
se to. Copywriter s vámi nastaví tón komu-

Web firmy by měl
směrovat návštěvníky
ke konkrétní akci,
jinak přicházíte
o peníze a energii.
nikace na základě cílové skupiny, definuje
klíčová sdělení a vytvoří pro váš web správný obsah. Navíc se vám klíčová sdělení budou hodit i mimo web, můžete je používat
jako argumenty na schůzkách, ve vašem
katalogu nebo v nabídce.
Udržujte web aktuální
Informace, které umístíte na web, nejsou vytesány do kamene. Pokud je web napojen
na administrační systém, udržujte ho aktuální. Informujte o speciálních akcích, změnách
a novinkách, nechte své zákazníky nahlédnout pod pokličku. Díky tomu bude web váš
nejaktuálnější kanál. Pokud dopředu víte,
že nemáte prostor na psaní aktualit, raději
je na web vůbec nedávejte. Nikdy nepůsobí dobře rok stará novinka na vaší úvodní
stránce.

Propojení existujících služeb
V on-line světě existuje řada služeb, které
vám ulehčí život. Pro restauraci to mohou
být rezervační tlačítka od Restu, hodnocení
z portálů jako Trip Advisor nebo Foursquare.
Vyberte ty, které pro vás mají smysl, a propojte je s webem tak, aby se vytvořil funkční
ekosystém. Vaše denní nabídka se pak dokáže jediným kliknutím dostat na několik míst
zároveň.
Weby nejsou drahé nebo levné
Společnost nás učí přemýšlet na úrovni levné versus drahé. Na web se dívejte spíš jako
na investici, u níž se sleduje návratnost. Proto
se ptejte, jaké jsou náklady a co může web
přinést. Pak se webové stránky dělí na ty, které fungují, a na ty, které nefungují.
Měřte, co se na webu děje
Web je v současnosti nejlépe měřitelným
médiem na světě. Dozvědět se o vašich návštěvnících můžete prakticky cokoliv, aniž
vás to stojí jakýkoliv výdaj navíc. Mezi základní otázky patří: Jaká je návštěvnost?
Odkud lidé přicházejí? Z jakých míst a jakých
zařízení si web prohlížejí? Jaké stránky a informace čtou nejčastěji? Stačí propojit web
se službou Google Analytics a všechna tato
data budete mít neustále k dispozici.
Nezapomeňte na ostatní jazyky
Pokud by se cizinci mohli podílet zajímavým
procentem na vašem obratu, pak má smysl
uvažovat o jazykové mutaci webu. Verze přitom nemusí být naprosto stejná jako česká,
leckdy stačí shrnout to nejdůležitější na jednu stránku a základní očekávání zákazníků
je splněno. Domluví se s vámi, najdou vaši
adresu.
On-line nástroje na tvorbu webu
Dnes je možné vytvořit kvalitní web i bez
agentury. Pokud víte, co chcete říct, dobře vám poslouží on-line nástroje na tvorbu

Martin Hakl
• Je spolumajitel agentury Breezy
a v digitálním odvětví působí přes
10 let.
• Mezi klienty Breezy patří firmy jako
PPF Group, Studio Najbrt, zámek
Chateau Mcely nebo síť podniků
Aromi Group, se kterou Breezy
vyhrálo 2. místo v soutěži WebTop
100 v oboru gastronomie.
• Díky technologickým
zkušenostem se Martin Hakl stal
spoluzakladatelem solidpixels,
nástroje na tvorbu webu, který již
využívá více než 100 klientů. Jde
o komplexní řešení, ve kterém
uživatel jednoduchým přetažením
prvků vytvoří vlastní web včetně
mobilní verze.
Foto: archiv M. Hakla
webu. Většina z nich funguje ve vašem prohlížeči, není potřeba nic instalovat. Díky pokročilé a uživatelsky přívětivé administraci
zvládnete vše sami bez technických znalostí.
Chcete změnit výchozí vzhled? Potřebujete
jiné rozložení stránky? Chcete přidat blog?
Stačí pár kliků myší a máte hotovo. Je to jako
mít stále k dispozici vlastní tým vývojářů.
Pro menší společnosti to je cesta, jak získat
za dostupné finanční prostředky technologicky kvalitní web. Takové řešení by si často
nemohli dovolit, kdyby si objednali vývoj
na míru přímo od agentury. Tento nový směr
se velice rychle rozvíjí a využívá jej již nyní
spousta menších a středních společností
nebo jednotlivců. ■
Martin Hakl, martin@breezy.cz,
www.solidpixels.cz & www.breezy.cz
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Poloviční úvazky: Česko
je za evropským průměrem
Možnost práce na zkrácený úvazek podle odborníků pozitivně ovlivňuje celkovou
míru zaměstnanosti a situaci na trhu práce. Přesto u nás nabídka těchto pracovních
pozic nedosahuje ani deseti procent. Poptávka naproti tomu stále roste.

N

a zkrácené úvazky pracuje v Evropské unii průměrně 32 procent
žen a 8 procent mužů. U nás pouze 5,8 procenta žen a 1,3 procenta mužů.
Například v Nizozemsku je to ale přes 60
procent žen. V Rakousku, Německu nebo
ve Velké Británii pracuje na zkrácený
úvazek až čtvrtina všech zaměstnanců.
Dobře fungují i ve Francii, kde dokonce nezaměstnaní mohou přijmout práci na částečný úvazek, aniž ztratí nárok
na podporu v nezaměstnanosti, to u nás
nejde. „Na Slovensku pak funguje takzvané dělené pracovní místo, kdy se práce
rozdělí mezi více zaměstnanců,“ říká Olga
Hyklová, majitelka a výkonná ředitelka
společnosti AC JOBS. „Zaměstnanci jsou
vzájemně zastupitelní, firma získá několik
odborníků namísto jednoho. Navíc klesá riziko, že zkušení pracovníci odejdou
předčasně do důchodu nebo se po mateřské dovolené nevrátí.“ Tento tzv. job
sharing u nás bohužel také není možný.
Výhody i pro firmy
Klasickým zkráceným úvazkům však nic
nebrání. Navíc podle odborníků přinášejí
výhody nejen zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům. „Zkušenosti firem, které
částečné úvazky nabízejí, ukazují, že jejich zavedení posiluje loajalitu zaměst-
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nanců, zvyšuje jejich produktivitu a navíc
pomáhá udržet kvalifikované pracovníky,“
zdůrazňuje Hyklová. Jedním z důvodů,
proč firmy pracovní pozice s polovičním
úvazkem nabízejí jen okrajově, je podle
ní nízká podpora státu. Říká, že u polovičního úvazku mohou firmy v ČR od roku
2013 získat až 12 tisíc korun jako měsíční
příspěvek na mzdu za jednoho pracovníka, což je ale v podstatě jediný benefit.
Kdo stojí o částečné úvazky
Zájem o kratší úvazky mají často ženy
s malými dětmi. Těm by navíc umožnily
pracovat částečně již v průběhu mateřské, což je důležité pro to, aby neztratily
kontakt s oborem. „Studie Evropské komise uvádí, že negativní dopad rodičovství na zaměstnanost českých žen činí 25
procent. Míra zaměstnanosti žen s dětmi
do 6 let nedosahuje v Česku ani 40 procent. V EU je průměr 60 procent,“ poukazuje na realitu Olga Hyklová.
Další skupinou jsou absolventi a studenti.
Jejich zaměstnání na zkrácený úvazek má
přitom výhodu i pro firmy. Proškolí a zaučí si budoucího zaměstnance, a nebudou tak v budoucnu muset hledat specialistu v daném oboru. V případě seniorů,
kteří o zkrácené úvazky mají rovněž velký zájem, budou do budoucna dokonce

nutností. „Podle předpovědi ministerstva
práce by se do roku 2050 měl počet obyvatel nad 65 let zdvojnásobit, zatímco
počet narozených dětí klesne o čtvrtinu.
To samozřejmě znatelně ovlivní pracovní
trh. Firmy budou muset zaměstnávat starší pracovníky a přizpůsobovat jim pracovní místa i formu pracovního úvazku,“ vysvětluje Hyklová.
Právní nárok na částečný pracovní úvazek
má jen rodič, který pečuje o dítě mladší
15 let, nebo těhotná zaměstnankyně.
„Zaměstnavatel je povinen této žádosti
vyhovět, nebrání-li mu závažné provozní
důvody,“ zdůrazňuje Hyklová.
Při částečném úvazku přísluší zaměstnanci
mzda nebo plat, které odpovídají poměrně této pracovní době. Hodinová mzda při
částečném úvazku musí být podle Hyklové stejná jako mzda za stejnou práci nebo
práci stejné hodnoty na plný úvazek. To
platí i pro poskytování zaměstnaneckých
výhod, které musí být poskytovány poměrně. Zaměstnanec může pracovat v jakémkoli denním rozvržení, například u polovičního úvazku 4 hodiny denně nebo
dva dny po 8 hodinách a jeden po čtyřech.
Nárok na dovolenou je opět poměrný. Například při polovičním úvazku by šlo o 20
dní dovolené po 4 hodinách (za den). ■
Dana Jakešová

tipy volný čas

Kam za kulturou
„Strýčku Pepine, chcete k snídani čaj, kávu, mléko, čokoládu nebo pivo?“ – „Rum!“
Tuto a spoustu dalších nezapomenutelných hlášek můžete slyšet v původním muzikálu Postřižiny autorů
Miloslava Frýdla (scénář) a Jana Martínka (hudba), vytvořeném na motivy známé předlohy Bohumila Hrabala. Těšit
se můžete i na koupel Maryšky a paní hostinské v pivovarském sudu, skok pana De Giorgiho z pivovarského komína,
na léčbu pomocí zázračných fulguračních proudů i výborné pivo. Představení můžete zhlédnout v zahradě zámku
v Mníšku pod Brdy v pátek a v sobotu 5. a 6. srpna. Na jedné
scéně tu uvidíte Jana Rosáka, Pavla Vítka i Lumíra Olšovského
společně se zkušenými ochotníky.
A v Mníšku můžete navštívit i další akce. 20. 8. proběhne v Barokním areálu Skalka 3. ročník Skalkafestu. Na zdejším zámku je
na 27. 8. připravena Hradozámecká noc a 10. září zde proběhne
koncert Kamila Střihavky v rámci Mníšeckého kulturního léta.

Foto: archiv M. Frýdla

Kam na výlet
Historický skleník u zámku v Lánech má
po náročné rekonstrukci opět podobu ze 30. let minulého století, kterou tehdy zčásti navrhoval i Ma-

Najděte si čas
číst své noviny

Kam na výstavu
Letecké muzeum Kbely opět na letní sezónu otevřelo své
brány. A návštěvníky čeká i novinka. Zpřístupněny jsou totiž
také nově zrekonstruované hangáry číslo V a VI v areálu Stará
Aerovka na letňanském letišti. Hangáry jsou vzdáleny zhruba
900 metrů od kbelského areálu, vchod je z Hůlkovy ulice. Mimo
jiné si zde můžete prohlédnout i nový přírůstek ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha – letoun MIG-29, který muzeum získalo výměnou ze Slovenska, nebo Aero L-39 Albatros
(na fotografii). Vstup do muzea je zdarma.

Foto: Letecké muzeum Kbely

Foto: Muzeum TGM

sarykův architekt Josip Plečnik. Dodatečně přistavěné moderní skleníky jsou pryč a původní železná
konstrukce a litinové prvky jsou opraveny. Skleník
i zámecký park budou přístupné až do konce října,
vždy ve středu a čtvrtek od 14 do 18 hodin, o víkendech a o svátcích od 10 do 18 hodin.
V Lánech můžete navštívit i Muzeum T. G. Masaryka,
kde kromě stálé expozice můžete po celý červenec
a srpen vidět i výstavu Ludmily Zuskové s názvem
„Žiju v první republice“. Muzeum je otevřeno vždy
od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.
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