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Odstartujte 
své podnikání 
v inkubátoru. 
Vyplatí se to.

Ředitel agentury CzechInvest: 

Chceme být koordinátorem 
aktivit podporujících českou 

start-upovou scénu.



editorial HKP

Slovo z HKP
Vážené členky a členové 
Hospodářské komory 
hl. m. Prahy, dovolte mi, 
abych Vám coby nový 
předseda představen-
stva HKP popřál v  roce 

2016 hodně zdraví . Přeji si, aby byl tento rok 
pro Vás opravdu úspěšný. Přeji si zároveň, 
aby Vám byla pražská hospodářská komora 
co nejvíce prospěšná, aby byla Vašim partne-
rem na cestě za podnikatelským úspěchem, 
která je, bohužel, v naší zemi ještě stále víc 
trnitá, než vystlaná růžovými poupaty.

První letošní číslo časopisu hkp jsme věno-
vali novým startům. Jeho hlavním tématem 
jsou start-upy, podnikatelské inkubátory, 
jejich poslání, fungování a úspěchy. Více se 
dozvíte v rozhovoru s generálním ředitelem 
agentury CzechInvest Karlem Kučerou. Pří-
pravě a  nastartování podnikání je věnován 
i druhý hlavní rozhovor, v němž jsme se na to, 
zda řemeslo žije, ptali Miloslava Janečka, ře-
ditele jedné z nejúspěšnějších českých střed-
ních škol, která vzdělává budoucí řemeslníky.

Není tajemstvím, že projekt Řemeslo 
žije!, který má za  cíl podpořit učňovské 
školství a  přivést na  trh kvalitní řemeslní-
ky, je prioritou naší hospodářské komory. 
Jedním z  mých velkých úkolů, který jsem 
si po vstupu do funkce předsedy předsta-
venstva HKP uložil, je, aby řemeslo v Praze 
žilo už napořád.  ■

Roman Pommer
předseda představenstva HKP

Rozhovor s Karlem 
Kučerou, generálním 

ředitelem CzechInvestu 
o podnikatelských 

inkubátorech

Vyhoření. 
Hrozí i vám?

Učňovské školství 
v Praze hledí 
do budoucnosti 
s optimismem

Geofyzikální 
průzkum na 
Staroměstském 
náměstí

Posláním Hospodářské komory hl. m. Prahy je ochrana zájmů malých, středních a velkých podnikatelů i veškeré formy pomo-
ci těmto subjektům. Své služby poskytuje jak členům komory, tak i ostatním podnikatelům z celého území České republiky.
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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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Zpravodaj Hospodářské komory hl. m . Prahy

Hospodářství – Konkurenceschopnost – Podnikání
– Informační čtvrtletník pro členy HKP

HKP – předseda představenstva: Roman Pommer; místopředsedové: Ing.  Pavel Finger, MBA; Ing. 
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



Letos se v klání mezi fachmany a 
učni utkali stávající i budoucí ře-
meslníci v oboru stavebnictví, 

kosmetičky, floristky, aranžéři a cukrá-
ři. Princip soutěže je jednoduchý: učni 
i jejich vyzyvatel – mistr toho kterého 
řemeslného oboru – dostanou stejný 
úkol. Odborná porota pak posuzuje, jak 

se adeptům řemesla povedlo přiblížit se 
umění vyzyvatele. 
Vyhlášení výsledků Sollertie 2015 pro-
běhlo 10. prosince v Brožíkově sále 
Staroměstské radnice. Všichni, kdo se 
umístili „na bedně“, dostali od předsedy 
představenstva HKP a viceprezidenta HK 
ČR Romana Pommera a předsedy Výboru 

pro výchovu a vzdělávání ZHMP Patrika 
Nachera věcné ceny. 
Kompletní výsledky soutěže Sollertia 
2015 naleznete na www.hkp.cz, boha-
tou fotogalerii ze všech aktivit projektu 
Řemeslo žije! společně s videi můžete 
sledovat na Facebooku Hospodářské ko-
mory hl.m. Prahy. ■                                 (ajk)

SOUtěž SOlleRtIa 2015
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Projekt Řemeslo žije! 3 má za sebou svůj vrchol – soutěž Sollertia 
zná své vítěze, známí jsou držitelé titulu Zručný (z lat. sollers).
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Aranžérky dosta-
ly za  úkol ozdobit 
vánoční stromek 
a  vyrobit k  němu 
dárkovou tašku. Ví-
tězkami se staly Mi-
chaela Durasová, 
Anna Holá a  Bar-
bora Janečková ze 
SOU gastronomie 
a  podnikání Černý 
most. Stromečky 
po  vyhlášení vý-
sledků putovaly 
na  Městský úřad 
Prahy 2 a  do  ne-
mocnice Na  Bu-
lovce, kde udělaly 
radost novopeče-
ným maminkám 
v porodnici. 

S nejsladším úkolem se zdatně popasovali učni v oboru 
cukrář. Jejich vyzyvatelkou byla Karolína Kocincová, sous 
chef a šéf cukrář hotelu the Mark, která už deset let sbírá 
ocenění na domácích i mezinárodních soutěžích. Vítězný 
dezert Michala Mandyse ze SOU gastronomie U Krbu byl 
podle poroty pouze o pár bodíků horší než dezert bývalé 
studentky stejné školy Kocincové. 

Floristky vázaly podzimní závěsné dekorace a kytice ze suchých květů. 
Vítězkou se stala tereza Moudrá ze Středního odborného učiliště gast-
ronomie a podnikání Černý most. Její vyzyvatelkou byla Ing. Kateřina 
Zaoralová, majitelka květinářství Flowers & Living.

Studenti oboru archi-
tektura a stavebnictví 
dostali za úkol vymyslet 
rodinný dům, vyrobit 
jeho maketu, připravit 
projektovou dokumen-
taci a pak vše na soutěži 
odprezentovat a před 
odbornou porotou ob-
hájit. Nejlépe si se zadá-
ním poradil tým Střední 
průmyslové školy Josefa 
Gočára ve složení: Ka-
rolína Chvapilová, Kate-
řina Brodňanská, Vero-
nika Doubková a Anna 
Machátová.

aktuality z HKP aktuality z HKP

Barvy karnevalu byly ústředním motivem pro sou-
těž v oboru kosmetička. S Paví ženou ji vyhrála 
Lucie Blatná (Střední zdravotnická škola 5. květ-
na, Praha 4). Vyzyvatelka Veronika Jankovská pro 
karneval projektu Řemeslo žije! nalíčila indiánku, 
zbylé dvě soutěžící se inspirovaly karnevaly v Rio 
de Janeiro a v Benátkách. 

Foto: 6×HKP



rozhovor podnikání

Karel Kučera:

V inkubátoru vás mohou 
„popostrčit“
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rozhovor téma

Vdnešní době funguje po celém svě-
tě odhadem dva tisíce podnikatel-
ských inkubátorů, které zájemcům 

pomáhají nastartovat podnikání. U  nás 
jich máme zhruba čtyřicet.

Jedním z  programů agentury CzechIn-
vest je Operační program Podnikání 
a  inovace pro konkurenceschopnost. 
O co v něm jde?

Operační program Podnikání a  inovace 
pro konkurenceschopnost (OP PIK) nava-
zuje na starší Operační program Podnikání 
a inovace (OPPI), který byl v běhu v letech 
2007 – 2013. V rámci obou programů byla 
a  je poskytována finanční podpora pod-
nikatelům, a  to jak ze státního rozpočtu, 
tak z prostředků Evropské unie, konkrétně 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Program se zaměřuje na podporu rozvoje 
českého průmyslu a služeb, podporu ino-
vací a zavádění výsledků výzkumu a vývo-
je do praxe. Podporuje nejen podnikatele, 
ale i  další subjekty, například podnikatel-
ské inkubátory.

Můžete to nějak konkretizovat?
Jeden z  podprogramů nazvaný Služby 

infrastruktury podporuje zejména posky-
tování služeb inovačním podnikům a pro-
vozování stávajících vědeckotechnických 
parků, podnikatelských inkubátorů nebo 
inovačních center. OP PIK podporuje do-
stupnost kvalitních poradenských slu-
žeb pro začínající podnikatele především 
v oblastech řízení a managementu inova-
cí, strategického poradenství při vstupu 
na  nové trhy, ochrany a  využití práv du-

ševního vlastnictví, navazování a  rozvíje-
ní výzkumné spolupráce, komercializace 
výsledků výzkumu, přístupu ke  kapitálu 
a podobně. 

Jak velká je finanční podpora z  tohoto 
programu?

V  programu je alokováno 209,8 milio-
nu EUR. Jeden projekt může dosáhnout 
na podporu maximálně 75 až 300 milionů 
korun, v závislosti na jeho povaze.

Kolik podnikatelských inkubátorů u nás 
máme a jak si vedou?

V  České republice je přibližně čtyřicet 
podnikatelských inkubátorů a co-workin-
gových center. Většinou vznikají ve  vel-

kých městech, kde je koncentrace vyso-
kých škol, výzkumných center a kapitálu. 
Můžeme jmenovat třeba Jihomoravské 
inovační centrum v Brně (JIC), které fun-
guje od  roku 2003, Impact Hub Praha, 
Brno a  Ostrava, což jsou pobočky celo-
světově známé sítě inkubátorů, inkubátor 
techSquare v  Praze, který se zaměřuje 
na  propojování start-upů s  korporacemi, 
inkubátor Node5 orientující se na It spo-
lečnosti nebo inkubátory při univerzitách 
– PointOne na České zemědělské univer-
zitě v Praze, Inovajet při ČVUt či xPORt při 
VŠE v Praze.

Kdo všechno inkubátory může zakládat? 
Jsou pak rozdíly v jejich fungování?

Inkubátor může založit téměř kdokoli. 
Nejdůležitější je asi odhodlání a samozřej-
mě dostatek finančních prostředků. Ne-
méně důležité je mít kolem sebe schopný 
tým, který bude začínajícím firmám po-
máhat a  radit. Rozdíly samozřejmě jsou. 
V některých inkubátorech platí společnos-
ti nájem, jiné je inkubují zadarmo, ale be-
rou si část podílu ve  společnosti, protože 
předpokládají, že pokud bude společnost 
v budoucnu úspěšná, tak se jim investice 
vrátí. Jiné inkubátory jsou založeny již za-
vedenými společnostmi, které chtějí po-
moci ostatním a  samozřejmě mít přístup 
k nejnovějším technologiím a trendům.

existuje podobné české zařízení 
i za hranicemi? Kde?

Agentura CzechInvest vysílala tuzemské 
firmy do podnikatelských inkubátorů v za-
hraničí v rámci projektu CzechAccelerator. 
ten jim po čtyři roky pomáhal získat zku-
šenosti s podnikáním na vyspělých zahra-
ničních trzích díky poskytování poraden-
ských služeb od  zahraničních mentorů. 
Firmy měly možnost zlepšit způsob řízení, 
marketing svých produktů a  zúčastnit se 
řady seminářů, konferencí a networkingo-
vých akcí. Čerpaly navíc příspěvek na práv-
ní služby, především ochranu duševního 
vlastnictví, služby poradců a  místních ex-
pertů, ubytování a  letenky. Zúčastnit se 
mohly společnosti podnikající v  oborech 
ICt, biotechnologií, nanotechnologií, life 
sciences, přesného strojírenství, zdravot-
nické techniky a  čistých technologií. Cze-

Kdy a kde se podnikatelské inkubátory zrodily? „Myšlenka inkubačního procesu 
firem vznikla v USA, kde je nejstarší a nejznámější start-upový ekosystém na světě. 
První byl pravděpodobně založen v New Yorku v roce 1959,“ říká Karel Kučera, 
generální ředitel agentury CzechInvest, která se podílí na financování inkubátorů.
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V České republice je přibližně 
čtyřicet podnikatelských 

inkubátorů 
a co-workingových center. 



rozhovor téma

chAccelerator byl realizován v  rámci již 
ukončeného OPPI na západním a východ-
ním pobřeží USA, v Singapuru, Izraeli nebo 
ve Švýcarsku.

Mluvil jste v minulém čase. Momentálně 
tedy taková možnost není?

V  současné době máme program s  ICt 
Aliancí, který je financován ze soukromých 
zdrojů, ale má podstatně menší rozsah. Ov-
šem připravujeme pokračování podobně 
rozsáhlého programu. Cílem je v horizontu 
nadcházejících tří let podpořit v růstu pět 
až šest desítek firem tím, že je umístíme 
ve  vybraných zahraničních inkubátorech 
či akcelerátorech. Kromě stávajících míst 
v  Silicon Valley a  v  Singapuru plánujeme 
otevřít akcelerátor v Londýně a na východ-

ním pobřeží USA, nejspíše v New Yorku. Fir-
my budou mít opět k dispozici kancelářské 
prostory, mentory, poradce, kouče, kteří 
jim budou pomáhat rozvíjet byznys glo-
bálního rozsahu. Rádi bychom se také více 
zaměřili na  přípravu firem ještě v  České 
republice. Plánujeme uspořádat tzv. boot-
camp, několikadenní intenzivní workshop 
na  výběr firem. Vybrané firmy pak chce-
me na působení v zahraničím inkubátoru 
připravit důkladněji, aby měly větší šanci 
na úspěch. 

Kdo inkubátory a  vědecko-technické 
parky vyhledává?

V posledních letech je stále více lidí, kte-
ří se chtějí pustit do  vlastního podnikání, 
nebo už podnikají, ale potřebují „popo-

strčit“. Právě oni vyhledávají inkubátory 
a jejich služby. Zejména mají zájem získat 
rady od  zkušených podnikatelů, oceňují 
možnost působit v inspirativním prostředí 
mezi ostatními nadějnými firmami a v ne-
poslední řadě také networking a  přístup 
na nejrůznější semináře, workshopy či kon-
ference pro rozšíření know-how.  Na inku-
bátory jsou často navázáni investoři, takže 
další přidanou hodnotou je možnost získat 
finance.

CzechInvest si dal za  cíl stát se jakýmsi 
koordinátorem aktivit podporujících čes-
kou start-upovou scénu. Z  toho důvodu 
jsme spolu se společnostmi IBM, Rocka-
way, Czech ICt Aliancí a  AMSP ČR spus-
tili online portál CzechStartups.org. Jde 
o digitální město, kde start-upy, investoři, 

8  |  www.hkp.cz

Foto:  archiv Czechinvest

rozhovor téma
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technologičtí nadšenci a další zájemci na-
jdou veškeré informace o novinkách a ak-
cích ze start-upového světa, programech 
podpory a možnostech financování, včet-
ně zajímavých odkazů, návodů, příruček či 
příběhů úspěšných start-upů. 

Co musí podnikatel udělat, aby se mohl 
v inkubátoru usadit? 

Je třeba splnit podmínky daného inku-
bátoru, například mít příslušné oborové 
zaměření, nebo uhradit rozsah a  cenu 
poskytovaných služeb. Co se týče akcele-

račních programů, tak tam již fungují so-
fistikovanější způsoby. Firmy musí podat 
přihlášky v době, kdy je otevřen jejich sběr. 
Zde uvedou svůj byznys plán a přihláška je 
následně hodnocena porotou. Většinou se 
posuzuje inovativnost projektu, tým, který 
za firmou stojí, a komerční potenciál. 

Platí stejný mechanismus i  pro české 
inkubátory v zahraničí? 

Většinou ano.

Co všechno mohu jako podnikatel 
od působení v inkubátoru očekávat?

Radu, pomoc s  rozvojem podnikání, fi-
nanční prostředky, zkušenosti, interakci 
s dalšími inovativními firmami a motivaci.

Můžete uvést firmy, které v inkubátoru 
„vyrostly“, dnes už působí mimo něj 
a vedou si dobře?

Mezi nejúspěšnější, které prošly pro-
jektem CzechAccelerator, patří StRV, 

be3D, Corinth, Ki-Wi Digital či Image-
metry.

Společnost StRV se zaměřuje na  vývoj 
mobilních aplikací v  byznyse. Jejich pro-
jekt the Game odkoupila nadnárodní spo-
lečnost Spark Networks, která patří mezi 
jejich stálé klienty stejně jako Evropská 
pobočka DHL. Firma se rozrostla z  9 za-
městnanců v  roce 2011 na  více než 100, 
otevřela pobočku v USA a plánuje otevřít 
další centrum v Brně (v současné době je 
v  Praze). Firma StRV dosahuje obratu až 
milion dolarů měsíčně.

Firma be3D vyrábí 3D tiskárny a  je je-
jich hlavním dodavatelem pro český trh. 
Mezi její klienty patří Škoda Auto, Micro-
soft, Adobe, Autodesk a  mnoho dalších. 
Do této firmy také investovala společnost 
Y soft 20 milionů korun. Firma v současné 
době expanduje do  zahraničí a  to právě 
díky síti kontaktů společnosti Y Soft.

Corinth se zaměřuje na interaktivní způ-
soby výuky, včetně tvorby digitálních 3D 
modelů. Mezi jejich klienty patří NASA, 
the Czech Institute of Egyptology, přední 
čeští architekti Eva Jiřičná a  Josef Pleskot 
a mnoho dalších. V průběhu projektu Cze-
chAccelerator firma navázala kontakty se 
společností Microsoft a od té doby spolu-
pracují na  aplikacích pro Windows. Firma 
zároveň nasazuje nové výukové programy 
do škol v USA.

Ki-Wi Digital tvoří aplikace pro smart-
phony a tablety. Firma má dnes své zázemí 
v České republice a v USA. Mezi její klienty 
patří Foxconn CZ, Nestle, Česká pojišťovna, 
tescoma, Globus, teplárny Brno, IKEM, FP 
VUt Brno, Electroworld, Euronics a mnoho 
dalších.

Imagemetry se zaměřuje na  vizuální 
aplikace. Díky projektu CzechAccelera-
tor pronikla na americký trh a v současné 
době tam má více jak polovinu svých zá-
kazníků. Imagemetry také získala několik 
prestižních ocenění Next Idea competition 

nebo Česká hlava a má zákazníky na pěti 
kontinentech. Mezi její klienty patří CNN, 
VISA, XEROX, American Express, e-bay, 
NASA, Bank of America, FedEx, Amazon, 
USAA, Chevrolet a mnoho dalších.  ■

Lenka Brdková

V inkubátoru najdou 
firmy radu, pomoc 

s rozvojem podnikání, 
finance, zkušenosti, 

interakci s dalšími firmami 
a motivaci.
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Mgr. Ing. Karel Kučera

•  Generálním ředitelem Agentury 
pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest byl jmenován 13. října 
2014. 

•  Má pracovní zkušenosti z několika 
nadnárodních společností, mimo 
jiné Deutsche Post, Accenture a M. 
C. tRItON, ale také například z České 
televize. Po roce 2013 působil jako 
konzultant a projektový manažer. 
Zabýval se strategickými projekty 
v oblastech financí, procesního 
řízení a rozvoje podnikání. 

•  Působil také jako poradce 
vrcholového managementu různých 
společností, mimo jiné z řad 
investorů podnikajících v České 
republice. 

•  Vystudoval právo na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy a Fakultu 
mezinárodních vztahů Vysoké školy 
ekonomické v Praze. 

•  Mezi jeho zájmy patří cestování 
a sport (aikido, plachtění, běhání). 

•  Je ženatý a má dvě děti.



Pod pojmem útočiště se ovšem 
skrývají nejen prostory, ale také 
celá řada služeb, které mohou 

začínající firmy sdílet, což jim ušetří čas 
a  peníze. Kromě kanceláří bývají k  dis-
pozici například laboratoře, konferenční 
místnosti s příslušnou technikou, toalety, 

zasedačky, recepce, kuchyňky. Vedle toho 
ale parky nabízejí také konzultační služ-
by a  zprostředkování spolupráce mezi 
vědeckovýzkumnými laboratořemi a  fir-
mami, přičemž některé služby lze v rámci 

některých inkubátorů využívat dokonce 
zdarma. Další výhodou parků a inkubáto-
rů je jejich úzké napojení na  národní in-
stituce typu CzechInvest, který jim může 
poskytovat i  finanční dotace, ale také 
na mezinárodní organizace, vysoké školy 
a vědecké instituce. 

V čem se liší...
Právě vysoké školy patří mezi časté za-

kladatele vědeckotechnických parků – je-
jich akademické zázemí umožňuje propo-
jit vědu a výzkum s komerčními aktivitami 

právě vzniklých firem. Zakladateli ovšem 
mohou být i města či kraje a soukromé fir-
my, například společnosti zaměřené na ri-
zikový kapitál. Často také několik takových 
subjektů spojí své síly, což má několik vý-
hod – města či kraje dokáží jako veřejno-
právní instituce pomoci se získáváním do-
tací a  soukromé subjekty naopak vnesou 
komerční pohled na věc. 

Jednotlivé parky mohou mít různou 
právní formu – působí jako firmy (třeba 
společnosti s  ručením omezeným nebo 
akciovky), či jako obecně prospěšné spo-
lečnosti. Některé tudíž fungují čistě na ko-
merční bázi a jiné vám mohou řadu služeb 
nabídnout i  zdarma či za  nižší než tržní 
cenu. Například nájemné za pronajaté pro-
story může být nižší než komerční. Často 
se s  touto formou podpory setkáte právě 
v inkubátorech.

„Každý inkubátor se zaměřuje na  něco 
jiného. Jeden radí s byznysem, druhý pro-
pojuje s  korporacemi a  shání zákazníky, 
třetí se soustředí na technologickou pod-
poru firem, další na  získání financí pro 
rozvoj firmy a podobně,“ říká Karel Kučera, 
generální ředitel CzechInvestu. 

takže záleží jen na  vás, který zvolíte – 
podle toho, jestli je pro vaši firmu důleži-
té napojení na vědu a výzkum nebo jestli 
vám jde o  to, abyste při startu podnikání 

ZaČínáte? ZKUStE 
PODNIKAtELSKý InKUbátOR

téma inkubátory
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Vědecko-technický park, technologické centrum, inovační centrum, podnikatelský 
inkubátor, co-workingové centrum. Ať už se nazývají jakkoli, jejich filozofie 
je velmi podobná. Nabízejí útočiště začínajícím firmám ze segmentu malého 
a středního podnikání, tedy do 250 zaměstnanců.

které vrcholí prezentací výsledků před 
investory pro získání financí na další roz-
voj. Jako příklad lze uvést třeba program 
StarCube od  Jihomoravského inovač-
ního centra v  Brně, jenž za  pět let pod-
pořil přes šedesát projektů, které získaly 
investice v  hodnotě kolem pěti milionů 
dolarů. Dále StartupYard v  Praze nebo 
GreenLight při Vysoké škole báňské – 
technické univerzitě v Ostravě.“ 

Podmínky a pravidla
Podnikatelské inkubátory jednoduše 

nabízejí spoustu potřebných služeb pod 
jednou střechou. Pro většinu začínajících fi-
rem bývá nejdůležitější finanční stránka, ale 
často se v nich konají odborné konference 

téma inkubátory
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nemuseli vydávat zbytečné velké peníze 
za zařízení kanceláří. 

...a co mají společného
Především zaměření na začínající firmy 

a tzv. start-upy. Start-upy se od běžných 
začínajících firem liší zejména tím, že 
jejich produkty nebo služby jsou inova-
tivní, řeší místně a  časově unikátní pro-
blémy, mají potenciál rychlého růstu 
z  hlediska tržeb a  zákazníků, stojí pře-
devším na  zakladatelích a  většinou pro 
svůj další růst a uvedení produktu na trh 
potřebují investici. Součástí inkubáto-
ru jsou podle Kučery často i akcelerační 
programy: „Jde o  několikaměsíční pro-
gramy intenzivní práce se start-upem, 
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Co vám přineslo zapojení 
do projektu Czechaccelerator, 
v jehož rámci vysílala  agentura 
CzechInvest české firmy 
do inkubátorů v zahraničí?

libor Hoření, jednatel společnosti 
MenDatOR s.r.o.: V průběhu po-
bytu v Bostonu jsme udělali s naším 
produktem velký krok vpřed v řadě 
oblastí. Šlo především o inspiraci, 
prozkoumání amerického trhu, 
získání znalostí o právním prostředí 
a navázání konkrétních kontaktů 
s potenciálními partnery. Náš pro-

dukt Fasheebo je módní agregátor, 
který shromažďuje veškerou módu 
na jediné místo. Na základě chování 
uživatelů inteligentně doporučuje 
módu podle vkusu dané uživatelky. 
Díky zázemí inkubátoru Cambridge 
Innovation Center v Bostonu jsme 
měli příležitost poznat se s řadou 
investorů, začínajících i zkušených 
podnikatelů a odborníků na řadu 
oblastí, především však spojených 
s It. Za největší úspěch považuje-
me navázání konkrétní spolupráce 
s partnery z New Yorku, se kterými 
dále jednáme o spolupráci. 

a přednášky a  také je velmi pravděpodob-
né, že se v nich budete potkávat se spoustu 
podobně naladěných lidí, s  nimiž můžete 
sdílet výsledky své práce. Ovšem mají také 
své podmínky a  pravidla – náplň vašeho 
podnikání musí odpovídat zaměření inku-
bátoru, doba pobytu bývá časově omezena, 
obvykle na tři roky, výpovědní lhůta z nájmu 
bývá kratší, často jen měsíční. A nakonec – 
ne každý zájemce se do podnikatelského in-
kubátoru dostane. O přijetí rozhoduje vede-
ní parku či inkubátoru na základě osobního 
jednání, které se soustředí především na váš 
podnikatelský záměr a na možnosti vzájem-
né spolupráce.  ■                                             (brl)

Další informace o fungování inkubátoru 
najdete na str. 26



Vedení města si uvědomuje, že 
zmíněná plocha vyžaduje v  bu-
doucnu konečné stavební řešení, 
ať již formou obnovení zástavby 

v daném místě (nová radniční budova) nebo 
formou památníku spojeného s  částečným 
odkrytím základů historických objektů, které 
se zde nacházejí. Geofyzikální měření mělo 
za  úkol upřesnit polohu zbývajících frag-
mentů základů a sklepů, což je potřebné pro 
jejich další studium a pro navázání na staré 
zástavbové plány. Průzkum se nesoustře-
dil pouze na  archeologickou problematiku 
místa, ale pokusil se podat i informace geo-
technického charakteru, což umožňuje po-
skytnout lepší představu o tom, jaké staveb-
ní zásahy jsou v  daném místě v  budoucnu 
možné a které nelze doporučit. 

Geofyzikální průzkum, který vznikl 
z  iniciativy Magistrátu hl. města Prahy, je 
součástí objednávky širší studie zadané 
magistrátem Archeologickému ústavu 
Akademie věd ČR. V oblasti Staroměstské-
ho náměstí tedy postupně dochází k  cel-
kovému posouzení místa jak z  kulturně 
historického tak i stavebního pohledu, což 
má velký kulturní i  hospodářský význam. 
V  centru Prahy nesmí docházet k  poško-
zování národního kulturního bohatství, 
proto by jakýkoliv případný budoucí sta-
vební zásah měl být založený na  znalosti 

stavebních a  archeologických poznatků, 
které budou poskytnuty v  předstihu, aby 
stavební zásah mohl být realizován hospo-
dárně a bez improvizace v průběhu stavby. 

Pohled do historie
Existence Staroměstské radnice souvisí 

s vývojem městské samosprávy, který byl 
symbolicky zahájen vznikem Starého Měs-

ta Pražského jako vrcholně středověkého 
města. Městští zastupitelé jsou doloženi 
již krátce po založení města (v roce 1257). 
Jan Lucemburský schválil v listině z 18. září 

1338 zakoupení domu Volfina od Kamene 
pro zřízení radnice. Dům Volfina od Kame-
ne je situován do dnešního nároží radnice 
s věží. Na konci 14. století byla radnice roz-

aktuality HKP
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V letních měsících loňského roku byl proveden rozsáhlý geofyzikální průzkum v místě 
zaniklého novogotického křídla Staroměstské radnice a v jeho nejbližším okolí. Jedná 
se o prostor s parkovou úpravou, který navazuje na Staroměstskou věž a který je 
v současnosti využíván zejména pro stánky s občerstvením či odpočinek. 

GEOFYZIKáLNí PRůZKUM NA 
StaROMěStSKéM NáMěStí 

šířena přistavěním východního křídla, kte-
ré zřejmě zasahovalo až do měřené plochy. 
Zcela určitě stály v této ploše domy, připo-
jené k radnici v letech 1510 a 1538. Vzniklý 
konglomerát budov byl přestavěn v letech 
1614 až 1618. 

V  roce 1838 bylo zbořeno téměř celé 
východní křídlo radnice a bylo nahrazeno 
novostavbou v novogotickém slohu podle 
návrhu Petra Nobileho, která byla dokon-
čena v  roce 1848 Pavlem Sprengerem. 8. 
května 1945 byla radnice pobořena pal-
bou a  zapálena. Následkem této události 
bylo celé novogotické východní křídlo str-

ženo a  takto vzniklá plocha byla parkově 
upravena. Stručný přehled historie zaniklé 
části radnice naznačuje, jak komplikované 
podmínky pro měření bylo možné očeká-
vat.

Metodika
Geofyzikální průzkum zajistil G IMPULS 

Praha spol. s  r. o. Projekt prací požadoval 
posouzení prostředí do hloubky cca 10 m. 
V  prvních metrech bylo možno očekávat 
zejména zbytky základů novogotické rad-
nice, popřípadě i  zbytky artefaktů z  prv-
ní poloviny dvacátého století. Ve  větších 
hloubkách pak pozůstatky gotické a rene-
sanční radnice. 

Podmínky pro geofyzikální průzkum 
jsou v daném místě velmi složité. Je totiž 
protkáno inženýrskými sítěmi, chodníko-
vou dlažbou a  po  většinu času zaplněno 
turisty. Samo podzákladí zájmového místa 
navíc představuje složitou „změť“ zbytků 
stavebních prvků, které se nacházejí v růz-
ných hloubkových úrovních a  jsou v  růz-
ném stupni zachovalosti. Z tohoto důvodu 
byl jako optimální navržen širší komplex 
geofyzikálních metod, což umožnilo sklá-

dat získané informace postupně a  jeden 
informační zdroj (poznatek) ověřovat i  ji-
ným. Komplex metod byl následující:

•  Radarová měření vesměs v síti profilů cca 
po 2,5 m. Radar měl za cíl zejména posou-
dit stavbu prostředí do hloubky asi 3 m. 

•  Seismická měření (reflexe) byla sou-
středěna zejména na  objekty uložené 
ve větší hloubce (3 a více metrů). Měření 
proběhlo pouze na  základních profilech 
vedených po  cca 12,5 m podél a  napříč 
zájmové plochy.

•  Mikrogravimetrická měření byla prove-
dena opět na  základních geofyzikálních 
profilech. Krok měření byl vesměs 2,5 m. 

aktuality HKP
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Měření bylo zacíleno na vyhledávání du-
tin (sklepů). 

•  Dipólové elektromagnetické profilování 
ve  variantě s  přístrojem GEM-2 dokáže 
ocenit odporové poměry do hloubky asi 
3 m. Zároveň poskytlo informace o změ-
nách susceptibility. Zvýšená suscepti-
bilita naznačuje přítomnost železných 
objektů. Měření proběhlo zhruba ve stej-
ném rozsahu jako radarový průzkum. 

•  Magnetometrické měření. Měření probí-
halo v síti 2,5 x 2,5 m. Měření mělo zejména 
za cíl vyloučit existenci velkých železných 
objektů, které by mohly být pozůstatkem 
stavebních zásahů z dob německé okupa-
ce (bunkr, velký trezor apod.).

Historie Staroměstské 
radnice se píše od roku 1338.

Východní křídlo Staroměstské radnice a nejbližší okolí 
na Langweilově modelu Prahy (1826-1833). Zbořeno v roce 1838.

Rekonstrukční plán Staroměstské radnice 
v době před zbořením východního křídla v roce 1838. 
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•  Pokusně (a úspěšně) byl použit také prá-
vě vyvíjený konduktometr společnosti 
GF Instruments, který plní úkoly obdob-
né jako GEM-2, je však menší a  má jiný 
způsob adaptace operačního softwaru 
na konkrétní fyzikální podmínky místa. 

Protože území je turisticky využívané, 
byla měření prováděná výhradně v  čas-
ných ranních hodinách, vesměs mezi 3. až 
8. hodinou, a to za pečlivého dozoru měst-
ské policie. 

Výsledky průzkumu 
Získané poznatky naznačují, že blíže při 

povrchu je terén poznamenán různými 
stavebními pracemi, které vedly k jeho za-
rovnání do dnešní podoby (navážky zemi-
nami různé zrnitosti). Do hloubky cca 2 m 

lze tedy očekávat spíše přepracovaný te-
rén vyrovnaný navážkami, pozůstatky sta-
veb budou značně pobořené a rozptýlené. 

Likvidace následků konce války v  roce 

1945 proběhla zřejmě organizovaně a ne-
zanechala v zájmovém místě heterogenní 
prostředí obsahující velké železné objek-
ty (staré sklepy naplněné zbraněmi, sudy 
apod.). 

Gravimetrická měření prokázala místa 
se zvýšenou pórovitostí (záporné tíhové 
anomálie). tyto anomálie zřejmě dokazují 

přítomnost dodatečně zavezených prostor 
(původně nejspíše sklepních). 

Nejseverněji položená záporná tíhová 
anomálie, která leží v  oblasti městského 
kolektoru, je zřejmě způsobena či alespoň 
silně ovlivněna stavbou kolektoru. Nad ko-
lektorem v daném místě vzniká vyšší póro-
vitost, což je indicií odlehčené klenby nad 
dutinou (kolektorem). V daném místě ne-
lze vyloučit ani přítomnost nedostatečně 
sanovaných sklepních místností.

V jižní části zájmového území (u stávají-
cích objektů radnice) detekuje seismické, 
radarové i gravimetrické měření výraznou 
strukturu, která je indicií gotického staveb-
ního prvku. 

Západní část obvodového zdiva novo-
gotického křídla radnice (nebo jeho star-
šího podloží) je dobře detekovatelná jak 

seismicky, tak i radarem. Jde ovšem o bo-
dové projevy, protože zdivo bylo zřejmě 
při sanaci zbořeniště značně poškozeno. 

Ze stavebně technického pohledu se 
ukazuje, že případná nová budova, po-
kud by se k dostavbě radnice v budoucnu 
přistoupilo, bude stát v geotechnicky ne-
jednotném prostředí (městský kolektor, 
pozůstatky zdiva, zavezené dutiny apod.) 
Nová budova by tedy měla být lehkou 
konstrukcí nebo být pravděpodobně zalo-
žena na pilotách.

Geofyzikální měření poskytlo hlavní in-
formace o stavu základů bývalé části rad-
nice. Průzkum potvrdil očekávané poměry 
včetně relativní spolehlivosti dostupných 
archivních podkladů (hlavně půdorys pří-
zemí z roku 1838, viz např. lit Hřímalová). 

Výsledky geofyzikálního měření oprav-

Případná nová budova 
musí mít lehkou konstrukci 

anebo být založena 
na pilotách.

ňují k  návrhu ve  výzkumech dále pokra-
čovat. Především by bylo vhodné v  rámci 
přípravy revitalizace Staroměstského ná-
městí změřit celou plochu. Pozornost by 
měla být věnována nejenom pozůstatkům 
zaniklých staveb (renesanční Krocínova 
kašna, zbrojnice) a dalším neznámým ob-
jektům archeologické povahy, ale i  pro-
blematice, zda se v  oblasti náměstí ne-
nacházejí potenciálně nebezpečná místa 
pro bezpečnost současného občanského 
provozu. Máme na mysli například dutiny, 
které mohly vzniknout v  souvislosti s  po-
vodněmi (zvýšenou hladinou podzemní 
vody). Bez významu by jistě nebyla ani 
znalost o vedení inženýrských sítí, zejmé-
na těch starších, jejichž zanesení do  sou-
časných map bývá velmi nepřesné, pokud 
úplně neschází.

Zkušenosti a  závěry získané na  Staro-
městském náměstí by mohly být násled-
ně uplatněny i na dalších otevřených plo-
chách v centru Prahy.

Dne 30. 9. 2015 proběhla na Hospodář-
ské komoře v  Praze přednáška na  téma 
geofyzikálního průzkumu u  Staroměstské 
radnice, která akcentovala nejenom kul-
turní, ale i hospodářský význam popisova-
ných výzkumů.  ■

PhDr. Jan Frolík, CSc., 
Archeologický ústav AV ČR, Praha

RnDr. Jaroslav bárta, CSc., 
G IMPULS Praha spol. s. r. o., 

Ing. Pavel Finger, Mba, 
Hospodářská komora 

hl. města Prahy, předseda Sekce 
malého a středního podnikání

Foto: archeologický ústav aV ČR

Debaty o dostavbě Staroměstské 
radnice se vedou už několik desetiletí. 
Od války proběhly už čtyři architektonické 
soutěže. Místo je však stále prázdné...

Měření probíhala mezi třetí a osmou hodinou ranní, 
aby nijak nenarušovala provoz na náměstí.



Do  čela pražské komory jste byl 
zvolen ve  chvíli, kdy byla její 
stabilita vážně narušena. Část 

představenstva musela odejít, Váš před-
chůdce byl odvolán. Jaký máte v této sou-
vislosti vzkaz pro členy HKP? 
Stabilita a vážnost HKP, hlavně z důvodu pro-
tahování termínu nových voleb, stála oprav-
du na vratkých nohách. Vnímal jsem to i jako 
viceprezident Hospodářské komory ČR. 
A když jsem byl osloven pražskými členy, zda 
bych kandidoval na  předsedu, bylo právě 
toto narušení stability důvodem, proč jsem 
do toho šel. Mým životním krédem je slovo 
komunikace. Poslouchat, vnímat, přemýšlet 
o tom, co mi kdo říká, sesumírovat si to. A po-
tom rozhodnout. takto chci fungovat.

Jaké jsou Vaše priority? 
Mými prioritami jsou řemesla, technické 
vzdělávání, živnostníci, malé firmy. HKP musí 
pokračovat v  projektu Řemeslo žije!, který 
propojuje zkušené odborníky a  řemeslníky 
s dětmi a mládeží a s jejich rodiči. K tomu je 
potřeba spolupráce se základními školami. 
Již 13 let jsem předsedou Cechu obklada-
čů, znám dost dobře další stavební řemesla. 
S funkcí předsedy představenstva HKP se mi 
otevírá možnost působit na celý pražský re-
gion. Zásadně podporuji Mistrovské zkouš-
ky. Profesní cechy musí být zárukou kvalitně 

odvedené práce. K tomu potřebují sílu a váž-
nost. Pro tyto účely by mohla dobře poslou-
žit Národní soustava kvalifikací a  Národní 
soustava povolání. Ale nechci se omezit 
pouze na OSVČ a malé firmy. Dle hesla: velcí 
platí, střední to odpracují a malí čerpají, chci 
vše propojit. V tom mi určitě mohou pomoci 
kolegové z představenstva HKP, coby před-
stavitelé větších podnikatelských subjektů.

Projekt Řemeslo žije! už skončil. Co chcete 
udělat pro to, aby řemeslo nadále žilo?
Řemeslo žije! má v Praze naprosto nezastu-
pitelnou úlohu. Mrzí mě, že se ze základních 
škol vytratilo pracovní vyučování, ale jsem 
realista: vrátit ho do osnov se asi nepovede. 
Jsou ale další cesty, jak to napravit. Mám ab-
solutně jasnou vizi, ale zatím o ní nechci mlu-
vit, abych neinspiroval konkurenci :). 

Jak by se komora měla podle Vás změnit? 
Nejdříve je nutné přesvědčit podnikatele, že 
komora ano. Zároveň s  tím přesvědčit stát, 
že komora ano, a magistrát, že HKP ano. Sta-
bilizovat kádr lidí kolem sebe, aby dokázali 
demokraticky přenášet potřeby firem a živ-
nostníků na  úroveň politiků. Důraz přitom 
kladu na slovo demokraticky. Nesmí se stá-
vat, že ten, který je přehlasován, si jde svůj 
menšinový názor prosadit sám a ještě se při 
tom zaštiťuje komorou.  ■                    (ajk)

aktuality HKP
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Nově zvolený předseda představenstva Hospodářské komory 
hl. m. Prahy Roman Pommer si klade za cíl přesvědčit všechny, 
že „komora ano“. že jde o důvěryhodného partnera,  který 
může v mnohém pomoci.

ROMan POMMeR:

MOJE PRáCE BUDE 
O KOMUnIKaCI

Roman Pommer 

•  Předsedou představenstva 
Hospodářské komory hl. m. Prahy 
byl zvolen 13. listopadu 2015, 
viceprezidentem HK ČR je od roku 
2014.

•  Po studiích působil jako 
stavbyvedoucí Pražského 
stavebního podniku. Ihned po 
revoluci v roce 1990 založil stavební 
firmu Pommer, zabývající se realizací 
obkladů a dlažeb, později ještě 
firmu B-PORt na prodej stavební 
chemie společnosti MAPEI, kde 
byl ředitelem pobočky pro Českou 
republiku. 

•  V roce 1996 založil společnost 
Premixservis, což byla jedna z 
prvních výroben stavební chemie 
v Čechách. Později kolem roku 
1999 se začal specializovat na 
prodej a poradenství právě v 
prodeji stavební chemie. V roce 
2005 založil společnost Česká 
vzdělávací a.s., zabývající se činností 
v oblasti dalšího vzdělávání hlavně 
pro stavební výrobu a vzdělávání 
řemeslníků. 

Foto: archiv

Shromáždění delegátů Hospodářské 
komory hl. m. Prahy v listopadu 2015 
zvolilo místopředsedou představen-
stva Františka Blažka a členem před-
stavenstva Ing. Pavla Hadince.



Jak tedy na  zaměstnávání OZP? Zeptali 
jsme se pana Mgr. Václava Krásy, před-
sedy Národní rady osob se zdravotním 

postižením ČR, pana Ing. Karla Rychtáře, mís-
topředsedy AZZP ČR, ředitele odboru ZZP 
SČMVD, a  pana Mgr.  Martina Stolína, PhD., 
provozovatele portálu www.praceozp.cz.

Co považujete za největší překážku za-
městnávání OZP?

Krása: Překážek je více, ale tou základní 
je skutečnost, že nemáme zákon o ucelené 
rehabilitaci, který by dokázal efektivně na-
vrátit zpět do  pracovního procesu lidi, jež 
onemocní, mají úraz a podobně. Náš systém 
tyto lidi zpravidla nejprve invalidizuje a činí 
jim různé překážky v tom, aby usilovali o za-
městnání. Příkladem je nemožnost příjemců 
invalidního důchodu III. stupně být zařazeni 
do evidence uchazečů o zaměstnání a také 
obava z  odebrání invalidního důchodu při 
větším pracovním zatížení.

Rychtář: Jednoznačně je základní a  hlu-
boká příčina v  nekoordinovanosti jednot-
livých fází rehabilitace – zejména sociální, 
profesní a  pracovní rehabilitace. Sociální 
systém není „proaktivní“ – často působí proti 
integraci a  nezávislosti. Člověk se po  škole, 
úrazu nebo nemoci nejprve dostane do sys-
tému důchodového a  sociálního, pokud se 
později snaží nalézt zaměstnání, dostává se 

do  situace „buď – anebo“, místo toho, aby 
byla podporována jeho snaha o nezávislost. 
Není se co divit, že část OZP volí raději jistotu 
bez rizika. to znamená pasivitu. 

Z  pohledu zaměstnavatelů je zdravotně 
postižený uchazeč „potenciální problém“. 
Často potřebuje individuální přístup, chybí 
však základní diagnostika zbytkového pra-
covního potenciálu, znalosti, které umožní 
personalistům, manažerům i spolupracovní-
kům předejít možným problémům z nepo-
chopení nebo jen nedorozumění. Ani vstříc-
ný zaměstnavatel, který změní „problém“ 

na „projekt v  rámci společenské odpověd-
nosti“, nemá na koho se obrátit o praktickou 
radu a pomoc.

Stolín: Hlavní překážku na straně zaměst-
navatelů je jejich neznalost problematiky, 
předpojatost a  neochota řešit problémy. 
Například ve  smyslu úpravy pracovního 
místa, úpravy pracovní doby tak, aby vše 
odpovídalo potřebám zaměstnance s posti-
žením. Dále pak vidím jako překážku jejich 
nedostatečnou informovanost o  výhodách 
a  úlevách, které mohou při zaměstnávání 
OZP čerpat. Problematická je i  nedostateč-

ZAMěStNáVáNí OSOB SE 
ZDRaVOtníM POStIženíM

poradna HKP
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Zaměstnávání osob se zdravotním postižením řeší Zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., 
ale jak jej provádět v praxi? Najít průvodce, který by pomohl vše ve firmě nastavit, procesovat 
a hlavně dlouhodobě zabezpečit, není lehké. Odborníků a institucí, které jsou schopny 
pomoci firmám s implementací této legislativy od A do Z, je totiž jako šafránu.

Kdo musí zaměstnávat zdravotně postižené 
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni 
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto 
osob na celkovém počtu zaměstnanců. Povinný podíl činí 4 procenta.

tuto zákonnou povinnost je však možné splnit několika způsoby:

•  Zaměstnáním zdravotně postižených osob v pracovním poměru (nestačí však 
dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti).

•  Odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více 
než 50 procent zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, 
a zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo 
služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně 
výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním 
zakázek těmto osobám.

•  Odvodem do státního rozpočtu

•  Vzájemnou kombinací uvedených způsobů. 

ná spolupráce s Úřady práce, jako aktivním 
zprostředkovatelem, a  také v  nabídce pra-
covních příležitostí, v níž chybí místa připra-
vená pro OZP.

Jaké je nejdůležitější téma při zaměst-
návání OZP ve společnosti?

Krása: Nejdůležitějším tématem je asi ne-
dostatek informací o tom, že mimo evidenci 
Úřadu práce žije v ČR až 100 tisíc lidí se zdra-
votním postižením, kteří by za určitých pod-
mínek mohli pracovat, přinášet ekonomický 
profit, ale náš systém je prakticky vytěsňuje 
ze všech systémů podpory zaměstnávání 
OZP. tito lidé po čase ztrácí motivaci, sebe-
důvěru a zájem o jakoukoliv pracovní aktivi-
tu. Jsou pouze čistými příjemci dávek a ne-
vytvářejí žádné hodnoty.

Rychtář: Důležitá je komplexnost – co 
nejvíce možností řešit konkrétní situaci kon-
krétního člověka. Naši členové, kteří jsou za-
městnavateli více než 50 % OZP, mají dobrou 
zkušenost s mnohotvárností nabízené práce 
– od jednoduché až po kvalifikovanou, která 
dává nejen prostor pro zaměstnání, ale i pro 
osobní rozvoj zaměstnaných lidí.

Pravděpodobně nejdůležitější je důvěra 
zaměstnavatelů, že jim ve složité situaci ně-
kdo může pomoci a poradit. Ale tato služba 
zatím chybí. Uchazeči z řad OZP, a to i neevi-
dovaní na úřadu práce, by potřebovali jisto-
tu, že jim ČSSZ nesníží nebo neodejme inva-
lidní důchod, pokud budou aktivní a najdou 
společně se zaměstnavatelem optimální 
uplatnění pro svůj zbytkový pracovní poten-
ciál. Dnes ještě převládá spíš nedůvěra.

Úplně nejdůležitější je společenské vědo-
mí, že člověk s  postižením není automatic-
ky „invalida určený do  chráněné dílny“, jen 
potřebuje trochu individuální podmínky 
a  přístup, zejména zpočátku. Bude-li při-
bývat společenské odpovědnosti, důvěry 
a dobrých příkladů, nebudeme muset žehrat 
na „špatnou legislativu“.

Stolín: Když budu hovořit o  otevřeném 
trhu práce, je dle mého názoru největším 

problém  nastavení legislativních povinností 
při zaměstnávání OZP obsažených v ustano-
veních Zákona o  zaměstnanosti a  absence 
jejich vymahatelnosti v uceleném kontextu 
ze strany státních orgánů. Příkladem mohu 
uvést například povinnosti dle §80 v  jeho 
důsledcích. Stále však tíživým a  v  podstatě 
neřešeným problémem je tzv. forma přefak-
turace. Jedná se o spolupráci tří či více sub-
jektů, která nahradí odběratelům uvedenou 
zákonnou povinnost a vyváže je z povinné-
ho odvodu peněz do státního rozpočtu.

Co byste doporučili zaměstnavatelům, 
kteří chtějí zaměstnat OZP?

Krása: Aby svoje budoucí zaměstnance 
nehledali na Úřadu práce, ale spíše v komu-
nitě lidí se zdravotním postižením, kteří jsou 
mimo systém evidence. Myslím si, že vhodná 
motivace a práce s těmito lidmi může přinést 
velmi překvapivý výsledek. 

Rychtář: Používat selský rozum, nezačínat 
paragrafy a kalkulačkou. Obstarat si alespoň 
minimální informace, ideálně najít pár pří-
kladů, kde to funguje dobře, a  poradit se. 
Někdy najdou pomoc na  Úřadu práce, ně-
kdy u spřátelené firmy v rámci Hospodářské 
komory, jindy u neziskovky nebo u agentury 
práce. Zkusit to s asistencí odborníků, získat 
zkušenosti a  jistotu na  prvních pár příkla-
dech. Dnes je to spíš a většinou o té kalku-
lačce. 

Naše asociace spolupracovala na  projek-
tu Sociální pilíř CSR, který má živé webové 
stránky obsahující množství návodů a  do-
poručení srozumitelných zaměstnavatelům 
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Mgr. Martin Stolín, Ph.D.

•  Předseda 
Zdravotně 
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.

(www.spcsr.cz). V  zásadě doporučujeme 
změnit „problém“ – neplníme povinný podíl 
a platíme odvod, chceme vše vyřešit hlavně 
rychle – na „projekt“ – co a  jak udělat, aby-
chom postupně zaměstnali OZP a zbavili se 
odvodu trvale a jako bonus získali i „sociální“ 
přidanou hodnotu naší produkce. 

Za  zmínku stojí i  zkušenost, potvrzená 
řadou úspěšných a  významných zaměst-
navatelů, že postižený spolupracovník 
při respektování pravidel diverzity může 
obohatit pracovní tým „jiným pohledem“ 
na práci samotnou, na životní postoje, mo-
tivaci zaměstnanců i na samotný produkt 
firmy.       

Stolín: Na  začátku si položte otevřeně 
otázky: Proč chceme zaměstnávat? Jakou 
máme motivaci? Jaký bude mít firma přínos 
ze zaměstnávání OZP? Do  jaké míry jsme 
ochotni a schopni vyjít vstříc nestandardním 
podmínkám, které s  sebou zaměstnávání 
OZP přináší? Jaký druh postižení by byl nej-
vhodnějším pro naše pozice?

Co nejpřesněji vytipujte pracovní pozici 
připravovanou pro OZP včetně představ 
o  kvalifikačních a  osobnostních požadav-
cích na kandidáta. Připravte se pružně měnit 
a  upravovat tuto pozici podle konkrétních 
možností a  schopností pracovníka, kterého 
zaměstnáte. to zahrnuje úpravu pracoviš-
tě, úpravu pracovní doby, výši pracovního 
úvazku, alespoň částečnou možnost práce 
na  dálku, apod. Spolupracujte se svým po-
skytovatelem pracovně lékařské služby a se 
specializovaným odborníky na zprostředko-
vání zaměstnání pro OZP.  ■                            (hkp)

Kde hledat další informace: 
www.av-institut.cz/
https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/
zamestnaniosob
www.nfozp.cz/
www.nrzp.cz/



Syndrom vyhoření neboli burn-out lze 
laicky velmi zjednodušeně popsat 
jako ztrátu zájmu a  nadšení pro prá-

ci. Bývá důsledkem dlouhodobého stresu 
a nejčastěji postihuje ty, pro které byla práce 
jediným smyslem života – a najednou tomu 
tak není. Má několik fází.

nadšení
V  té první lidé pracují „do  roztrhání těla“ 

a s neutuchajícím elánem. Mají pocit nepo-
stradatelnosti. Usilují o co nejlepší výsledky, 
zůstávají v práci dlouho do noci a ještě si nosí 
úkoly domů a jsou přesvědčeni, že vše zvlád-
nou. Dělají to na  úkor odpočinku, vztahů, 
rodinného života. Problém přichází ve chvíli, 
kdy se přes veškeré úsilí nedostavují kýžené 
úspěchy. Šéf jejich práci jen kritizuje, klienti 
jsou nespokojení a  povýšení a  prémie mizí 
v nedohledu. Někdo dokáže v takové chvíli 
zatáhnou za  brzdu, ale spousta lidí přejde 
do druhé fáze – stagnace.

Stagnace
ta se vyznačuje relativním klidem, ale zá-

roveň se vytrácí radost z  práce a  nadšení 
střídá rozčarování, objevují se první negativa 
a překážky. Navíc takový člověk hledá něco, 
co by „nahradilo“ výpadek radosti a uspoko-
jení z práce a přineslo mu znovu pocit eufo-
rie, podobný tomu, který zažíval na začátku. 

I  v  tomto okamžiku je ještě docela snadné 
problémy zažehnat – ale musíte si je umět 
připustit.

Frustrace
Ve fázi frustrace člověk úplně ztratí smysl 

práce, která se stane otravná a nudná. Pocit 
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Je to vlastně poměrně „mladá“ choroba, poprvé ji popsal v 70. letech minulého 
století americký psychoanalytik Herbert J. Freudenberger. I když její projevy byly 
známé už dlouho před tím. Postihnout může kohokoli a kdykoli. 

VyHOŘení: NEMOC 
MODERNí DOby

uspokojení zmizí a  dotyčný vykonává veš-
kerou činnost mechanicky a bez zájmu. Do-
stavují se první konflikty se spolupracovníky, 
s  nadřízenými i  s  klienty. Postižený člověk 
má tendenci svalovat vinu za své neúspěchy 
na  domnělé či skutečné překážky a  na  své 
kolegy, stává se podezřívavým a  neustále 
přemýšlí o křivdách, které se mu v práci dějí. 
V tomto okamžiku se dostavují první fyzické 
obtíže – bolesti hlavy, únava, poruchy spán-
ku, žaludeční neurózy. Navíc si pracovní pro-
blémy nosí také domů – začnete se chovat 
odtažitě, rezignuje na věci, které ho dříve ba-
vily a postupně ztrácí zájem i o rodinu. tím se 
frustrace ještě prohlubuje. V této fázi už jen 
málokdo dokáže najít cestu zpět bez odbor-
né pomoci.

apatie 
Přichází plíživě a většinou následuje po dé-

letrvající frustraci. Znechucení prací je natolik 
velké, že člověk před odchodem do zaměst-
nání zažívá pocity strachu a odporu, které se 
mohou projevovat i fyzicky, třeba zvracením. 
K předchozím fyzickým potížím se přidávají 
další – vysoký krevní tlak, bolesti zad, mig-
rény. Práce se stává pouze nutným zlem ne-
zbytným k  zajištění finančních prostředků. 
Někteří odborníci mluví o tzv. HH syndromu 
– z angl. helplessness & hopelessness, tedy 
bezmoc a beznaděj. Odmítá jakékoli změny 
a inovace, dokáže jen stereotypně a mecha-
nicky vykonávat naučené věci. Přitom má 
pocit, že dělá na maximum. 

Vyhoření
Konečná etapa je vyvrcholením všech 

předchozích problémů. Člověk má pocit ab-
solutního vyčerpání, ztrácí smysl veškerého 
svého konání, je apatický ke všem a ke vše-
mu, a tím se dostává do izolace a osamění. 
Někteří pacienti tento stav popisují jako 
ztrátu sebe sama. Často je bez zjevné příčiny 
nemocný, pocity strachu mohou přerůst až 
v úzkostnou poruchu. Pracovní výkonnost je 

minimální. Potřeba peněz a „alergie“ na práci 
ho dostávají do bludného kruhu, jehož řeše-
ní hledá často v alkoholu a cigaretách anebo 
sahá po utišujících medikamentech a lécích 
proti bolesti.

Jak z toho ven
Je potřeba říci, že syndrom vyhoření se 

rozvíjí roky a že – stejně jako u většiny ne-
mocí – i  pro něj platí, že prevence je lepší 
než léčba. ta totiž bývá velmi zdlouhavá 
a  nezřídka vyžaduje zásadní změnu dosa-
vadního života – přičemž změna zaměstnání 
nebo dokonce profese bývá často nutnou 
podmínkou k nápravě.

poradna personalistika
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Abyste se syndromu vyhoření ubráni-
li, potřebujete mít i  jiné aktivity než jen 
práci. Pokud pracujete hlavou, určitě by 
mezi nimi měl být pohyb, a nemusí jít jen 
o sport, ale třeba i o fyzickou práci na cha-
lupě. Důležité je i rodinné zázemí a přátelé. 
Naučte se přijmout pomoc a  radu, když 
něco nebudete zvládat. Relaxujte. A zařaď-
te to svého slovníku slova NE, NEUDěLáM, 
NEMŮžU!  ■

Lenka Brdková s využitím publikace 
Syndrom vyhoření od Ivy Šolcové 

a Vladimíra Kebzy a výzkumu Stres, 
deprese a životní styl v České republice, 

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Foto: Shutterstock

OteStUJte Se
   1. Máte pocit, že se oproti dřívějšku snadněji unavíte?
   2.  Považujete se momentálně za celkově vyčerpaného člověka bez jakékoliv 

energie?
   3.  Je vaše pracovní tempo vysoké, ale dobrého pocitu z vykonané práce se vám 

ani tak nedostává?
   4. Otravuje vás hodnocení ostatních, že poslední dobou nevypadáte dobře?
   5. V konverzaci s jinými se o své práci vyjadřujete více negativně než pozitivně?
   6. Přemáhá vás často pocit smutku či nevysvětlitelného zoufalství?
   7. Zvyšuje se míra, s jakou zapomínáte na pracovní záležitosti?
   8. Je v poslední době snadné vás vytočit či rozčílit?
   9.  Pozorujete na sobě cholerický až agresivní postoj vůči kolegům a práci jako 

takové?
10. Otravuje vás přítomnost jiných lidí na pracovišti?
11. Omezili jste setkávání s přáteli a blízkými?
12. Nedovoluje vám práce věnovat se oblíbeným činnostem?
13. trápí vás více tělesných obtíží – bolesti hlavy, zad, svalů, kloubů apod.?
14. Jste na konci dne zmatení a nejste si jistí, zda jste udělali vše, co jste měli?
15. Pociťujete radost mnohem méně než dříve?
16. Postrádáte poslední dobou smysl pro humor?
17. Jste chladní vůči partnerovi/partnerce a nemáte chuť na sex?
18. Máte pocit, že ostatním nemáte co říci?

• Na každou uvedenou otázku si odpovězte dle bodové stupnice 0-1-2-3-4-5
• 0 = zcela nesouhlasí až 5 = stoprocentně souhlasí
• Body sečtěte

0 až 25  teoreticky nic nenasvědčuje tomu, že by vám syndrom vyhoření hrozil
26 až 35  projevují se u vás příznaky typické pro stres a nadměrnou zátěž, zkuste 

přehodnotit své návyky
36 až 50  je pravděpodobné, že se u vás dříve nebo později syndrom vyhoření 

projeví, změňte svůj životní styl a načerpejte nové síly, zahajte prevenci.
51 až 65  nebojte se požádat o radu odborníka, který zhodnotí váš momentální 

stav, vše napovídá tomu, že vás syndrom vyhoření sužuje
66 až 90  splňujete veškeré teoretické předpoklady, že jste syndromem vyhoření 

ochromeni, a to v jeho hlubší a pozdější fázi, zahajte ihned léčbu.
Zdroj: psychowalkman.cz

Kdo je nejvíce ohrožen
•  Nejčastěji je syndrom ohrožení diagnostikován u „pomáhajících“ profesí: lékaři, 

sestry, záchranáři, pečovatelé, ošetřovatelé, osobní asistenti, sociální pracovníci, 
psychologové, terapeuti, učitelé, vychovávatelé, policisté, hasiči, právníci. 
Problémy mohou nastat i u matek, které dlouhodobě pečují o postižené dítě.

•  Druhou skupinu tvoří ti, kteří jsou v každodenním styku s jinými lidmi a jsou 
závislí na jejich hodnocení či spolupráci: zaměstnanci infolinek, pomocných 
linek, telefonisté, manažeři, novináři, reportéři, instruktoři, prodavači, číšníci, 
zaměstnanci ve službách 

•  Ohroženi jsou i lidé vykonávající stereotypní a monotónní práci bez vyhlídky 
na změnu: pracovníci výrobních linek, šičky, dělníci

Fakta o vyhoření
•  Syndrom vyhoření je častější u žen a mladších osob.

•  Syndrom vyhoření je vázán na profesi. Nejvyšší výskyt syndromu vyhoření je 
v profesích s velkou odpovědností. Zde se vyskytuje až u 38 % respondentů.

•  Syndromem vyhoření se cítí ohroženo cca 34 % respondentů, u 20 % z nich lze 
hodnotit konkrétní projevy. Projevy klinicky závažné deprese vykazuje téměř 
7 % respondentů.

•  V České republice je výskyt syndromu vyhoření poměrně výrazně vázán 
na kraj. Nejvyšší výskyt syndromu vyhoření je v Moravskoslezském, Libereckém 
a Královehradeckém kraji. V Praze je vyhořelých osob méně, ale vyhoření je 
tu vyšší intenzity. Nejméně častý a nejméně intenzivní je syndrom vyhoření 
na Vysočině.

Zdroj: Výzkum Stres, deprese a životní styl 
v České republice Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
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Miloslav Janeček: 

Řemeslník musí být 
dochvilný a spolehlivý
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Vaše škola se výrazně zapojila 
do  projektu Řemeslo žije!, který 
se loni na  podzim opět nastar-

toval. Jakým způsobem konkrétně se 
na tomto projektu podílíte?

Zapojujeme se prakticky do  všech částí 
projektu. Do  všech soutěží, kempů, využí-
váme i finanční prostředky, aby se naši žáci 
mohli seznámit s  pracovišti odborných fi-
rem. Anebo naopak do našich dílen přichá-
zejí děti ze základních a  mateřských škol, 
protože i děti v tomto věku by měly vědět, 
co dělá zedník nebo pokrývač. Musím říci, 
že školy k nám chodí rády, protože děti se tu 
mohou seznámit s celou řadou oborů pod 
jednou střechou. Děti si vždycky něco vyro-
bí a tak mají na tuhle akci památku. 

baví to víc děti nebo učně? 
tak půl na půl. Vždycky se najde skupin-

ka učňů, co s dětmi pracují rádi. 

takže základem je ukázat školu všem, 
co o ní stojí? 

Ukázat, co znamená ten který obor chce-
me hlavně základním školám z Prahy. Ale 
ne z každé školy přijdou. Nejsme sami, kdo 
něco podobného nabízí, a já chápu, že ne-
mohou chodit všude, někdy musí také učit. 

Zmiňoval jste kempy. O co v této aktivitě 
konkrétně jde? 

Letos v prvním pololetí jsme měli napří-
klad kemp malířský a kamnářský. Kamnář-
ský se odehrával u mistra z cechu kamnářů 
a  jeho náplní byla stavba historických ka-
men ovšem s moderní soudobou techno-
logií vytápění. 

Šlo o  nová kamna? Já myslela, že dnes 
je kamnářství hlavně o  rekonstrukcích 
a repasích... 

Zájem o nová kamna tady stále je a do-
konce stoupá. Dnešní kamnáři dokáží ne-
jen opravit stará kamna, ale také udělat 
i  krásné moderní designy. Dělají i  krby 
do  moderních interiérů. A  pravidelnými 

zákazníky kamnářů jsou pizzerie. Nicméně 
obor kamnář není pro tolik žáků jako třeba 
instalatér, kde jich je i  více než 30 v  roč-
níku. Kamnářů přijímáme pět maximálně 
šest, abychom nezaplavili pracovní trh. 

Čím se kemp liší od pravidelné učňovské 
praxe? 

Hlavně tím, že jej vedou opravdu ti 
nejlepší odborníci. Já pevně doufám, že 
projekt Řemeslo žije! bude pokračovat 
v dalších letech, protože opravdu výrazně 
pomáhá řemeslo oživovat.

Projekt běží od  roku 2009. Podařilo se 
za těch šest let navýšit počet učňů, což 
je jeden z jeho cílů? 

Myslím, že ano, i když možná ne všichni 
kolegové z ostatních škol se mnou budou 
souhlasit. Ale budu-li mluvit za naší školu, 
tak mi sledujeme minimálně to, že nám 
počet učňů neklesá. A  vzhledem k  tomu, 

že žáků opouštějících deváté třídy je ješ-
tě stále rok od roku méně, tak to považuji 
za pozitivní jev. Uvidíme, jaká bude situa-
ce, až se to otočí a silné populační ročníky 
dorazí do  devátých tříd. Pro nás je pod-
statné, že se rodiče už nebojí dávat děti 
do učení, že netrvají na tom, aby i s trojka-
mi a čtyřkami šly na střední školu s matu-
ritou. Protože vidí, že i řemeslník se může 
mít dobře. tedy za předpokladu, že bude 
řemeslo perfektně ovládat a že bude záro-
veň komunikativní, dochvilný a  spolehli-
vý. Proto naše žáky učíme nejen řemeslo 
jako takové, ale i  správnému kontaktu se 
zákazníkem. Říkáme jim, že pokud chtějí 
být úspěšní, musí tam být i sociální aspekt, 
a že řemeslníci, kteří toto všechno splňují, 
si vydělají slušný balík peněz. Proto, mimo 
jiné, spolupracujeme prakticky se všemi 
cechy, protože právě úspěšní členové jed-
notlivých cechů tuto skutečnost potvrzují.  

některé z řemeslných cechů u vás mají 
své sídlo...

První se k  nám nastěhoval Cech malířů 
a lakýrníků. A už po pár měsících bylo zřej-
mé, jaký je to pro naši školu přínos. Proto 
jsme se snažili a snažíme najít místo i pro 
další. Máme tu také obkladače, kamení-
ky, podlaháře, kamnáře, kominíky. Všichni 
nám samozřejmě platí nájem, ale navíc se 
díky nim dostáváme k nejlepším odborní-
kům, k  dodavatelům materiálu, vybavení 
atd.. Firmy již chápou, že když se učni na-
učí pracovat třeba s nějakou barvou, je to 
pro ně investice do budoucna. Cechy nám 
rovněž pomáhají s  různými vzdělávacími 
akcemi, s  učňovskými soutěžemi, jejich 

Miloslav Janeček zasvětil v podstatě celý svůj profesní život školství, v čele stavební 
a zahradnické střední školy stojí už osmým rokem. Dokázal ji provést obdobím krize, 
kdy byl zájem o řemeslo mizivý. Do budoucnosti hledí s optimismem: „žáků nám 
budu přibývat, protože rodiče se už dnes nebojí dát dítě do učení. A to je dobře.“
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Trvale jsou málo atraktivní 
střechařské obory tesař, 

pokrývač a klempíř, i přesto, 
že je po nich velká poptávka 

na trhu práce. 
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prostřednictví snáze získáváme odborníky 
pro výuku. Pomáhají nám také oslovovat 
firmy, kde mohou učni realizovat praxi. 

Právě větší propojení škol s  praxí 
a  firmami je druhým cílem projektu 
Řemeslo žije! Jak se vám daří na tomto 
poli?

Většina firem má o spolupráci se škola-
mi určitě zájem, vědí, že právě u nás jsou 
vzděláváni jejich budoucí pracovníci. 
A  pokud nám pomohou nyní zlepšit kva-
litu jejich výuky, v budoucnu se to projeví 
na úrovni jejich zaměstnanců.

Jak dnes vyučení se řemeslu probíhá?
Za první dva roky naučíme kluky zákla-

dům řemesel, zásadám bezpečnosti práce 
a všemu ostatnímu, třeba i tvorbě ceny či 
základům účetnictví. Samozřejmě ty dva 

roky nesedí jen v  lavicích, pravidelně se 
střídá týden teoretické výuky a týden pra-
xe v našich školních dílnách, kde se třeba 
instalatéři učí na cvičných panelech, malíři 
na cvičných stěnách a podobně. Ke konci 
druhého ročníku, ti nejšikovnější od polo-
letí druháku, a po celý třetí ročník už chodí 
do firem. Snažíme se, aby za rok vystřídali 
alespoň dvě nebo tři firmy, aby si řemeslo 
vyzkoušeli v celé šíři. 

Jak je to se zájmem ze strany firem 
o  přijímání učňů na  praxi? Je těžké 
firmu sehnat?

Musí to pro ni být atraktivní a  pak to 
problém není. Navíc mají firmy přijímají-
cí učně úlevu na daních. Ale nebudeme si 
nic nalhávat – někdy se stane, že po dvou 
týdnech nám majitel firmy volá: „Hele, toho 
Pepíčka si vezměte zpátky, ten je k ničem.“ 

V takovém případě kluka stáhneme, pracu-
je chvilku u nás na dílnách a po čase to zku-
síme znovu. Ale ne vždy to vyjde. Jsou kluci, 
kteří o řemeslo nemají zájem, často nemají 
zájem o nic a k nám chodí jen proto, že jim 
rodiče tenhle obor vybrali. Obvykle jim ra-
dím, aby zatnuli zuby, doučili se a získali vý-
uční list, protože i když půjdou třeba jezdit 
s kamionem, tak firma, co ty kamiony vlast-
ní, je raději svěří někomu, kdo má alespoň 
výuční list, a ne jenom základní vzdělání. 

Kolik žáků vám během školního roku 
„odpadne“? 

Hodně. Na  začátku školního roku mí-
váme kolem 1250 žáků a  zhruba dvě stě 
jich během roku odejde. Můžou odchá-
zet z  různých důvodů – špatný prospěch, 
opakované absence, kázeňské problémy,...  
Dvě stě zní sice hrozně, ale na druhou stra-
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nu je to známka toho, že se snažíme udržet 
jistou úroveň. Nikdo z těch, kdo nastoupí, 
nemá záruku, že taky dostudujete. Je nám 
líto, že tolik žáků odejde, ale je to i motiva-
ce pro ostatní být co nejlepší.

Jaké obory nabízíte?
Máme širokou škálu maturitních oborů, 

potom klasické tříleté učební obory, obory 
pro děti ze speciálních škol a  nástavbové 
studium. Obrovskou výhodou naší školy je 
právě možnost prostupnosti mezi jednotli-

vými typy studia, protože když někdo zjistí, 
že na  maturitní obor nestačí, může lehce 
přejít na  stejně zaměřený obor učební. 
Anebo naopak – kluk se vyučí a  bez pro-
blémů si na  nástavbovém studiu dodělá 
maturitu. Což znamená, že po pěti letech 
odchází s  výučním listem i  maturitou. Co 
se týče odborností, máme všechny staveb-
ní obory s výjimkou elektro oborů.

Vaše obory jsou hlavně pro chlapce. 
Mají u vás šanci i děvčata?

My jsme nejen škola stavební, ale také 
zahradnická. V  rámci zahradnické odbor-
nosti nabízíme tři maturitní, dva učební 
obory a  nástavbové studium. Ale občas 
se děvče objeví i  ve  stavebních oborech. 
Právě nyní se u  nás učí malířka, truhlářka 
a instalatérka. 

Mění se nějak zájem o jednotlivé obory?
O některé je zájem kontinuální, u jiných 

se mění. Instalatér a truhlář jsou atraktivní 
stále, ale třeba u  oboru kominík je zájem 
proměnlivý. Než stát zavedl každoroční 

povinné revize komínů, byli v ročníku tře-
ba tři kluci, následně se jejich počet zvýšil 
až na 25, nyní ale jejich počet opět trochu 
poklesl. Je to dáno i  tím, že se tohle ře-
meslo znovu začalo učit i  jinde v  republi-
ce. trvale jsou málo atraktivní střechařské 
obory tesař, pokrývač a klempíř, i přesto, že 
je po nich největší poptávka na trhu práce. 
Relativně malý zájem ze strany žáků je také 
o sklenáře a přitom jsme jediná škola v re-
publice, která jej nabízí.

Vy jako škola také podnikáte, respektive 
nabízíte práci svých učňů veřejnosti. 
Když se mi třeba rozbije okno, můžu si 
ho u vás nechat znovu zasklít?

Ano, můžete. Ale nejen to. Naši truhlá-
ři dělají nábytek, truhlářské dílny máme 
opravdu špičkově vybavené a  díky tomu, 
že máme také skvělé mistry odborného 
výcviku, je nábytek opravdu kvalitní. Záro-
veň platí, že naše ceny jsou nižší ceny než 
v klasických truhlářských dílnách, ale déle 
nám to trvá. Protože se na  práci podílejí 
žáci, někdy něco pokazí a musí se to pře-
dělat. Ale když někdo nespěchá, nechce 
mít kuchyňskou linku do týdne, tak se ur-
čitě dočká. Je to naprosto legální zdroj při-
výdělku školy.

Jak se na něm podílejí další vaše obory?
Možností je poměrně dost a  my jsme 

za  to rádi, protože není nic horšího, než 
když žáci dělají něco do  šuplíku. Nabízí-
me výpěstky našeho zahradnictví – přímo 
tady u nás ve škole, pak v budově magis-
trátu, anebo třeba na  hřbitovech před 
Dušičkami, před Vánoci a před Velikonoci. 
Naši učni malíři malují školu. My jsme asi 
jediná škola, kde se o prázdninách nepra-
cuje a neopravuje, protože většinu věcí si 
uděláme vlastními silami v  průběhu škol-
ního roku. Máme i  skupinu malířů na  mi-
nisterstvu dopravy, kde je spolu s mistrem 
asi sedm kluků a cyklicky tam malují kan-

Mgr. Miloslav Janeček

•  Ředitelem Střední odborné školy 
stavební a zahradnické je od roku 
2008.

•  Ve školství působí celý život – 
nejprve jako učitel, po roce 1989 byl 
ředitel Školského úřadu Praha 10, 
následně vedoucí odboru školství 
na ÚMČ Praha 10.

•  Je členem předsednictva Cechu 
obkladačů ČR, z titulu své funkce 
zastupuje školu i v dalších 
profesních sdruženích.

•  Volný čas tráví na chalupě 
v Jizerských horách, kde v létě jezdí 
na kole a v zimě na lyžích.

celáře. Ministerstvo nám ty práce samo-
zřejmě hradí dle smlouvy o dílo. 

žáci, kteří takhle pracují, za to pobírají 
nějakou mzdu?

Mají tzv. platbu za produktivní práci, a to 
i když pracují pro školu. My tu zakázku na-
ceníme a oni z toho dostávají podíl podle 
toho, jak jejich práci ocení mistr. Kluci mají 
obvykle sedmihodinovou pracovní dobu. 
Část věnují nácviku technik na  cvičných 
stěnách a třeba dvě hodiny opravdu malu-
jí. ti nejlepší mají šanci si vydělat i několik 
tisíc měsíčně. Ale je třeba vzít v úvahu, že 
pracují jen dva týdny v  měsíci a  zdaleka 
ne celou tu dobu dělají výdělečnou práci. 
Mimo to žáci většiny našich učebních obo-
rů mohou pobírat prospěchové stipendi-
um, které je vypláceno na základě stipen-
dijního řádu.  ■                        Lenka Brdková
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Pro nás je podstatné, že se 
rodiče nebojí dávat děti 

do učení, že netrvají na tom, 
aby i s trojkami a čtyřkami 

šly na střední školu. 

Foto: lukáš Procházka



Nedaleko Ústí nad Labem, na úzkém 
pruhu u  dálnice spojující Prahu, 
Drážďany a Berlín, zahájil na sklon-

ku loňského roku zkušební provoz techno-
logicko-inovační Kampus Nupharo. Za pro-
jektem parku stojí společnost Nupharo Park 
a. s., která vznikla před více než čtyřmi lety 
a před nedávnem se stala členem pražské 
hospodářské komory.

Svůj „domov tu najdou především firmy 
zabývající se chytrými technologiemi a  je-
jich inovativním využitím ve  výrobě, dis-
tribuci a při optimalizaci spotřeby energie. 
Ve výrobním prostředí se tyto technologie 
řadí do tzv. čtvrté průmyslové revoluce „In-
dustry 4.0“. První nájemci se do  kampusu 
už nastěhovali, další se zabydlují v  těchto 
dnech. Jsou mezi nimi německá společnost 

van Eupen, zabývající se opravou a  revizí 
elektronického zboží, dále pak mezinárodní 
autodopravce firma Hannas Masters, firma 

Armax, zajišťující CNC obrábění, broušení 
a  výrobu armatur a  Centrum pro výzkum 
energetického využití litosféry.

tři pilíře
Nupharo Kampus je unikátní projekt, kte-

rý spojuje dohromady funkci obchodního 
parku, slouží jako technologické a inovační 
centrum, je centrem pro transfer technolo-

gií a  má k  dispozici moderní, energeticky 
velmi úsporné výrobní a  administrativní 
prostory, vhodné pro menší i  větší firmy. 
Jeho aktivity se dají rozdělit do tří hlavních 
pilířů. Prvním je zázemí v  podobě moder-
ních výrobních hal, určených k  pronájmu 
pro středně velké a  menší provozy, a  to 
včetně kanceláří. Nájemci se mohou rekru-
tovat ze všech možných oblastí a  uživate-
lem se může stát každá firma s dostatečně 
čistou výrobou.

Dalším pilířem je Platforma pro komerci-
onalizaci inovativních výrobků a služeb, na-
zývaná NuphInno (Nupharo Innovations), 
která funguje jako podnikatelský inkubátor. 
NuphInno podporuje nezávislé inovátory 
s  kreativními nápady a  s  dostatečným po-
tenciálem uspět na  komerční bázi a  nabízí 
jim služby Nupharo Kampusu. „Začínající 

noví členové HKP
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společnosti jsou u nás nejen vítány, ale i fi-
nančně podporovány. V  rámci NuphInno 
nabízíme přístup k  financování ze zdrojů 
Evropské unie i  ze zdrojů soukromých in-
vestorů. Jedním z hlavních strategických in-
vestičních partnerů je společnost ABB a její 
fond ABB technology Ventures na podporu 
inovací,“ říká Milan Gánik, CEO a  předseda 
představenstva Nupharo Park a doplňuje, že 
díky skupině odborných mentorů, kteří bu-

dou start-upovým firmám k  dispozici, mo-
hou kromě těchto začínajících firem uspět 
i již zralé firmy, které potřebují jen zdokonalit 
své procesy nebo upravit strategii. Zájem-
cům o inkubaci bude sloužit NuphInno web, 
který startuje právě v těchto dnech. 

Kromě zázemí Nupharo nabízí i  služby 
v  oblasti poradenství a  spolupráce s  uni-
verzitním prostředí. Poskytování konzultací, 
poradenství a vyhodnocování obchodních 

noví členové HKP
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Začínající firmy jsou 
Kampusu Nupharo nejen 

vítány, ale i finančně 
podporovány. 

Nedaleko Ústí nad Labem, na nevyužitém úzkém pruhu mezi silnicí č. 13 a dálnicí 
spojující Prahu, Drážďany a Berlín, zahájil na sklonku loňského roku zkušební provoz 
technologicko-inovační Kampus Nupharo. Za projektem parku stojí společnost Nupharo 
Park a. s., která se před nedávnem se stala členem pražské hospodářské komory.

nUPHaRO KaMPUS „LíČí“ 
NA CHytROU eneRGII

nupharo Kampus 
•  V areálu najde práci 350 až 

500 lidí, maximální kapacita 
je 800 pracovních míst. 

•  Výstavba areálu byla financována 
ze soukromých zdrojů, 300 milionů 
korun získala společnost z dotačních 
programů EU. 

• Hlavním investorem je firma ABB.

PRažSKá KOMORa 
PŘeDStaVUJe nOVé Členy 
Od Nového roku se řady členů 
Hospodářské komory hl. m. Prahy 
výrazně rozrostly, například také 
o největšího integrovaného 
poskytovatele telekomunikačních 
služeb na českém trhu -  společnost 
O2 Czech Republic, a.s.

alMa Consulting Group Česká 
republika, s.r.o. IČ: 24287768 

artline corporation s.r.o. 
 IČ: 24757284

aSIana, spol. s r.o. IČ: 49704362

Cee Facility Services, Se IČ: 24823538

Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. IČ: 4084063

Dotykačka s.r.o.  IČ: 26922312

DW Mediaarts a.s.  IČ: 24223166

eKOlaMP s.r.o. IČ: 27248801

GaVen s.r.o. IČ: 24144983

Inception s.r.o. IČ: 1716581

Ing. Peter Jacina, CSc. IČ: 44856890

Ing. Petr Širc IČ: 62372785

IC Hotels a.s.  IČ: 26745445

InsolCentrum, s.r.o.  IČ: 29008883

Interpharmac, s.r.o. IČ:25277961

InVeSta tRaVel, spol. s r.o. 
 IČ: 47123583

Ivana Janotová IČ: 13112783

Jaroslav Hátle IČ: 49252381

KleenteK, spol. s r.o.  IČ: 64574164

natUR aPatyKa s.r.o. IČ: 28540395

nOen, a.s. IČ: 25601598

O2 Czech Republic a.s. IČ: 60193336

Peter Jacina IČ: 44856890

POnS servis s.r.o. IČ: 27932974

Roman Pommer IČ: 13109995

SalIeRI InVeSt llC, s.r.o. 
 IČ: 1714031

SynOt tIP, a.s. IČ: 26301091

teCHO, a.s. IČ: 49240056

Virtuse energy, s.r.o. IČ: 24843237

VIStORIa, a.s. IČ: 1517317

ZK-teRMOCHeM, s.r.o. IČ: 26731177Foto: nupharo Kampus Foto: nupharo Kampus

případů je jen zlomkem služeb, které sou-
hrnně tvoří třetí pilíř. Služby sahají od admi-
nistrativních až po  vysoce specializované 
a  jsou součástí nabídky jak pro začínající 
firmy v rámci platformy NuphInno, tak i pro 
ostatní společnosti na trhu.

na startu
Areál, který se rozkládá na celkové ploše 

7 hektarů, je citlivě zasazen do okolní kraji-
ny, kterou navíc doplňuje nově vysázenou 
zelení přímo uvnitř objektu. „Podporujeme 
ekologický přístup a ochranu životního pro-
středí, ať už využitím špičkových technolo-
gií v oblasti e-mobility nebo využitím tech-
nologií pasivních domů a  aktivního cílení 
na snížení spotřeby paliv a kontroly emisí,“ 
zdůrazňuje Milan Gánik.

Celý komplex je koncipován jako mís-
to, kde se budou sdružovat lidé za účelem 
vzdělávání, byznysu i  relaxace. Firmy a  je-
jich zaměstnanci tu mají k dispozici restau-
raci, která zahajuje provoz v těchto dnech. 
„Následně budou do provozu uváděny dal-
ší objekty a  zařízení: moderní konferenční 
centrum, ubytovací zařízení, školka, výstav-
ní prostory a  v  neposlední řadě i  prostory 
pro aktivní odpočinek. V  Kampusu je dále 
k  dispozici interaktivní „laboratoř“, kde se 
budou moci návštěvníci seznámit s nejmo-
dernějšími technologiemi a  inovativními 
způsoby jejich využití,“ připomíná Milan 
Gánik.  ■                                                           (red)
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aktuality HKP

Představitelé jihokorejských firem 
ve  spolupráci s  HKP a  představiteli 
města Suwon, přezdívaného také 

Samsung City, pozvali společnosti Medial 
spol. s r.o., R.A.S. spol. s r.o., Bileto techno-
logies s.r.o., AHELP Group s.r.o. a pana Pet-
ra Horáka, který je jako OSVČ členem auto-
rizované laboratoře. Jak setkání pomohlo 
jejich podnikatelským aktivitám?

■  lukáš Hrdlička, business 
Development Manager bileto 
technologies: 

Akce předčila naše očekávání především 
z hlediska možnosti spolupráce s relevant-
ními rozhodovateli. Odstartovali jsme díky 
ní komunikaci s  perspektivními klienty 
a  partnery na  korejském a  vietnamském 
trhu v oblasti osobní meziměstské dopra-
vy.
Mimo B2B meetingy, které byly spíše po-
znávací z  hlediska nalézání obchodních 
partnerů v  Jižní Koreji, byla pro nás nej-
přínosnější seznámení se s  reprezentací 
města Suwon. Se členy ostatních delegací 
ze Singapuru, Vietnamu, Nizozemí a  An-
glie jsme prodiskutovali možnosti vstu-
pu na  korejský dopravní trh. Vzhledem 
k tomu, že jsme dosud neměli klienty pří-
mo v Koreji, bylo poznání tamního trhu klí-
čové pro naše další aktivity.

Bileto Technologies se zabývá technolo-
giemi pro pozemní dopravu. Vyvinula plat-
formu, která umožňuje prodávat jízdenky 
online i offline, spravovat všechny distribuč-
ní kanály a znát veškerá data o svých zákaz-
nících.

■  Mgr. Jan neuman, 
jednatel R.a.S. spol. s r.o.: 

Zatím je předčasné hodnotit ekonomic-
ký přínos celé akce, ale už nyní je možno 
říci, že minimálně se dvěma společnost-
mi probíhají jednání o  obchodní spo-
lupráci, která – věřím – vyvrcholí dlou-
hodobou a  oboustranně prospěšnou 
spoluprací mezi naší firmou a  jihokorej-
skými partnery. taktéž je nutné pozitiv-
ně kvitovat navázání širších obchodních 
kontaktů a  to i  s  účastníky mimo pořa-
datelskou zemi. Naplno se podle mého 
názoru ukázalo, že takovýto formát ob-
chodního jednání je výhodnější a ekono-
micky zajímavější než klasické veletrhy 
a výstavy. Měla by to být motivace i pro 
české orgány zabývající se podporou 
podnikání u nás. 

R.A.S. spol. s  r.o. působí v  oblasti bezpeč-
nostních produkt. Její produkce zahrnuje 
čtečky čipových karet, čipové karty, zabez-
pečovací a  šifrovací software, produkty PKI, 

vstupní a docházkové systémy, bezkontaktní 
systémy a  další čipové technologie. Nabízí 
rovněž komplexní řešení v oblasti vstupních 
systémů, PKI, datové integrace, zabezpečení 
výpočetních systémů a podnikových počíta-
čových sítí. 

■  Petr Horák, OSVČ, 
člen autorizované laboratoře: 

Bylo zajímavé osobně poznat, jak se tato 
země rychle rozvíjí v  oblastech jako je 
výstavba obytných domů či rychlostních 
městských komunikací, automobilismus 
a elektronika. Vnímal jsem jako veskrze po-
zitivní, že Jižní Korea významně podporuje 
svoje domácí výrobky a  výrobce. Bylo to 
poznat i v ulicích Suwonu, kde jezdí v pod-
statě pouze automobily Kia a  Hyundai, 
nemluvě o  tom, že v „Samsung City“ ne-
bylo vidět jinou elektroniku než právě této 
značky. Ohledně případného obchodního 
zastoupení jihokorejských firem v  České 
republice budeme v naší společnosti ještě 
jednat.

Petr Horák (OSVČ) je manažerem jakosti 
v  autorizované laboratoři Monitoring Praha 
5, která je Státním zdravotním ústavem au-
torizovaná kupříkladu pro zjišťování a měření 
mikroklimatických parametrů uvnitř staveb 
a k měření slyšitelného hluku.  ■           (hkp)

ČeŠI V SAMSUNG 
CItY USPělI
Zástupci pražských firem se koncem loňského roku zúčastnili v jihokorejském 
Suwonu akce „2015 Business Matchmaking Meetings under Free trade Agreement“, 
kde jim účast zajistila Hospodářská komora hl. m. Prahy.

Vzdělávací program společnosti 1. VOX a.s. najdete na www.vox.cz.

V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í

DAŇOVÝ PROFESIONÁL®

PRŮVODCE DAŇOVOU SOUSTAVOU
PRO BĚŽNOU PRAXI

22. 2. – 6. 4. 2016
KÓD: 1602200 CENA: 32 140 Kč

MZDOVÁ PROBLEMATIKA
KROK ZA KROKEM

22. – 26. 2. 2016
KÓD: 1600450 CENA: 8 260 Kč

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR
A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ
DO ZAHRANIČÍ
– V PRAXI 1. POLOLETÍ 2016

21. 3. 2016
PŘEDNÁŠÍ: Ing. Šárka Kněžická, Tomáš Novotný,

Mgr. Magdaléna Vyškovská
KÓD: 1601080 CENA: 2 790 Kč

MEZINÁRODNÍ STANDARDY
ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS)
– SPECIÁLKA OD A DO Z

29. – 31. 3. a 19. – 21. 5. 2016
PŘEDNÁŠÍ: doc. RNDr. Ing. Michal R. Černý, Ph.D.,

doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA
KÓD: 1601800 CENA: 15 990 Kč

PROFESIONÁLNÍ ASISTENTKA
– MANAGEMENT PODPORY MANAŽERŮ

17. – 18. 3. 2016
KÓD: 1620840 CENA: 6 390 Kč

LEADER – MANAGER – COACH ™
– EXKLUZIVNĚ POUZE PRO 1. VOX A.S.

22. – 23. 3. 2016
PŘEDNÁŠÍ: PhDr. Peter Benkovič, Mgr. Kateřina Hofmannová
KÓD: 1620240 CENA: 7 000 Kč

SLYŠÍME SE – NEBO JEN MLUVÍME?

24. 3. 2016
PŘEDNÁŠÍ: PhDr. Lenka Emrová
KÓD: 1620370 CENA: 3 390 Kč

ŠKOLA ZDRAVÝCH ZAD
PRO KANCELÁŘSKÉ PROFESE

14. 4. 2016
PŘEDNÁŠÍ: Bc. Martin Trávník
KÓD: 1621160 CENA: 3 290 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

1. VOX a.s.
Vzdělávací a poradenská společnost

Senovážné nám. 978/23, Praha 1
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tipy volný čas

KAM NA Výlet

I když je zima, nemusíte zrovna sedět doma za pecí. 
Spousta hradů a zámků má dnes otevřeno celoroč-
ně a  když takový výlet spojíte s  kratší procházkou 
zimní krajinou, uděláte i něco pro své zdraví. Vypra-

vit se můžete třeba na Hlubokou a projít se kolem 
zdejších rybníků, do děčínského zámku s impozant-
ním podzemím, do Mělníka s vinnými sklepy Jiřího 
Lobkowicze, na Sychrov, který byl sídlem mocného 
rodu Rohanů, do Loučně s labyrinty a bludišti v zá-
meckém parku či na  Dobříš. Své brány nechává 
v zimě otevřené i hrady Karlštejn, Loket, Rožmberk 
či Křivoklát. 

V prosinci loňského roku byla v Domě u Černé 
Matky Boží znovuotevřena expozice českého 
kubismu. Jeho největším a hlavním exponátem 
je už samotný dům od architekta Josefa Gočára, 
postavený v letech 1911 až 1912, který byl první 
kubistickou stavbou v Praze. Na nároží Celetné 
ulice a Ovocného trhu je tento pětipatrový skvost s výraznou 
fasádou, které dominuje vstupní portál, nepřehlédnutelný. Ku-
bistický je i Gočárem navržený interiér, z něhož můžete dodnes 
obdivovat třeba kavárnu v prvním patře. Nezapomeňte si v ní 
vychutnat šálek dobré kávy. Uvnitř pak najdete nábytek, obrazy, 
plastiky i drobné užitkové věci jako porcelán, keramiku či tape-
ty od český kubistů. Kromě Gočára tu jsou k vidění díla Janáka, 
Chocholy, Hofmana. V replikách jejich židlích si tu můžete pose-
dět a přenést se tak elegantní doby začátku 20. století.

Hudební divadlo má v Praze hned několik stálých scén. My vás zve-
me do divadla Broadway v ulici Na Příkopě, kde se 18. února koná 
obnovená premiéra muzikálu Michala Davida Angelika. Pokud vás 
osudy krásné markýzy andělů nelákají, můžete zamířit na Mýdlo-

vého prince s  pís-
němi Václava Nec-
káře, kde v  hlavní 
roli excelují Martin 
Dejdar a  Sagvan 
tofi. A  z  úplně ji-
ného soudku pak 
bude březnová 
premiéra předsta-
vení 50 odstínů! 
Za  touto parodií 
totiž stojí duo Mi-
chal Suchánek a Ri-
chard Genzer.

KAM ZA KUltUROU

Foto: Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze

KAM NA 
VýStaVU

Hrad Křivoklát, foto: Shutterstock
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