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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení podnikatelé, členové a partneři Jihočeské hospodářské komory,
zdražování energií, rostoucí inflace i dopady válečného konfliktu jsou strašáky, které
již pociťujeme v podnikání i na vlastních peněženkách.
Distribuce:
téměř 1200 firem členům Jihočeské
hospodářské komory
jednotlivým kancelářím Hospodářské
komory v regionech a začleněným
živnostenským společenstvům
osobnostem českého politického,
společenského a hospodářského
života
představitelům Jihočeského
kraje, představitelům měst a obcí
působících na území Jihočeského
kraje, senátorům a poslancům za
Jihočeský kraj
institucím a státním organizacím
působících na území Jihočeského
kraje
Cílem zpravodaje Jihočeský
podnikatel je hájit zájmy podnikatelů,
přinášet informace z oblasti
podnikatelského dění a přispívat ke
zlepšení podnikatelského prostředí
v Česku.

Zdražování energií je nejen pro samotné občany, ale i pro podnikatele zásadní otázkou a je třeba si uvědomit, že nejde jen o ceny, ale i o samotné zajištění dodávek. Vše
se ještě ukáže v podzimních a zimních měsících. Je však třeba o tom přemýšlet a být
na problém připraveni.
V případě inflace zastávám názor, že musíme urychleně pomoci hlavně nejohroženější skupině, kterou představují samoživitelky a důchodci. Nejsem si nicméně jistý, že univerzálním lékem na úrovni makroekonomické je zvyšování úrokových
sazeb. Pro podnikatele i pro občany to totiž představuje jen další zátěž v podobě
zdražení úvěrů a hypotéky.
Co se týká ukrajinského konfliktu, tak zde kromě vlivu na dodavatelské odběratelské vztahy musím vyjádřit upřímnou lítost a soucit s ukrajinským lidem, ve válce
nejvíce trpí bezbranní a hlavně děti.
O zkušenost, jak se daří zvládat situaci s ukrajinskými uprchlíky, se podělil v rozhovoru našeho zpravodaje hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Ten také upozorňuje
na důležitost integrace ukrajinských uprchlíků do českého prostředí i pracovního
trhu či možnosti, jak snížit závislost na ruském plynu.

Ing. Miroslav Dvořák
předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory
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ÚVOD DO TÉMA Pomoc Ukrajině

Jihočeši ukázali svou solidaritu. Materiální a finanční pomoc
Ukrajině nabídli okamžitě
Válečný konflikt na Ukrajině
potvrdil, že českým občanům
a podnikatelům není situace
lhostejná. Na nastalou událost jihočeské firmy a města
reagovaly okamžitě a ukázaly
svou solidaritu. Kromě materiální a finanční pomoci zaměstnavatelé nabídli
možnost zaměstnání či zřídili
komunitní centrum. Zapojila
se i Jhk, která na svém webu
informovala o aktuálních
možnostech pomoci.
Jihočeši projevili solidaritu
Válečný konflikt na Ukrajině potvrdil, že
Čechům není situace za hranicemi lhostejná
a okamžitě se rozhodli pomáhat. Ať už
finančně, materiálně, nebo se zapojili přímo
do charitativních či organizačních aktivit
na pomoc Ukrajině. „Nemalou měrou se do
pomoci zapojili i jihočeští podnikatelé, kteří
hned v prvních dnech po vypuknutí konfliktu
začali organizovat sbírky potravin, hygienických a zdravotnických potřeb, oblečení,
pitné vody, přikrývek a dalších potřebných
věcí pro ukrajinské uprchlíky. Zapojili se
například i jihočeští dopravci, kteří na
hranice vypravili své autobusy pro občany
prchající z Ukrajiny. Vlna solidarity Jihočechů byla hned v počátcích války opravdu
obdivuhodná,“ oceňuje Luděk Keist, ředitel
Jihočeské hospodářské komory (Jhk).

Firmy nabídly zaměstnání
České firmy nabídly pomocnou ruku
i v oblasti nabídky zaměstnání. K 30. dubnu
2022 Úřad práce ČR evidoval v Jihočeském
kraji celkem 1 414 zájemců o zaměstnání
z řad příchozích uprchlíků. Z nich více než
88 % tvoří ženy převážně s dětmi, přičemž
439 Ukrajinců již našlo pracovní uplatnění ve
firmách v rámci celého regionu jižních Čech.
„Vyrobili jsme zdarma postele a matrace
pro ukrajinské maminky a jejich děti, které
byly ubytovány v okolí. Také jsme zaměstnali
tři Ukrajinky a dalším jsme pomáhali najít
práci,“ zmiňuje Karel Neuberger, jednatel firmy NEUK s.r.o. Podobných příkladů
bychom v jihočeských firmách našli mnoho.
Většina firem poskytla především finanční
a materiální pomoc, jiné například zařídily
svým ukrajinským zaměstnancům sim karty
s internetovým připojením, aby usnadnily
Ukrajincům komunikaci se svou rodinou, pomáhaly vybavit ubytovací prostory či zřídit
komunitní centra pro ukrajinské děti.

Zaměstnanci třeboňské společnosti SANTAL, spol. s r.o., která na Ukrajinu vypravila dodávky s materiální pomocí.

Pomáhala i města
Stejně jako firmy se do okamžité pomoci
zapojila i města. Kromě ubytování a materiálních sbírek pomáhaly například integrovat
příchozí děti do mateřských a základních
škol. „Naše oblastní kancelář Jhk v Písku například s tamějším Úřadem práce a městem
Písek také zorganizovaly burzu práce, kde
firmy z regionu nabízely pracovní pozice.
K dispozici byli i tlumočníci, kteří pomáhali
u neformálních pohovorů,“ říká Luděk Keist.

Češi na 10. příčce
Podle výsledků průzkumu, který
uskutečnila Česká spořitelna ve spolupráci
s analytickým portálem Evropa v datech,
vyplynulo, že pokud jde o solidaritu a vzájemnou důvěru ve společnosti, ukazuje
se Česká republika jako 10. nejvyspělejší
stát Evropské unie. Potvrzuje to například
i částka, která se vybrala na dobročinném
koncertu pro Ukrajinu na Václavském

náměstí na začátku března, kdy válečný
konflikt rezonoval celou společností.
Celkem se během probíhajícího koncertu
vybralo 160 milionů korun, vybrané peníze
putovaly na sbírku Člověka v tísni. Češi opakovaně dokazují, že v případě mimořádných
událostí, jakými jsou třeba živelní katastrofy,
se umí velmi rychle semknout a poskytnout
potřebnou pomoc jak doma, tak v zahraničí.
V tomto ohledu jsme například předběhli
i Slovensko, Belgii či Francii. •

Češi opakovaně dokazují,
že v případě mimořádných
událostí se umí velmi rychle
semknout a poskytnout
potřebnou pomoc jak doma,
tak v zahraničí.

Ukrajinské pracovnice našly uplatnění v písecké společnosti Pikatron CZ, s.r.o.
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ROZHOVOR NA TÉMA Pomoc Ukrajině

Martin Kuba: Češi pomáhají, to
je skvělé a jsem za tuto solidaritu
vděčný. Musíme ale Ukrajincům
otevřeně říkat, že naše pomoc je
časově omezená
Podnikatel, politik, lékař a od listopadu 2020 také jihočeský hejtman a předseda
Asociace krajů ČR. Jak se Martin Kuba vypořádal s pozicí hejtmana, do které nastupoval
v turbulentním covidovém období, a jak nyní Jihočeský kraj pod jeho taktovkou zvládá
korigovat vlnu příchozích ukrajinských občanů? Martina Kubu jsme vyzpovídali
v rozhovoru, který se dotýká velmi aktuálních témat i podnikatelského prostředí.
Od listopadu 2020 působíte na pozici
jihočeského hejtmana. Do tehdy nové
funkce jste nastupoval během velmi
turbulentního covidového období. Jak jste
se s novou pozicí v tak hektické a nejisté
době vypořádal a co bylo v daném období
nejtěžší?
Slovo turbulentní je opravdu výstižné.
V České republice totiž, po letním rozvolnění
v loňském roce, právě začala kulminovat
druhá vlna koronavirové pandemie. V nejhorší fázi na začátku listopadu jsme byli jen
krůček od toho, aby se naše nemocnice přeplnily covidovými pacienty. Což se nakonec,
hlavně díky vynikající úrovni našich jihočeských nemocnic, nestalo. Mezi největší výzvy
pak zcela jistě patřilo zajistit proočkování co
nejširší veřejnosti proti covidu-19. A těší mě,
že jsme to byli právě my, kteří přišli v České republice s myšlenkou vybudování tzv.
velkokapacitních OČKO center. První jsme
uvedli do provozu na českobudějovickém
výstavišti již 21. ledna 2021. A následně
OČKA vyrostla i ve všech okresních
městech. Právě i díky tomu se nám podařilo
koronavirovou pandemii na jihu Čech velmi
dobře zvládnout.
Sotva se začala covidová situace
zlepšovat, přišel konflikt na Ukrajině. Jihočeský kraj koordinuje příchozí uprchlíky
přes Krajské asistenční centrum pomoci
Ukrajině. Jak jinak konkrétně Jihočeský
kraj ještě Ukrajině pomáhá?
Je pravda, že tyto okolnosti nám opravdu
nedaly vydechnout. Ale stejně, jako jsme se
vypořádali pomocí OČKO center s covidem,
jsme se briskně postavili čelem i následkům
války na Ukrajině. Již 3. března jsme otevřeli
na letišti v Plané u Českých Budějovic
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině
(KACPU), kde si uprchlíci z Ukrajiny mohou
vyřídit vše potřebné pro pobyt v České
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republice. Na krajském webu jsme zároveň
spustili veškeré informace o KACPU v ukrajinském jazyce.
Již 28. února přitom kraj nashromáždil
ve spolupráci s jihočeskými nemocnicemi
zdravotnický materiál za 7 milionů korun
a vypravili jsme ho jako rychlou pomoc na
začátku konfliktu na Ukrajinu. Následně
jsme s pomocí našich zaměstnanců uspořádali i humanitární sbírku věcí pro válečné
uprchlíky, kteří dorazili na jih Čech. Naše dosavadní aktivity v tomto směru vyvrcholily
na zasedání dubnového krajského zastupitelstva, které jednomyslně schválilo zaslání
tří sanit, dvou traktorů a jednoho nakladače
válkou zdecimovanému ukrajinskému městu Buča. To vše za přítomnosti ukrajinského
velvyslance v ČR J.E. Jevhena Perebyjnise.
Vyzkoušeli jsme tak sílu sociálních sítí
a reagovali tak jako první kraj v republice na
víkendovou výzvu právě pana velvyslance
na Twitteru ve věci materiální pomoci městu
Buča.
Co Vás nyní co se týče konfliktu na
Ukrajině nejvíce zaměstnává a jak se daří
koordinovat pomoc ukrajinským občanům
z pozice kraje? Hodně se nyní mluví o tom,
kde ubytovat velké množství uprchlíků
s blížící se turistickou sezonou…
Ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny,
zejména s možným výhledem na to, že jich,
pokud se válečný konflikt bude i nadále
rozvíjet, může přibývat, by šlo označit za
problém. Nicméně se dá říct, že se nám to na
jihu Čech daří momentálně zvládat a počty
příchozích nyní klesají. Početně vyjádřeno
prošlo od začátku března KACPU na letišti
v Plané více než 13 tisíc uprchlíků. Zhruba na
konci dubna jsme v informačním systému
humanitární pomoci evidovali téměř 900
osob, kterým jsme prostřednictvím KACPU
ubytování pomohli nalézt. Do možných uby-

tovacích kapacit samozřejmě nyní začíná
promlouvat nadcházející turistická sezóna,
protože hoteliéři i majitelé penzionů budou
chtít po hubených covidových letech začít
opět vydělávat. Počítáme proto s tím, že na
přelomu května a června některé ubytovací
kapacity, které jsou v hotelích a penzionech,
bude třeba v uvolnit a lidi prchající před
válkou bude nutné přesunout. Na to jsme
ale připraveni, v rámci Jihočeského kraje se
jedná řádově o stovky osob, pro které máme
ubytovací kapacity zajištěny.
Po více jak dvou měsících také
přichází na řadu otázka, jak integrovat
a ekonomicky zapojit Ukrajince do naší
společnosti? Konflikt, zdá se, totiž nebude
mít krátkého trvání. Myslíte si, že i tohle
může být pro kraj i místní podnikatele
příležitostí?
Proces tzv. adaptace ukrajinských
uprchlíků můžeme rozdělit na dvě fáze. Ta
první proběhla v situaci, kdy začala ruská
invaze na Ukrajinu a uprchlíci, převážně ženy
a děti, sem přicházeli v obrovském množství.
V tu chvíli bylo nejdůležitější je ochránit, aby

Jsme si vědomi, že
podnikatelé jsou hybnou
silou regionu, a proto
hledáme cesty, jak je
v rámci našich možností
podpořit. Nejnovějším
počinem v tomto směru
jsou plánované startupy
a soutěže.

rOZHOVOr nA TÉMA POMOc UkrAJině

Kraj spolu s jihočeskými
nemocnicemi nashromáždil
zdravotnický materiál za 7
milionů Kč, který jsme vypravili
na začátku konﬂiktu na
Ukrajinu. Krajské zastupitelstvo
také schválilo zaslání tří
sanit, dvou traktorů a jednoho
nakladače městu Buča.
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ROZHOVOR NA TÉMA Pomoc Ukrajině
byli v bezpečí a nečelili ve své rodné zemi
bombardování. Hlavní bylo jim poskytnou
střechu nad hlavou v suchu a teple. Tato
fáze, kterou podle mě Česká republika
zvládala velmi dobře, už v tuto chvíli z velké
části končí.
Ve druhé fázi je potřeba uprchlíky
ekonomicky zapojit do společnosti. Běženci
si nemohou myslet, že tady třeba další rok
budou fungovat jenom na základě sociálních
dávek a sociálního systému. Češi jim pomáhají a poskytují jim bezpečí, to je skvělé
a jsem za tuto solidaritu vděčný. Musíme ale
Ukrajincům otevřeně říkat, že naše pomoc
je časově omezená a není nekonečná. Najít
si práci je pro ně naprosto klíčové. A pokud
jde o jejich pracovní zařazení, nebudeme si
zastírat, že asi budou začínat v profesích,
které nebudou odpovídat jejich vzdělání
a předchozí kariéře na Ukrajině. A to třeba
kvůli jazykové bariéře – ne každý bude umět
ihned perfektně česky či anglicky. To je ale
přirozená věc, kterou zažívali všichni lidé,
kteří emigrovali za komunismu do zahraničí.
Je to o každém z nich, neudělá to za ně vláda
ani kraj. Věřím, že naprostá většina Ukrajinců
to chápe. Stejně jako to, že jejich umístění
na trhu práce nejsou schopny řešit kraje ani
města.
Do budoucna musí pro ukrajinské
uprchlíky platit stejné podmínky jako pro
české občany. Pokud tady chtějí dlouhodobě žít, tak náš sociální systém na ně musí
mít stejné nároky jako na Čechy. Není
možné vytvářet dvojkolejní sociální systémy.
Za nepřípustnou považuji situaci, ve které
by běženci třeba ještě další rok žili pouze ze
sociálních dávek. Stát jim proto musí otevřít
dveře na pracovní trh a motivovat je. Úkolem
ministerstva práce a sociálních věcí je teď
dát Ukrajincům co nejlepší přístup k informacím, kde volné pracovní pozice jsou. Pak
už to je na nich.
Válka na Ukrajině bude mít bezesporu negativní dopad na naši ekonomiku
i podnikání. Myslíte ale, že může konflikt
přinést i nějaké příležitosti – ať už
v podnikání či veřejné sféře?
Rozhodně by bylo dobré co nejdříve
zapojit kvalifikované lidi z Ukrajiny do
profesí, kde vnímáme dlouhodobě personální nedostatek. Tady je právě prostor i pro
hospodářské komory a úřady práce, kde by

Média často citují můj
výrok, že v jižních Čechách
se málo stříhají pásky
u dopravních staveb. Chci
totiž být hejtmanem, který
vede kraj tak, aby se pásek
stříhalo mnohem víc.
A s vedením kraje pro to
děláme maximum.
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měl být přehled profesí, kde je pracovníků
nedostatek a kde jsou volná místa.
Válka na Ukrajině také otevřela téma
energetické závislosti na Rusku a změnila
tak plány na přechod k tzv. čisté energetice. Jihočeský kraj bude kvůli Temelínu
v hledáčku pozornosti. Jak vnímáte tohle
téma Vy?
Asi každému je už dnes jasné, že energetický dopad současného válečného konfliktu na Ukrajině bude fatální pro celou Evropu,
Českou republiku nevyjímaje. Vnímám tu
velké riziko závislosti zejména na ruském
plynu a vždy jsem upozorňoval, že v našich
klimatických i geopolitických podmínkách
je jaderná energie nutností. Plyn není
komodita, která je na trhu volně dostupná,
před touto závislostí jsem vždycky varoval
a málokdo to chtěl slyšet.
Zatímco Jaderná elektrárna Temelín má
nakoupené palivo na dva roky a elektrárna
Dukovany na tři roky a mohou si dělat zásobu na dlouhou dobu dopředu, plyn je vždy
problém, stačí zavřít kohoutek.
Další alternativou, jak se zbavit závislosti na ruském plynu, jsou tzv. malé
modulární reaktory. ČEZ již vyčlenil
v jaderné elektrárně Temelín prostor, kde
by mohl v budoucnu takovýto první malý
modulární reaktor, jako první v České
republice, vzniknout. Osobně to považuji za
budoucnost jaderné energetiky, na které už
řada firem ve světě pracuje. Reaktory budou
menší, bezpečnější, nebudou stát tolik
peněz, nebudou mít tak velký výkon a budou
se moci přidávat jeden za druhým.
Narazili jsme i na možné příležitosti.
Se zvyšující se nezaměstnaností často
bývá spojená i snaha vytvořit si sám pro
sebe nové pracovní místo a začít podnikat. Týkat se to může jak běžných služeb
a produktů, je to však příležitost i pro vznik
nových startupů. Jak tuto oblast vnímáte
a má kraj v plánu ji podporovat?

Podpora podnikání na jihu Čech patří
mezi jedny z hlavních priorit naší krajské
vládnoucí koalice. Začátkem května proto
Jihočeský kraj ve spolupráci s Horním Rakouskem, Jihočeským vědeckotechnickým
parkem a technologickým inkubátorem
tech2b v Linci vyhlásil soutěž s názvem
Cross-Border Idea & Start-up Contest pro
začínající firmy - tzv. startupy. Deset tisíc eur
je určeno pro podnikatele, jejichž zajímavé
nápady mohou podle poroty nejvíce zlepšit
život v obcích Jihočeského kraje a Horních
Rakous. Podpora inovativních firem je totiž
jedinou cestou k rozvoji našeho regionu.
Témata, kterých jsme se zde dotkli, ztěžují fungování všem firmám a mohou znamenat i zhoršené podmínky pro podnikání.
Může kraj přispět ke zlepšení podmínek
pro podnikání v regionu a pokud ano, o jaké
formy podpory se bude jednat?
Možnosti kraje v podpoře podnikatelů jsou omezené, protože hospodaříme
s veřejnými prostředky a nemůžeme tak
z těchto peněz zvýhodnit jeden soukromý
subjekt před druhým. Jsme si však vědomi toho, že podnikatelé jsou hybnou silou
regionu a proto hledáme cesty, jak je v rámci
našich možností podpořit. Nejnovějším počinem v tomto směru jsou již výše zmíněné
startupy.
Již od roku 2008 je pak kraj zřizovatelem Jihočeského vědeckého parku, jehož
posláním a smyslem je primárně podpora
podnikání v regionu. Firmám poskytuje
zázemí v podobě vybavených laboratoří,
kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal a zároveň zasídleným firmám
zajišťuje vše potřebné k jejich činnosti.
K službám vědeckotechnického parku patří
zpracování podnikatelských plánů a studií, asistence při zpracování výzkumných
a vývojových projektů či finančních plánů.
Součástí servisu je i pak pomoc při zajištění
ochrany duševního vlastnictví.

ROZHOVOR NA TÉMA Pomoc Ukrajině
Vaše práce zahrnuje i jiné povinnosti
a problémy, které dnešní doba přináší.
Narážíme tím například na rostoucí inflaci,
která ohrožuje mnohé, firmy, domácnosti
či rodiče – samoživitele. Může být v tomhle
kraj nějak nápomocný?
Plně si uvědomuji, že například rodič
samoživitel, to má vždy těžké. Sám jsem
si to v dětství zažil. Situace se matkám
i otcům samoživitelům značně ztížila v době
covidové pandemie. Proto jsem se již v době
zvolení a nástupu do funkce hejtmana
rozhodl věnovat 40 % svého platu právě
na pomoc těmto jihočeským samoživitelům. Podobně se části svých odměn vzdali
i mí kolegové z klubu ODS ve vedení kraje.
A na tuto dobrou věc se rozhodli přispívat
i ostatní krajští zastupitelé z naší strany. Což
ročně v součtu neúplným rodinám vynáší
zhruba milion korun. Prakticky odeznělou
pandemii, bohužel, vystřídal válečný konflikt
na Ukrajině, kvůli kterému prudce vzhůru
letí v České republice nejen ceny energií,
ale i potravin. Ty nejzákladnější nevyjímaje.
Proto jsme se samozřejmě rozhodli námi
nabídnutou pomocnou ruku v této podobě
samoživitelům zachovat.
Na Vašich sociálních sítích také často
zveřejňujete aktuální stav z pokračující
stavby úseku dálnice D3 či obchvatů jihočeských měst. Ostatně doprava v Českých

Budějovicích i jiných městech je velké
téma. Jak se daří tyto projekty posouvat a jaké změny nás v oblasti dopravy
v dalších letech čekají?
Média často citují můj výrok, že v jižních
Čechách se málo stříhají pásky u dopravních
staveb. Chci totiž být hejtmanem, který
vede kraj tak, aby se pásek stříhalo mnohem
a mnohem víc. A s vedením kraje pro to
děláme maximum. Dopravu totiž považuji
za jeden ze zásadních problémů v regionu
a myslím, že to Jihočeši vnímají stejně. To,
že své sliby plníme, potvrzuje v poslední
době otevřený obchvat Strážkovic, zahájení
prací na obchvatu Vlachova Březí či další
plánované obchvaty Žáru, Blatné, Husince,
Srubce, Trhových Svinů, Ledenic, Dačic
nebo Nové Bystřice.
Aby měli Jihočeši přehled o stavu
přípravy a realizace důležitých dopravních
projektů v regionu, spustili jsme už loni web
s adresou dopravnistavby.kraj-jihocesky.cz/cs,
na kterém zveřejňujeme a aktualizujeme
všechny plánované dopravní stavby v kraji.
Lidé mohou sledovat a kontrolovat nás,
v jaké jsme fázi. Na úřadě jsme zavedli
sledování příprav staveb v tabulkách, aby
se žádný z kroků přípravy neprotahoval ani
o den.
Ulehčit dopravě v Českých Budějovicích
pak určitě pomůže již rozestavěná Jižní
spojka, plánovaná Severní spojka i stav-

ba tunelu pod vlakovým nádražím, jehož
projektovou přípravu kraj převzal od města.
Ohledně dostavby dálnice D3 je pak pro
nás situace komplikovaná v tom, že tato
komunikace patří státu. A kraj, kromě neustálých apelů na její dokončení vznesených
na četných jednání s Ministerstvem dopravy
i Ředitelstvím silnic a dálnic, nemá žádné
další páky, jak její stavbu popohnat. Je tedy
ostudou, nikoli naší, ale státu, že Jihočeský
kraj je jediným krajem v republice, který
nemá přímé spojení s Prahou. Když se na
její středočeské části ani nezačalo pracovat.
Zatímco na jihočeské části dálnice se průběžně pracuje a na hranice s Rakouskem by
měla být hotová v průběhu roku 2025.
Co byste na závěr vzkázal jihočeským
podnikatelům?
Z vaší i mé strany tu již zaznělo, že se
všichni nacházíme v opravdu nelehké době.
A pro podnikatele, kteří jsou mnohdy i významnými zaměstnavateli mnoha Jihočechů, to platí dvojnásob. Kromě obligátního
držení palců, ať se jim daří co nejlépe, bych
jim chtěl proto vzkázat, že dveře hejtmanství, respektive krajského úřadu, mají všichni
otevřené. A mohou se na mě i mé kolegy se
svými problémy kdykoli obrátit. Všem se budeme snažit maximálně vyjít vstříc a s jejich
případnými problémy jim pomoct. •
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Ekonom Lukáš Kovanda: „Česko stojí před
výzvou transformace průmyslu. Zlaté dno budou
mít nadále i řemesla, dojde i k rozšiřování
sektoru služeb. Je třeba sledovat příležitosti.“
Jak vnímá dopady válečného konfliktu na Ukrajině ekonom Lukáš Kovanda a v jakých oborech
vidí budoucnost? Českého ekonoma a člena Národní ekonomické rady jsme se ptali na dubnovém
on-line webináři Na slovíčko, který Jihočeská hospodářská komora pořádá pro jihočeské podnikatele na aktuální témata.
Kde se právě teď česká ekonomika ocitá? Byl pro ekonomiku horší koronavirus
a pandemické restrikce, nebo současná
krize na Ukrajině?
Přes více jak 10 let jsme v české
společnosti nezaznamenali takový pokles
nálady spotřebitelů. Je obtížné hledat
podobný příklad v uplynulém miléniu, od kdy
se index ekonomické nálady ve společnosti
měří. Naštěstí důvěra podnikatelů v ekonomiku zůstává, je to tedy spíš záležitost spotřebitelů, kteří se den ode dne více obávají,
jaké dopady bude mít zvyšující se inflace, ale
i válečná situace na Ukrajině, které mohou
poznamenat jejich finanční situaci a životní
úroveň. V tomto směru je vývoj neblahý, protože nálada spotřebitelů je již nyní mnohem
horší, než byla kdykoliv během pandemie.
Myslíte si, že vzhledem ke geografické
blízkosti válečného konfliktu se na nás
investoři dívají jako na ohroženou oblast?
Ze začátku válečného konfliktu tomu tak
bylo. Došlo k poměrně citelnému poklesu
koruny, protože nás investoři mylně vnímali
spolu s Ukrajinou, Polskem či Maďarskem
jako jeden region. Tedy země, které jsou poblíž bojišť. Naštěstí v tuto chvíli se situace na
finančním trhu stabilizovala a koruna je na
solidní úrovni vůči euru (duben 2022 – pozn.
redakce). I obava u mezinárodních investorů,
že by se na české území přenesl válečný
konflikt, je nyní již nižší.
V době pandemie byl zasažen hlavně
cestovní ruch, automobilový průmysl
či sektor dopravy. Jaká odvětví nejvíce
zasáhla krize na Ukrajině? Ustojí automobilový průmysl další nedostatek zdrojů?
Krize skutečně zasáhla v první linii automobilový průmysl. V době pandemie jsme
hovořili o tzv. čipovém hladomoru, protože
nefungovaly odběratelsko-dodavatelské
řetězce z Asie dodávající čipy do automobilů. V tuto chvíli hovoříme obdobně o kabelovém hladomoru. Výsledek je ale stejný,
protože není možné bez kabelů automobily
vyrobit. Dochází k prodlevám dodacích lhůt,
na nové auto můžeme třeba čekat i do příštího léta. Primárně ale válečný konflikt bude
mít dopad na sektory, které jsou energe-
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ticky závislé. Tedy dopravci, kteří se potýkají
s vysokými cenami pohonných hmot, nebo
těžký průmysl, který je nejvíce citlivý na
vysoké ceny energií a plynu. Prodražuje
i výroba hnojiv, cementu, sklářství a obecně
průmyslová výroba.
Jaké dopady předvídáte pro trh práce?
Česko vydalo od počátku války na Ukrajině
přes 300 000 speciálních víz. Jestliže ČR
zvládne integraci Ukrajinců, pomůže to
české ekonomice?
Růst mezd zaměstnanců bude pokračovat zhruba ve výši 6 %, ale reálné mzdy
kvůli inflaci, která může dosahovat více jak
13 %, a reálná kupní síla obyvatel poklesnou
nejvíce od 90. let. Integrace zahraničních
pracovníků může pomoci, ale narážíme na
jazykovou bariéru, či na to, že drtivá většina
přistěhovalců jsou ženy, děti či senioři,
tedy osoby hůře zaměstnatelné. Dochází
k tzv. mismatch situaci, kdy velké množství nabízených pozic není možné přistěhovalci obsadit. Do určité míry je možné
je zaměstnat v zemědělství, na některých
lehčích dělnických profesích, ale situace se
bohužel příliš nezlepší.
V čem by mohla být česká ekonomika
zranitelná? Zdejší podniky jsou totiž na
spotřebu energií závislé. K tomu musíme
připočítat fakt závislosti dovozu plynu
a necelé třetiny objemu ropy z Ruska.
V tuto chvíli je to jednoznačně plyn.
Pokud by se přestal do Evropy či Česka
dodávat, bude to mít decimující účinky na
průmyslovou výrobu. Existují dvě rizika,
která jsou pro Česko závažnější než pro jiné
evropské státy. První zranitelností je vysoká
závislost na průmyslové výrobě, která je
například oproti sektoru služeb obecně náročnější na energie. Druhou je přímá, téměř
100% závislost na ruském plynu, a rovněž
ropě. Výpadek dodávky energií by měl
citelné dopady na zvýšení nezaměstnanosti,
ale i na sociální dopady a roztočilo by se
další kolo inflace.
Jaký předvídáte vývoj cen energií?
Ceny energií se budou vyvíjet od situace
na ukrajinském bojišti. Čím závažnější

situace bude, tím více budou stoupat ceny
energií, protože bude narůstat i riziko přerušení dodávek energií do České republiky.
Pokud by k takové situaci došlo, mohlo by
například dojít ke zdražování pohonných
hmot třeba až na 65 korun za litr benzínu či
nafty. Stejně tak by mohly růst i ceny energií
pro domácnosti, a to až o stovky procent.
Nárůst by tedy byl citelnější než v březnu
2022 a museli bychom výpadek nahradit
dodávkami z jiných zemí.
Na Ukrajině stále probíhají boje, ale
Evropská komise již diskutuje o poválečné
rekonstrukci této země. Je právě Česko
trhem, který může pomoci poválečné
Ukrajině?
Rekonstrukce by byla určitě obrovská
příležitost pro české firmy. Odhadují se až
biliónové částky v dolarech jen na zničené
infrastruktuře. Navíc jsme geograficky i kulturně Ukrajině blízko, je tu tedy určitá vazba.
Nicméně je to velmi předčasná úvaha, zatím
se nezdá, že by měla válka skončit a musíme
být připraveni na to, že tento konflikt může
přerůst v tzv. opotřebovávací válku. V tuto
chvíli bych spíš doporučoval monitorovat
tamější situaci a být připraven do budoucna.
Nyní odbočíme od tématu války a krize.
Jhk se dlouhodobě snaží podporovat
oblast techniky a řemesel. Jaký směr by
se dal v dnešní době označit za „obor budoucnosti“ i s ohledem na to, co dnes hýbe
společností?
Bude to znít jako klišé, ale síla je v pestrosti. Je potřeba mít zajištěnou bezpečnost,
i tu energetickou. Určitě můžeme nadále
rozvíjet zelené technologie, ozdravovat
životní prostředí – to jsou obory, kde se
budou hledat nové postupy a vkládat nové
investice. Česká republika také stojí před
velkou výzvou transformace průmyslu, je
tedy otázka, zda dokážeme zachytit trend
elektromobility. Své zlaté dno budou mít
nadále i řemesla, ne každý se jim ale chce
věnovat. Dojde také k rozšiřování sektoru
služeb, které mají nízké zastoupení v naší
ekonomice. Příležitosti určitě budou chodit
ze všech stran, je třeba je jen sledovat. •
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Určitě můžeme
nadále rozvíjet zelené
technologie, ozdravovat
životní prostředí – to
jsou obory, kde se budou
hledat nové postupy
a vkládat nové investice.
Česká republika také
stojí před velkou výzvou
transformace průmyslu,
je tedy otázka, zda
dokážeme zachytit trend
elektromobility.
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co usnadní integraci
zahraničních pracovníků?

UKRAJINŠTÍ PRACOVNÍCI
V ČESKÉ REPUBLICE

Příchozí ukrajinští pracovníci jsou navzdory tíživé situaci na
Ukrajině určitou nadějí pro české firmy, kterým dlouhodobě
schází pracovníci. Na co si ale dát při jejich zaměstnávání pozor
a co může integraci do firemního prostředí usnadnit?
Pozor na smlouvu v češtině
Přestože zaměstnáváte cizince na území
Česka, pracovní smlouva musí být vždy
v jazykových mutacích – češtině a ukrajinštině tak, aby jí rozuměly obě strany. Stručně
řečeno, smlouva pouze v češtině, která je
podepsaná Ukrajincem bez znalosti českého
jazyka, může být neplatná. V tomto bodě
podle analýzy poradenské společnosti RSM
aktuálně chybuje zhruba každá pátá firma.
Verze smlouvy, která je vyhotovená v češtině a angličtině splňuje požadavky zákona
v případě, kdy angličtinu nový pracovník
ovládá na dostatečné úrovni. Doporučujeme
proto smluvní dokumenty nechat přeložit
a zkontrolovat od odborníků.

Zdravotní prohlídka je nutností
Stejně jako u českých pracovníků i u těch
zahraničních musí noví kolegové absolvovat
vstupní zdravotní prohlídku. Tato povinnost
se týká všech pracovníků zaměstnaných
na pracovní či služební poměr, či dohodu
o provedení práce a dohodu o pracovní
činnosti. Navštívit závodního lékaře musí
i zaměstnanci, kteří například pracují jako
programátoři, tedy nevykonávají fyzickou
práci ve výrobě. Dokud nový zaměstnanec
prohlídkou neprojde, je považován za
zdravotně nezpůsobilého k výkonu práce,
zaměstnavateli navíc může
hrozit pokuta až 2 miliony
korun.

kteří se na Ukrajinu vrací než těch, co do
Česka přijíždí. Pokud se Ukrajinec rozhodně
vrátit zpět, zaměstnavatel nemá povinnost
automaticky mu vyhovět. S ohledem na
citlivost situace však doporučujeme se se
zaměstnancem dohodnout. U dočasného
návratu můžete uzavřít dohodu o neplaceném volnu, či zaměstnanci nařídit čerpání
dovolené. Také je možné dohodnout se
na poskytnutí placeného volna. V případě
ukončení pracovního poměru využijte
dohodu či výpověď dle §52 ZP. Samotný
odjezd zaměstnance však není výpovědním
důvodem.

Ukrajinští pracovníci v Česku

Sledujte aktuální informace
„Při zaměstnávání ukrajinských pracovnic mi hodně pomohlo rychlé vládou
zavedené zjednodušení administrativního
procesu. A také spolupráce s firemním lékařem a poradenství od Úřadu práce Písek.
V komunikaci pomáhá moje „oprášená“
znalost ruštiny. Zaměstnavatelé, nebojte
se zaměstnat uprchlíky, “ zmiňuje Jiří Lukeš,
jednatel písecké společnosti Pikatron CZ,
s.r.o. Důležitá je také důvěra a ohleduplný
přístup jako u českých zaměstnanců, rovnocenné podmínky či garance minimální mzdy.
Na místě není diskriminace, například za
politické smýšlení či národnost. •

Nárůst povolení
k přechodnému pobytu

Nahlaste pracovníky
Přestože ukrajinští občané
nemusí nyní mít pracovní
povolení, i nadále mají
zaměstnavatelé povinnost
nahlašovat informace o nástupu či ukončení pracovního
poměru na příslušný úřad
práce. Firmy zapomínají často
ohlásit také skutečnost, že zaměstnanec do práce nakonec
nenastoupil.

Vítaná pomoc českým firmám

Pracovníci odjíždějí
Dle statistik na ct24.cz
se koncem května 2022 za
jeden den vrátilo na Ukrajinu
až 42 000 obyvatel. Přestože
boje zde stále pokračují, trend
návratu Ukrajinců zpět do své
domoviny se stále zvyšuje
a již několikátý týden v květnu
převažovaly počty těch,
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Ukrajinci v jižních Čechách
Poděkování od ukrajinských zaměstnanců z firmy MEDISIZE CZ, s.r.o., kteří sepsali vzkaz svým českým kolegům.
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ANKETA NA TÉMA Pomoc Ukrajině

Zeptali jsme se…
Od prvního dne, kdy
začal válečný konflikt na
Ukrajině, se potvrzuje
obrovská solidarita
ze strany občanů
i podnikatelů. A nejinak
je tomu i v Jihočeském
kraji, kde podnikatelé
okamžitě začali
poskytovat materiální
i finanční pomoc
a válečným uprchlíkům
nabídli i možnost
zaměstnání. Jak
zaměstnavatelé pomáhají
a co radí ostatním
podnikatelům při
integraci zahraničních
pracovníků ve firmě?

Monika Grešová
personální ředitelka
Budějovický Budvar,
národní pivovar

Se situací na Ukrajině velmi soucítíme
a od začátku jsme věděli, že tam, kde
to z naší strany bude možné, chceme
pomoci. Poskytli jsme lidem z Ukrajiny
možnost ubytování v našem hotelu Malý
pivovar, kde je v současné chvíli přibližně
80 lidí a dalších 14 jsme ubytovali
v narychlo zrekonstruovaných bytech.
Osobně mi udělala obrovskou radost
vlna solidarity, která se sama napříč
firmou zvedla a jsem pyšná na to, kolik lidí
s dobrým srdcem v pivovaru máme. Díky
sbírce mezi našimi zaměstnanci se nám
velmi rychle podařilo získat potřebné
oblečení, obuv, hygienu, hračky, trvanlivé
potraviny i vybavení do bytů. Rovněž jsou
to naši lidé, kdo nám ochotně pomohli
s rekonstrukcí, ale i vymýšlet a zorganizovat volnočasové aktivity pro naše
hosty. Domnívám se totiž, že je důležité
mimo materiální pomoc nezapomínat ani
na tu psychickou. Snažíme se trávit s lidmi z Ukrajiny čas, zprostředkovali jsme
jim kurz českého a anglického jazyka
a nabídli možnost práce. Snažíme se je
navrátit do normálního života alespoň
tak, jak je to v této složité situaci možné.
Naposled jsme s nimi byli na obědě a bylo
to super!

Jak vaše společnost pomáhá
Ukrajině a co byste poradili
ostatním při integraci ukrajinských zaměstnanců?

Lenka Podroužková
HR Manager
Medisize CZ, s.r.o.

Naše společnost Medisize CZ, s.r.o. se
připojila k velké vlně solidarity, která propukla nejen mezi našimi zaměstnanci, ale
v celé naší republice. Nám dávala největší
smysl adresná pomoc, proto jsme se
zaměřili na naše ukrajinské zaměstnance.
Každému z nich byla poskytnuta finanční
pomoc z našeho „Programu okamžité pomoci“, v rámci kterého můžou
zaměstnanci požádat o jednorázový finanční příspěvek v případě nějaké krize či
katastrofy. Naše společnost dále nabídla
rodinným příslušníkům, známým našich
ukrajinských zaměstnanců, kteří prchali
před válkou, volná pracovní místa a ubytování. Personální oddělení zajišťuje pomoc a poradenství v oblasti víz, zdravotní
péče, zajištění školy pro děti apod. Co
bychom poradili ostatním? Budete potřebovat spolupráci zaměstnance, který
hovoří česky a ukrajinsky a velmi dobře
zná firemní kulturu, tím pomůžete novým
kolegům snadněji se do nové společnosti
integrovat. Důležité je naslouchat a reagovat na konkrétní potřeby, aby pomoc
byla efektivní.

Jiří Škopek
jednatel
SANTAL spol. s r.o.

V první etapě jsme hned po zahájení
konfliktu vytvořili sbírkové akce. Pomoc
byla rychlá, během prvních 10 dní
odjíždělo první auto přímo do postižené
oblasti Černihiv a města Sumy. Do sbírky
přispěli i všichni naši zaměstnanci. Poslali
jsme hygienické potřeby, oblečení, deky,
převážně jídlo. V dalších dodávkách jsme
nakoupili helmy, ochranné vesty, trvanlivé
maso a další.
Druhá etapa je zaměstnávání lidí. První co
bych poradil, je nebát se toho tyto lidi zaměstnat. Nebát se jazykové bariéry. Na základě osobní zkušenosti vím, že lidé, kteří
k nám přicházejí, jsou normálním vzorkem
lidské společnosti. A podle toho k nim
přistupovat - bez předsudků , ale také bez
zbytečné idealizace. Jsou to stejní lidé jako
my se všemi klady i zápory, pouze v hodně
složitější životní situaci. Proto je důležité,
pokud tu možnost máme, jim dát pracovní
příležitost a nejen je zaměstnat na pomocné práce. Oni to zvládnou (respektive
my společně to zvládneme).

Věra Vávrová
Spolumajitelka
VAVI s.r.o.

Pomáhat Ukrajině jsme začali spíše
jako soukromé osoby hned ve čtvrtek
při začátku válečného útoku Ruska
na Ukrajinu. Jako VAVI s.r.o. jsme dali
již od neděle k dispozici služební byt
a postupně jsme tam zdarma ubytovávali přicházející rodiny. V tomto
bytě zůstávaly, než jsme jim pomohli
sehnat trvalé ubytování. Do pracovního
procesu jsme zapojili lidi přicházející
z Ukrajiny na DPP, kteří měli zkušenosti
v našem oboru. V současné době máme
ve firmě 4 zaměstnance. Celkem
jsme ve spolupráci s dalšími lidmi ve
Vimperku pomohli najít trvalé ubytování
35 dospělým a 25 dětem. Pro integraci
do pracovního poměru doporučuji
zaměstnávat lidi vyučené v oboru
a probrat s nimi, zda a jak dlouho chtějí
zůstat v ČR. Taky bych doporučila mít
k dispozici tlumočníka a seznámit je
s veškerými možnostmi pomoci a integrace v ČR.

Jiří Lukeš
jednatel
Pikatron CZ, s.r.o.

Jedné z našich ukrajinských kolegyň,
(která pracuje v Pikatronu již dva roky
a není ve statusu uprchlíka) jsme pomohli
kompletně s náklady na evakuaci příbuzných z akutně postižené oblasti 4 osob
prarodičů a dětí do ČR tak, že jsme jim
je úplně uhradili. Ve firmě jsme mezi tím
zaměstnali v elektrotechnické výrobě
již celkem 14 ukrajinských žen na pozici
Operátorka. To nevnímáme jako pomoc,
ale jako vzájemné řešení, protože se
dlouhodobě potýkáme s nedostatkem
personálu.
Některým těmto novým zaměstnankyním jsme v prvních dnech pomohli také
s vybavením domácnosti a nákupem
základních potravin v momentě, kdy
ještě neměly výdělek a sociální podpora
nepokrývala jejich potřeby. Jsou tu s dětmi, ale bez manželů. Naše pomoc byla se
samozřejmým a spontánním souhlasem
německých vlastníků firmy. Já osobně
jsem přispěl také ze svých privátních
prostředků. Odměnou je mi loajalita
a nepředstíraná vděčnost našich nových
kolegyň, protože i čeští zaměstnanci na
výrobních linkách výborně spolupracují
a zacvičují ochotně nové ukrajinské kolegyně. Krátkou anketou jsem si nedávno
ověřil, že všechny ukrajinské operátorky
jsou u nás spokojené.
Při zaměstnávání ukrajinských pracovnic
mi hodně pomohlo rychlé vládou
zavedené zjednodušení administrativního procesu. A také vzorná spolupráce
s firemním lékařem MUDr. Glückem
a poradenství od Úřadu práce Písek.

Jhk – zjednodušujeme život podnikatelům

FOTOrEPOrTáŽ

Práci truhláře či obkladače si vyzkoušeli
účastníci workshopů Buď mistr. Zvyšuje
se i zájem o další řemesla

„Mnoho rodičů s dětmi na
workshopy do Chvalšin a Písku
přijeli i z jiných měst jižních Čech,
protože si chtěli vyzkoušet řemeslo a některé z činností, které
není jinak běžné si jinde vyzkoušet,“ říká Luděk Keist, ředitel
Jhk, která čtveřici víkendových
workshopů připravila ve
spolupráci s učilišti SOŠZ a SOU
z Českého Krumlova a SOŠ
a SOU Písku.
„Syna baví vyrábět různé věci
a doma k tomu nemáme úplně
vhodný prostor. Protože bydlíme
v bytě, nemáme doma ponk,
svěrák či další nářadí, takže jsme
byli zvědaví a chtěli jsme si vy-
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zkoušet některá z řemesel, která
nejsou kvůli vybavení dostupná
v každé domácnosti,“ uvádí Jana
Koloušková, maminka dvanáctiletého Vítka, se kterým přišla
na jeden z workshopů. Jana
Koloušková zároveň dodává:
„Za dva roky si bude syn vybírat
střední školu a učební obor.
Jeden z důvodů, proč jsme tedy
také workshop navštívili, je, aby
syn dopředu věděl, k čemu tíhne
a co by ho bavilo.“
Právě možnost vyzkoušet
si činnosti truhláře, ale třeba
i klempíře či obkladače byla
hlavním lákadlem workshopů
pro děti i rodiče. Akce tak

nabídly nejen zábavný program
pro celou rodinu, ale i možnost
poznat řemesla, která by si
později děti mohly vybrat jako
studijní obor. Díky workshopům
se děti naučily, jak pracovat
se dřevem a plechem, nebo
obkládat stěnu dlažbou. Kromě
nových zkušeností si účastníci také domů odnesli krásné
výrobky - dřevěné bedýnky,
nástěnky s plechovými stojánky,
plastové květináče pro hydroponické pěstování či mozaikové
podložky. Jhk plánuje v obdobných akcích pokračovat
i v budoucnu. •

FOTOrEPOrTáŽ

To, že se v poslední době zvyšuje zájem o řemesla, potvrzují nejen statistiky
přihlášek na střední školy, ale i vysoká účast rodičů a dětí na řemeslných
workshopech Buď mistr. Účastníci si na nich mohli vyzkoušet práci truhláře,
klempíře či obkladače a odnést si domů praktické výrobky.
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Výstava Dobrodružství s technikou láká
na vědu, technologie i řemesla
Vyzkoušet si vědecké
pokusy, řemesla či práci s technologiemi mohli návštěvníci
interaktivní výstavy Dobrodružství s technikou – tradiční
akce Jihočeské hospodářské
komory, která spolu s generálním partnerem, firmou
Robert Bosch, nechává skrz
výstavu nahlédnout pod pokličku jihočeských firem i škol.
Výstava se totiž po dvou letech
vrací na českobudějovické
výstaviště, letos s více než 60
vystavovateli.
Poznávání techniky
„Poznat práci s 3D a virtuální
realitou, roboty a technologiemi,
osahat si programování, ovládání
CNC strojů, nebo si zahrát
laser game - to jsou jen některá
ze stanovišť, která jsme pro
návštěvníky letošní interaktivní
výstavy Dobrodružství s technikou připravili,“ říká Luděk Keist,
ředitel Jihočeské hospodářské
komory (Jhk), která výstavu
organizuje již 6. rokem ve spolupráci s generálním partnerem
a významným zaměstnavatelem
z regionu, firmou Robert Bosch.
Na výstavě však není nouze ani
o tradiční řemesla: „Děti i dospěláci si u stánků jihočeských firem
a škol mohou vyzkoušet také pekařinu, zjistí, jaké je to pracovat
u kovářské výhně nebo s našimi
kolegyněmi ze Sdružení textil šijí
výrobky z látky,“ doplňuje Luděk
Keist.
Vědecké pokusy i soutěže
Právě možnost nahlédnout
pod pokličku jihočeských
zaměstnavatelů, zjistit, jaké
technologie v praxi využívají, ale
i vyrobit si praktické výrobky
pomocí některého z řemesel
je příležitostí, jak mohou děti
v jeden den, na jednom místě
vyzkoušet velkou škálu pestrých
aktivit a zjistit, co je baví, nebo
na co mají talent. „Akcí chceme
dětem, ale jejich rodičům ukázat,
že technika a rukodělné práce
mohou být i zábava. V dnešní
době jsou tyto dovednosti navíc
velkým plusem při hledání zaměstnání či zakládání podnikání,“
myslí si Lenka Hájková z Jhk,
která přípravu výstavy společně
s partnery koordinovala.
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Na interaktivních stanovištích si děti zkouší práci s technikou.

Na programu budou i různé hry a soutěže či vědecké pokusy.
Program tradiční výstavy
nezapomíná ani na inovace
a vědu, k dispozici proto je třeba
i pojízdná dílna s digitálními
výrobními technologiemi – návěs
v délce 17 metrů, který pojme
až 15 zvídavých výzkumníků
a technologů. Program ale
počítá i s chemickými pokusy
či doprovodným programem
v podobě fyzikálního divadla.
„Jak už sám název akce ale napovídá, celodenní výstava má být
především dobrodružstvím, ze
kterého si děti odnesou zážitek
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a milou vzpomínku. Rozhodně
tedy na výstavě nechybí ani
soutěže o zajímavé odměny, úniková hra či doprovodný program
s módní přehlídkou,“ dodává
Lenka Hájková.
Soutěž T-Profi
Letošní novinkou je také
spojení výstavy s technickou
soutěží Talenty pro firmy. Díky
ní soutěžní týmy ze 13 týmů
z Čech, Rakouska a Německa
v týmech složených z žáků
základních a středních škol

a kapitána z firmy. Soutěžící si
tak budou moci nejen ověřit své
technické znalosti a dovednosti,
ale také vyzkoušet spolupráci
a vzájemnou komunikaci.
Projekt Dobrodružství
s technikou je spolufinancován
Statutárním městem České
Budějovice a Jihočeským
krajem. Soutěž Talenty pro
firmy proběhne v rámci projektu
TechTalent_21 č. Cíl EÚS/DF/
SU/11/05, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci
Dispozičního fondu. •

Pr ČLánEk

Daňová a právní úskalí změn
v dodavatelsko-odběratelských řetězcích
Inflace a konflikt na Ukrajině znamenají pro výrobní
podniky velký zásah. Potřeba
zajištění kontinuity výroby
vede v mnoha případech ke
změně dodavatele nebo formy
spolupráce, například v oblasti
logistických toků či cen. Tyto
změny s sebou mohou nést jako
vedlejší efekt daňové důsledky,
které pokud nejsou včas
podchycené, mohou způsobit
společnosti nemalé problémy.
Z pohledu daní problémy
nastávají při nesprávném určení
DPH režimu dodávek, zejména
při používání dodacích podmínek EXW či FCA, tj. kdy přepravu
zajišťuje zákazník. Dodavatel
pak často není schopen správně
vyhodnotit, zda může uplatnit
osvobození od DPH, nebo má
dodávku zdanit. Ač se může
zdát na první pohled, že tento
problém je pouze na straně do-

davatele, v konečném důsledku
může mít vliv i na zákazníka
samotného. Při zpětných
opravách je to totiž on, kdo nese
administrativní náklady a v některých případech i ty finanční.
Pro minimalizaci daňových
dopadů může pomoci správně
nastavená smluvní dokumentace. Důležitými ustanoveními jsou
články o vzájemné spolupráci
a výměně informací nezbytných
pro stanovení DPH režimu,
povinnost informovat o jakékoliv
změně v zajišťování dopravy
a poskytnutí dokumentace
nutné k prokázání pohybu zboží.
Změny cen dodávek mohou
mít za následek klesající
ziskovost společností, a to v případě, kdy nebudou dostatečně
pružně měnit cenotvorbu vůči
svým zákazníkům. V případě
spojených osob ale vyvstává
otázka, zda společnost má
vůbec možnost ceny za výrobky

nebo služby vůči svým zákazníkům v čase měnit, a pokud
nikoliv, zda by jí neměla jiná
spojená osoba související pokles
ziskovosti kompenzovat.
Z praktického hlediska je
vhodné pravidelně revidovat
tuto oblast, ať už z pohledu
DPH, či provedení úvah ohledně
správného nastavení převodních
cen ve skupině. •

Deloitte Advisory s.r.o.
Michaela Kučerová, manažerka
v oddělení nepřímých daní,
tel.: +420 730 595 617,
mkucerova@deloittce.com
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Soutěžní DiGi den motivoval žáky ke vzdělávání v iT.
Pedagogové si odnáší inspiraci do výuky
Kulturní dům Metropol
v Českých Budějovicích 11.
května ožil soutěžním kláním,
které spolu s partnery připravila Jihočeská hospodářská komora (Jhk) pro žáky základních
a střední škol. Interaktivní DIGI
den byl motivací nejen pro žáky,
ale i samotné učitele, kteří díky
aktivitám získali novou inspiraci pro aktivity do výuky.
„Pro jihočeské základní
a střední školy jsme ve spolupráci s partnery připravili
interaktivní DIGI den. Soutěž,
při které si žáci mohli vyzkoušet
své digitální kompetence. Hned
první ročník a reakce škol nás
utvrdily, že pořádat podobné
akce má smysl,“ říká ředitel
Jihočeské hospodářské komory
Luděk Keist. Jeho slova potvrzují
i samotní účastníci: „Byla to
akce na úrovni, kterou naše děti
nikdy nezažily. Připadaly si už
díky tomu důležité. I pro mě, jako
pro učitelku informatiky, to bylo
velmi motivující. Jsem nadšená,
děti jsou nadšené. Děkujeme,“

zhodnotila první dojmy z akce
Tereza Suchá ze Základní školy
Chlum u Třeboně.
Právě možnost vyzkoušet si
různé činnosti a úkoly z oblasti informačních technologií,
v časovém úseku splnit soutěžní
zadání co nejlépe a porazit tím
soupeře z ostatních jihočeských
škol byla pro žáky velkou výzvou
a motivací zároveň.
Jhk společně s odborníky
z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, společnosti Zonepi s.r.o. a Centra kybernetické
bezpečnosti připravila zvlášť
pro základní a zvlášť pro střední
školy 6 stanovišť, na kterých
žáci museli prokázat své znalosti
v oblasti kybernetické bezpečnosti, programování micro:bitem, 3D tisku a 3D modelování
či blokového programování.
Nechyběla ani úniková hra, která
potvrdila, že učení a poznávání
nových věcí může být i zábava.
„Na soutěži jsem měla
možnost mluvit s učiteli,
kteří byli velmi rádi jak za tuhle
soutěž, tak i naše vzděláva-

Žáci jihočeských škol při soutěžním klání na DIGI dnu.
cí workshopy, které dříve
absolvovali. Díky nim mohli již
před soutěží svým žákům předat
zkušenosti, které na DIGI dnu
v soutěžním klání využili,“ říká
Barbora Sejková, organizátorka
soutěže z Jhk, a dodává, že
u pedagogů vnímá obrovský
zájem a snahu učit se v IT novým
věcem a předávat je svým
žákům, což je i cílem workshopů
organizovaných Asistenčním

centrem Impuls pro kariéru při
Jhk. Kromě workshopů komora
také ve spolupráci s odborníky
připravila metodické materiály,
které mohou učitelé ve výuce
využívat.
Komora uspořádala DIGI den
v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu
Jihočeského kraje III, který je
spolufinancován Evropskou
unií. •

Mezi 15 oceněnými soutěže Spokojený zákazník Jihočeského
kraje zabodovali i členové Jhk
Sdružení českých spotřebitelů (SČS) 3. května vyhlásilo
výsledky 20. ročníku ceny
Spokojený zákazník Jihočeského kraje. Národní cenu zde
nově v pěti oborech získalo
celkem 15 podnikatelů, mezi
nimi i členové komory. Více než
73 % oceněných podnikatelů
přitom zaměstnává méně než
10 zaměstnanců a naprostá
většina se tak řadí do kategorie
drobných živnostníků a malých
či rodinných firem.

v oblasti podnikání panovaly.
Všem výhercům za celou Jhk
gratulujeme,“ vzkázal ředitel Jhk
Luděk Keist. Mezi členy ocenění
získalo Gastro Ziegler s.r.o. s Restaurací Oregano Třeboň, Josef
Kohout s výrobou a zpracováním
skla, českokrumlovský KOMAT STK s.r.o., strakonická restaurace Sůl a řepa s.r.o., písecké
F.M.C. Gastro s.r.o. s restaurací
Kozlovna U Plechandy a Aleš CZ,
spol. s.r.o. s výrobou Prácheňských knedlíků.

Oceněno 15 podnikatelů
Národní cenu získalo
celkem 15 podnikatelů, a to v 5
oborech: zakázkové výrobě,
odborném prodeji a opravě výrobků, stravování, pohostinství
a ubytovacích službách, výrobě
a prodeji potravin a nápojů,
sportovní činnosti a autodopravě. „Máme velkou radost, že
bodovaly i naše členské firmy,
a to i přes nepříznivé podmínky,
které během covidového období

Vyhrává kvalita
Cenu Spokojeného zákazníka
přitom SČS uděluje subjektům,
které poskytují produkty či
služby v souladu s vysokým
očekáváním spotřebitele, ale
i s přihlédnutím k jejich bezpečnosti, kvalitě a inovacím.
Do hodnocení a konečného
výběru oceněných se zapojují
spotřebitelé, zástupci místních
a podnikatelských samospráv,
profesních komor, dozorových
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Pavel Drdel, majitel strakonické restaurace Sůl a řepa.
orgánů, živnostenských úřadů
a dalších nevládních organizací.
Ceny převzali majitelé
Vyhlášení a udělení cen
proběhlo s podporou Jihočeského kraje a pod záštitou
hejtmana Jihočeského kraje

Martina Kuby. Náměstkyně
hejtmana Lucie Kozlová, která je
zároveň předsedkyní hodnotící
komise soutěže, pak osobně
předala oceněným majitelům
firem certifikáty a popřála jim
mnoho úspěchů do dalších let. •

ZPráVY Z JHk

Získat přehled o nabízených pozicích přišlo kolem 1 700
návštěvníků Veletrhů práce
Se zaměstnavateli z celého kraje se mohli setkat
návštěvníci letošních Veletrhů
práce, které pořádala Jihočeská
hospodářská komora ve spolupráci s Jihočeskou společností
pro rozvoj lidských zdrojů již 6.
rokem. Kolem 1 700 zájemců
z řad veřejnosti i budoucích absolventů si tak mohlo vyzkoušet pohovor nanečisto, či získat
podrobné informace o náplni
práce a výběrovém řízení.
Možnost potkat se se
zástupci jihočeských firem opět
měli návštěvníci Veletrhů práce.
„V letošním roce si celkem mohli
projít na 80 stánků s pestrou
nabídkou profesí různých oborů.
Oproti předchozím rokům jsme
zaznamenali až o 30 % vyšší
účast návštěvníků, kterých na
všechny akce zavítalo kolem 1
700,“ říká Luděk Keist, ředitel
Jhk. Zvýšený zájem byl patrný
i u vystavovatelů, kterých bylo
v porovnání s rokem 2019 téměř
o desítku více.

Veletrhy práce navštívili
jak studenti, tak i zájemci z řad
veřejnosti. „S hledáním práce na
veletrhu již mám zkušenost, už
před lety jsem si tu našla práci,
tak jsem to nyní chtěla znovu
vyzkoušet. Asi u třech vystavujících firem se mi nabídka
naskytla, tak nyní pošlu do firem
životopis a uvidíme, jestli budou
mít firmy zájem a budu vybraná
do dalších kol výběrového
řízení,“ popisuje Gabriela Šimanová, která se již v minulosti
veletrhu účastnila.
Právě možnost zviditelnit
se a dát o sobě vědět třeba i do
budoucna je důležitou součástí těchto akcí, a to jak pro
uchazeče o zaměstnání, tak i pro
zaměstnavatele. „Chceme se
dostat do povědomí našich budoucích zaměstnanců, protože
firma Fronius má v plánu se do
budoucna rozrůstat a v průběhu
asi dvou let chceme v Českém
Krumlově postavit další výrobní
halu. Přidanou hodnotu Veletrhů

Hlavním benefitem veletrhů je možnost zeptat se osobně personalistů na konkrétní otázky k zaměstnání.
práce vnímám v tom, že se
s uchazeči můžeme setkat přímo osobně, promluvit si s nimi
a odpovědět na jejich otázky,“
zmínila Veronika Hauptová ze
společnosti FRONIUS Česká
republika s.r.o.
Podobně tomu bylo
i u dalších firem, které se přijely
prezentovat a nabízely širokou
škálu pracovních pozic od

montážních dělníků, svářečů,
seřizovačů až po pracovníky do
nákupu, logistiky, personalisty či
procesní technology.
Veletrhy práce se konaly
v 8 městech Jihočeského kraje
a jsou financované z projektu
Práce v každém věku z Evropského sociálního fondu a ze
státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost. •
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Žáci z Třeboně a Českého krumlova zažili řemeslo
přes hranice
Začátkem května organizovala Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci
s Řemeslnou komorou pro Dolní
Bavorsko-Horní Falc třídenní
přeshraniční pobyt pro žáky
základních škol za účelem
profesní orientace v řemeslech.
V rámci projektu „Buď Mistr“
získalo 32 školáků z jižních Čech
a Dolního Bavorska možnost
nahlédnout do různých řemeslných profesí a informovat
se o možnostech vzdělávání
v řemeslných oborech v obou
regionech. „Řemesla jsou
perspektivní, jde však stále
o nedoceněný obor, a proto se
díky projektu Buď mistr snažíme
přesvědčit žáky i jejich rodiče
o jejich atraktivitě a budoucí perspektivě,“ přiblížil Luděk Keist,
ředitel Jihočeské hospodářské
komory.
Celý přeshraniční pobyt byl
zakončen setkáním u kulatého
stolu, kde o podpoře řemesel

diskutovali regionální zástupci,
zástupci škol, firem a veřejné
správy, kteří si vyměnili názory
o tom, jak by měla být budoucí
spolupráce v oblasti řemesel
strukturována a posílena.
Program přiblížil řemesla
Program nabídl žákům
z celkem čtyř škol možnost proniknout do regionálních řemesel
a také jim umožnil osvojit si
řadu kulturních a lingvistických
dovedností. Kromě návštěv
sklárny Weinfurtner ve Freyungu
a biopekárny Wagner v Tiefenbachu se žáci dozvěděli více
o kariéře techniků automobilové
mechatroniky a truhlářů ve
Vzdělávacím středisku řemeslné komory v Pasově. „Kariérní
orientace je nesmírně důležitá,
protože vytváří základní stavební
kámen pro udržitelné vzdělávání žáků,“ vysvětluje Luděk
Keist. Na závěr pobytu kariérní
profesní orientace v řemeslech,
který trval několik dní, obdrželi

Zástupci Jhk na kulatém stole diskutovali o podpoře řemesel.
zúčastnění žáci certifikát ve školicím centru o jeho absolvování.
Přeshraniční spolupráce
Po závěrečné akci si jihočeští
a dolnobavorští představitelé politické i školské sféry,
veřejné správy a oblasti řemesel
vyměnili názory na současnou
situaci kvalifikovaných dělníků
v řemeslech, důležitost profesní
orientace a atraktivitu řemesel či

spolupráci českých a bavorských
škol. „Na obou stranách hranice
jsme se shodli na tom, že tento
přeshraniční projekt je model,
který chceme společně dále
rozvíjet a navázat na něj dalšími
aktivitami, které vnímáme jako
žádoucí pro další vzdělávání
v odborných řemeslech v budoucnu,“ doplnila na závěr Šárka
Bělohlavová, vedoucí zahraničního oddělení Jhk. •

Letem světem s hospodářskou komorou

Pomáháme a radíme začínajícím podnikatelům ve
spolupráci s partnery

Zviditelněte svou firmu
a zvyšte zájem o práci u Vás
- zapojte se do soutěže

Projekt ITEX odstartoval
řadu aktivit na podporu
výuky kyber bezpečnosti

Cross Border Award opět
ocení podnikatele rozvíjející
přeshraniční aktivity

Již po třetí se mohli lidé s nápadem a začínající podnikatelé
připojit na bezplatné workshopy
iniciativy Od nápadu k realizaci.
Cílem je nejen přinášet aktuální
témata z podnikání, ale i pomáhat s orientací v podnikatelském
prostředí. O webináře projevilo
zájem více jak 90 lidí, z nichž
polovina už má svůj byznys
rozmyšlený, ale potřebuje se
zorientovat v dalších tématech
jako např. marketing, finance
či legislativa. Partneři tak již
připravují podzimní sérii. Sledujte nás na Facebook stránce
Od nápadu k realizaci, kde se
dozvíte i další novinky ze světa
podnikání. •

I tento rok Jihočeský pakt
zaměstnanosti spolu s Ministerstvem práce a sociálních
věcí vyhlásil soutěž Společnost
přátelská zaměstnávání 55+
pro jihočeské zaměstnavatele,
jež nabízí pracovní příležitosti
i starším pracovníkům. Cílem je
podpořit překonávání předsudků při zaměstnávání osob
vyššího věku, jelikož jsou nedílnou součástí pracovního trhu
a v budoucnu budou klíčovými
hráči. Soutěž tak podporuje
zaměstnavatele, kteří benefity těchto zaměstnanců znají
a dokážou ocenit. Získejte prestiž a zajímavé ceny a přihlaste se
do 30. 6. 2022. Více na
www.jcpakt.cz. •

Na závěrečné konferenci
Kybernetické bezpečnosti
projektu ITEX – IT experti pro
budoucnost, který je financovaný z Evropského fondu pro
regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A RakouskoČeská republika, rezonovala
výzva urychlit proces vzdělávání
v oblasti kybernetické bezpečnosti (KB). Rámcový vzdělávací program pro tuto oblast
totiž dosud neexistuje a na
školách tak výuka KB může
probíhat pouze částečně. Do
budoucna tím hrozí nedostatek
IT specialistů. Projekt Jihočeské hospodářské komory však
odstartoval řadu aktivit, které
by začlenění KB do výuky měly
pomoci. •

Ocenění Cross Border Award
naváže na podzim roku 2022 na
tradiční akci, která se koná vždy
v některém ze 3 regionů: jižních
Čechách, Dolním Bavorsku
a Horním Rakousku. Každá
z tamních hospodářských komor
může do soutěže nominovat
jednu firmu a jednu instituci,
které v rámci své činnosti spolupracují s podniky z přeshraničí.
Networkingové setkání při
slavnostním ocenění, jehož
předání se letos bude konat
v jižních Čechách, je i příležitostí,
kde se mohou potkat zástupci
podnikatelské sféry. Nominovat
svou firmu mohou podnikatelé,
a to na e-mail
belohlavova@jhk.cz. •
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Vystřelíme Vaše podnikání do
stratosféry, jestli na to máte!
Šokující prohlášení, řeknete
si. Ale o penězích to tentokrát
není. Je důležité pomáhat, tam
kde to skutečně má smysl.
Dávno jsou pryč doby, kdy jsme
se snažili pomoci každému.
Pakliže pomáháte každému,
nepomůžete nikomu. Pomáhat
tam, kde to nenese peníze klientovi, stojí našeho klienta jen
další peníze a nás čas a nervy.
Pojďme se soustředit tam, kde
to opravdu dává smysl.
Kde je vaše stratosféra?
Abychom zjistili, že naše
pomoc smysl opravdu má, před
každou započatou spoluprací
s našimi klienty několikrát
spočítáme možnou ziskovost.
Je důležité mít spočítané, při
jakých číslech je klient na nule
po zaplacení všech nákladů
spojených s přivedením zákazníka. Při jakých číslech je klient
v zisku. A co je vůbec nejdůležitější, společně spočítáme,
kde je klientovo stratosféra.
Stratosférou označujeme stav
podnikání, o kterém ani podnikatel nedoufal, že se tam jednou
dostane.
Jste v zisku?
Pakliže máme s naším klientem vše dostatečně spočítané, odsouhlasíme si rozpočet
do reklam, tak aby to dávalo
ekonomicky smysl. Klient musí
být i po odečtení naší ceny za
práci v zisku. Jinak nemá smysl
spolupráci uzavírat.
PNO nejdůležitější metrikou
Nejdůležitější metrikou pro
měření ziskovosti reklamy je pro
nás PNO. Každý náš marketér,
když ho o půlnoci vzbudíte, je
schopen na počkání vypočítat PNO každého svěřeného
klienta. Kalkulačka je totiž
tajnou zbraní, kterou každý
náš marketér disponuje. PNO
je česká zkratka (podíl nákladů na obratu) a vyjadřuje
se v procentech. Pakliže jste
investovali do reklamy 2 000
Kč a obrat máte 20 000Kč, tak
se zde bavíme o PNO 10 %. Pro
každého podnikatele znamená
něco jiného termín “dobré PNO“.
Pakliže prodáváte zboží s marží
5 %, tak vám PNO 10 % nedává

obchodně smysl. Naopak, když
máte štěstí na zboží a dokážete
prodávat se 70% marží, tak PNO
10 % vítáte. Obecně platí, že
zisková reklama musí mít nižší
procento PNO, než je marže, a to
i po započtení práce agentury
nebo marketéra.
Měří se i CTR
PNO je sice nejdůležitější
metrikou, ale rozhodně ne
jedinou, kterou naši marketéři
používají. Důležité metriky, kterými měříme reklamu, jsou také
bounce rate nebo také česky
míra okamžitého opuštění, CTR
a v neposlední řadě konverzní
poměr. Metrikou CTR měříme,
zda se naše reklama cílovému
publiku vůbec líbí. Měří poměr
mezi lidmi, kteří reklamu vidí,
a mezi lidmi, kteří na reklamu
skutečně kliknou. My tak můžeme zlepšovat cestu platícího
zákazníka. Mnohdy má klient
k dispozici fotografie svého
produktu s polonahou slečnou
s titěrnými plavkami. Jsem si
jistý, že takový obrázek bude
mít vysoké PNO, ale takového klikače bude více zajímat
slečna na obrázku než samotný
produkt. Proto je důležité měřit
CTR v závislosti na konverzním
poměru.
Lepší je méně zvědavců
Konverzním poměrem zase
měříme, zda lidé, které přivádíme na web, jsou skutečně relevantní pro prodávaný produkt,
a nebo jsou jen zvědavci, kteří
nenakupují. Zvědavce nikdo
nemá rád a tím spíš ne majitelé
e-shopů, které za takové návštěvy zvědavců platí. Čím méně
zvědavců, tím lépe.
Je to matematika
V online prostoru je to čistá
matematika. Mnohdy nás
poptávají lidé s prosbou, že
chtějí být na internetu vidět. Ale
být vidět je to poslední, co na
internetu chcete být. Být vidět
můžete chtít v tištěném médiu
nebo na billboardech či v televizi.
Ale výhodou online prostoru je
naprostá měřitelnost. Nejlepší
reklama je taková, kterou ukážete jednomu člověku, ten člověk
se proklikne na web a následně

Viktor a Václav – jednatelé společnosti ViVa marketing
koupí. Zde se bavíme o 100%
CTR a 100% konverzním
poměru. Tato utopická situace
zůstává navždy snem každého
online marketéra.
Udělejte průzkum trhu
Častokrát také klienti chtějí
vědět, zda jejich produkt má
šanci uspět na trhu. Poptávající
klienti jsou před rozhodnutím
investice malé či větší částky
do skladů, automatizace, stavby
webů a v neposlední řadě i do
marketingu. Na drahé testovaní
produktu nemají peníze, a tak
nezbývá nic jiného než se pustit
do průzkumu trhu na vlastní
pěst.
Zkuste e-shopová řešení
Vždy poptávajícím klientům
radíme, aby šli na stránky krabicových e-shopových řešení. Za
pár peněz a v relativně krátkém
čase si naklikali svůj vlastní
e-shop a následně otestovali trh,
jestli je po produktu zájem, nebo
není. Neradi ze židle predikujeme osud onoho či jiného produktu. A jestli si klient vybere pro
testování svého produktu e-shopové řešení Shoptet, tak jsme
nad míru spokojení, protože
jsme už víc jak rok s Shoptetem
bronzoví partneři.
Umíme si poradit
Když je klient až přespříliš zavalený prací, tak za něj můžeme

takové krabicové řešení vytvořit
my. A nejen to! Pakliže má klient
přesnou představu o tom, jak
jeho web či e-shop má vypadat,
tak našim klientům rádi stavíme
e-shopy na míru v opensource
řešení WordPress. A když klient
nemá přesnou představu, tak
i s tím si umíme poradit. S klientem si sedneme u nás v kanceláři do jednačky a klidně i půl
dne navrhujeme a probíráme,
jak by takový web měl vypadat.
A nejen vypadat, ale i jak by měl
být funkční a co by konkrétně
měl umět. Protože jak se u nás
říká: “Web bez konverzní akce je
jak týden bez víkendu”. Pakliže
vše důkladně spočítáme a dává
to obchodně klientovi smysl, tak
pak se teprve otvírá prostor pro
oboustranně výhodnou spolupráci. Vždycky si s našimi klienty
plácnem nebo neplácneme.
Nikdy se nestalo nic jiného :-)
Přijďte za námi do Krajinské
A jak se k nám dostanete?
Sedíme v našich kancelářích
v Krajinské ulici v Českých
Budějovicích v pasáži Krajinská,
to je ten dům, kterým probíhá
nádherná ulička mezi Krajinskou
ulicí a Českou ulicí. Těšíme se na
Vás. Není problém si domluvit
i pouze bezplatnou konzultaci ziskovosti Vašeho online
projektu. •
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HR A PERSONALISTIKA

Flexibilita, work-life balance a výkon ve směnném provozu
v jednom konceptu?
Nejmodernější přístup k rozvrhování
pracovní doby ve směnném režimu práce, to
je Systém flexibilního řízení pracovní doby
a nákladů HR. Efektivita a výhody pro zaměstnavatele i zaměstnance spočívají ve využití standardů flexibility, a to tzv. okamžité
flexibility, flexibility 24 hodin předem anebo
standardu jeden měsíc předem.
Přesněji jde o schopnost firmy reagovat
na změny ve výrobě/při poskytování služeb
ve vztahu k pracovní síle. Tento koncept
řízení nabízí nejen lepší plánování pracovní
doby ve směnném provozu, ale přináší i nástroje rychlé reakce pro řešení operativních
odchylek v množství práce. Tyto nástroje
snižují finanční ztráty a míru nespokojenosti
zaměstnanců.
Standardy flexibility je možné využívat
i jednotlivě, přínosy pak můžeme hledat
v oblasti procesního zlepšení, v oblasti
zlepšení firemních ukazatelů a v neposlední
řadě i v oblasti zlepšení pracovních podmínek
zaměstnanců a jejich výkonů.
Dokonalou souhru poptávky po práci

a nabídky pracovní síly umožňují specifické
nástroje, jako je Skill matrix, Systém flexibilních směn, Specifické směnové modely
anebo metoda Samoplánování směn, která
představuje proces tvorby rozvrhu ve 3
krocích. To je organizováno prostřednictvím
SW programu, který je dostupný 24 hodin
7 dní v týdnu. Do aplikace se zaměstnanec
dostane přes jakékoli zařízení (mobil, tablet,
počítač) které má připojení na internet.
Všechna zákonná pravidla a požadavky zaměstnavatele program sám kontroluje, není
nutné se bát, že zaměstnanec udělá někde
chybu. Zaměstnanec vidí kalendář, ve kterém
si směny může zadat v 5 minutách. Kromě
směn je možné v programu žádat i o dovolenou nebo rychle řešit jiné operativní změny.
Program je pouze jednoduchý nástroj, který
zrychluje, zpřehledňuje a podporuje celý
proces.
Zaměstnanec tak získává nejen možnost
vlastní volby (svobodu při plánování času
práce a volna = work-life balance), ale i odpovědnost za vytvoření směnového rozvrhu

s tím, že musí respektovat určitá pravidla,
jako je stanovený začátek a konec směn (případně nabízené typy směn), požadavky na
počet zaměstnanců na směnách a zákonné
požadavky (např. na přestávky).
Celý koncept, tj. standardy flexibility, mají
celou řadu přínosů, jako jsou nižší HR náklady, stabilita, dobrá pověst, lepší pracovní
podmínky, lepší komunikace nebo rozvoj HR
zdrojů. Z těchto ne/finančních KPI profituje
nejen společnost, ale i zaměstnanci. Nejde
o technickou, ale o sociální inovaci, tedy
o činnost lidí, která ve 21. století vytváří flexibilní a lidské pracovní podmínky ve směnném
režimu práce. •

Déhora Central Europe s.r.o.
Kontaktní osoba:
Ing. Roman Urban, Ph.D.,
tel.: 702 03 28 03, e-mail: r.urban@dehora.cz
www.dehora.cz

RIZIKA S PLATEBNÍ NESCHOPNOSTÍ

Jak zvládat rizika spojená s růstem platební neschopností
zákazníků?
Tlak současných událostí zvyšuje
pravděpodobnost, že některé firmy
nebudou schopny dostát svým závazkům.
K finančnímu zdraví firem nepřispívá
zpomalující se tempo růstu ekonomiky,
rekordní ceny energií a paliv, prudký růst
cen materiálů a jejich nedostatek z důvodů
ekonomických dopadů pandemie nebo
konfliktu na Ukrajině.
Situace zatím není z pohledu současných
statistik dramatická, nicméně lze předpokládat významný růst platební neschopnosti
v průběhu roku 2022 a 2023. Některé
pojišťovny očekávají meziroční nárůst insolvencí v tomto roku až o 30 %. Průzkumy
pojišťovacích společností indikují vyšší podíl
nesplacených faktur a z pohledávky po
splatnosti déle než 90 dní je obvykle uhrazena pouze nízká část.
Níže uvádíme jednoduché principy, které
významně přispívají k řádné správě pohledávek pomocí vnitrofiremních procesů,
které je vhodné v rámci firmy formalizovat
např. formou interní směrnice.
Hodnocení bonity odběratelů
Prověřte finanční stabilitu potenciálních
obchodních partnerů dříve, než se zavážete
k dodání objednávky.
Spolupracujte s finančními specialisty
a obchodníky při finalizaci obchodních
podmínek.
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Zohledněte identifikovaná rizika při
nastavení vhodných platebních podmínek a milníků plnění obchodního závazku.
Vhodné je např. rozdělit zakázku na dílčí
části s postupnými či zálohovými platbami,
nákup části vstupů na zakázku odběratelem,
využití bankovních záruk, záruky za platby
třetí osobou nebo zajištění části plateb.
Standardizace procesu
Stanovte koordinátora pro správu a vymáhání pohledávek, jehož prioritní agenda
je reporting, správa a celková koordinace
procesu vymáhání pohledávek.
Rozdělte vymáhaní pohledávek do eskalačních stupňů, např. první vymáhání realizuje obchodník, v dalším stupni písemnou
urgenci realizuje koordinátor a třetí stupeň
se řeší s právním oddělením.
Standardizujte vzory pro písemnou
komunikaci a nastavte pravidelné termíny
pro kontrolu stavu pohledávek, rozesílání
urgencí a koordinaci kritických případů.
Evidence pohledávek
Udržujte evidenci pohledávek. V případě
vymáhání musíte doložit nejen jejich výši, ale
také dokumenty dokládající oprávněnost
pohledávky (smlouvy a dodací listy aj.).
Nastavte pravidelný reporting pohledávek, kde zvýrazníte pohledávky po
splatnosti signalizující případné rizika.

Včasné řešení kritických případů
Vymáhejte pohledávky již v rané fázi.
Vymáhání můžete postupně eskalovat od
upomínky, uznání dluhu odběratele, uplatnění smluvní pokuty za zpožděnou platbu,
podmínění další dodávky úhradou, návrhu
splátkového kalendáře aj.
Požadujte zajištění pohledávek po
splatnosti např. ručení za závazky třetí osobou zajištění zástavním právem k majetku
společnosti či zajištění formou směnky
s doložkou o přímé vykonatelnosti.
Konzultujte včas kritické případy se
specialisty, kteří jsou kompetentní k řízení
rizik v procesu vymáhání pohledávek soudní
či mimosoudní cestou. •

BDO Czech Republic s.r.o.
Kontaktní osoba:
Kamil Vaniš, Poradenství,
kamil.vanis@bdo.cz, +420 736 242 098
Martin Tuček, Daně a audit,
martin.tucek@bdo.cz, +420 602 435 194
www.bdo.cz

PORADNA JHK
Age management

Retirement koučink ve firemním prostředí
Ačkoliv je 50 nových 40 a 60 nových
50, v práci tato čísla otočte. V některých
týmech je už 30 nových 50 a šedesátník je
buď rarita, anebo majitel firmy.
Věk je jen číslo. A často je v tom i kus
pravdy. Současná generace těch, kteří vstupují do důchodového věku, je zatím v historii
ta nejzdravější, nejaktivnější, a v porovnání
s předešlými generacemi i ekonomicky nejsilnější. Navíc se průměrně dožije nejvyššího
středního věku a v důchodu stráví až třetinu
svého života.
V České republice žije nyní přibližně
6,6 miliónů lidí potenciálně ekonomicky
aktivních občanů, tedy lidí ve věku od 18 do
65 let. Z toho celých 2,1 miliónu (31 %) je
těch, kterým je nad 50 let. Toto číslo bude
díky současným demografickým trendům
růst (za 10 let až na 43 %), proto se přímo
nabízí zvýšená potřeba zajímat se o problematiku zaměstnávání věkově starších lidí
a problémy s diskriminací na pracovním
trhu. A zájem o zlepšení této situace by měl
mít každý. Tak schválně, kolik let vám zbývá
do 50. narozenin?
Během svého pracovního života rosteme, dospíváme a využíváme jiné znalosti
a kompetence. A také máme jiné potřeby.

Jinak můžou firmy vyjít vstříc matkám s dětmi, jiné potřeby mají lidé nad 55 let. A rozdíly
jsou i mezi jednotlivými generacemi vyrůstajícími v odlišných dobách a podmínkách.
Znalost této problematiky a zájem organizací na tom, aby se u nich cítili dobře nejen
obě pohlaví, různá etnika, ale i lidi různých
věkových kategorií, jsou klíčem k tomu, aby
si udrželi zaměstnance dlouhodobě v plné
síle, kondici a motivaci.
Takový způsob vedení firem spadá do
tzv. age managementu. Jde o řízení lidí
s respektem na jejich věk tak, aby se věk
nestal nástrojem k diskriminaci, ale devizou
pro obě strany. Bude-li firma schopná
vytvořit dobré podmínky pro věkově starší
zaměstnance, nabídne-li jim vzdělávání
a benefity vhodné přímo pro ně a podpoří-li
je i pro jejich budoucnost (důchod), získá
zkušené, pracovité a spolehlivé lidi. A ačkoliv
společnost připisuje padesátníkům často
vlastnosti jako neochotu učit se, nemožnost
zvládnout technologie nebo nízkou produktivitu, opak je často pravdou. Kdo si na práci
troufá, ten už v tomto věku dávno ví, jaké
úsilí bude k jejímu zvládnutí potřeba.
Co je přesně retirement koučink?
V českém prostředí zdomácnělý kou-

čink už není ničím neznámým. Většinou
je nabízen v rámci vzdělávání střednímu
a vyššímu managementu. Do hry ale
vstupuje nový tzv. retirement koučink,
tedy koučink zabývající se posledními roky
v práci a následným vstupem do důchodu.
Ujasnění si vlastní cesty, důstojné a vědomé
ukončování práce a dobrá komunikace na
toto téma se zaměstnavatelem jsou klíčové
faktory úspěchu. Umožní efektivní předání know-how a pomůže s nepříjemnými
pocity, které lidi v posledních letech práce
můžou postihnout. Často jsou to úzkosti
z budoucnosti, nebo pocity nepotřebnosti
v práci. Tím přispívá k větší psychické pohodě a spokojenosti nejen v práci, ale celkově
v životě. •

Firemní a life koučink, programy
pro osoby před penzí (55+)
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Streichsbierová
jana@uspesnedopenze.cz
+420 777 263 857
www.uspesnedopenze.cz

Finance

Covid, válka, ESG … a co dál? Nechte si poradit, doporučuje
podnikatelům Česká spořitelna
Hrozí domácím firmám a podnikatelům,
že se jim v důsledku nebývalé nejistoty
na trzích oslabených pandemií Covid-19
a následně válkou na Ukrajině ztíží přístup
k financování? Anebo, v horším případě, že
o své peníze mohou přijít, například v důsledku krachu jejich banky? Jak nejlépe se
mohou firmy připravit na nové podmínky?
Tyto otázky v současnosti řeší stále více
podnikatelů. Je to logické. Dva po sobě následující a obtížně předpověditelné „nárazy“
výrazně změnily tržní prostředí a podmínky.
Důraz na stabilního a spolehlivého finančního partnera, který pomůže překlenout obtížné období, je zřetelnější než kdy předtím.
Z tohoto pohledu lze domácím podnikatelům hned úvodem poskytnout skvělou
zprávu – český bankovní sektor je velmi
dobře kapitálově vybavený a řadí se k vůbec
nejstabilnějším v celé Evropě. Dokázal firmám pomoci překonat následky Covidu-19
a je připraven poskytovat další financování
nezbytné k překonání nových problémů
vyvstávajících coby dopady války na Ukrajině. Obavy, že domácí podnikatelský sektor

nebude mít k dispozici dostatek financování
na další rozvoj, nejsou na místě.
Česká spořitelna, která je co do objemu
úvěrů poskytnutých firemnímu sektoru
největší korporátní bankou v Česku, je
připravena poskytovat firmám řádné i překlenovací úvěry. Spořitelna ale klade důraz
i na komplexní poradenství, které má podnikatelům a firmám napomoci optimalizovat
jejich procesy a investovat do dlouhodobého rozvoje.
Je totiž zřejmé, že i v následujícím období
mohou podnikatelé a firmy očekávat celou
řadu dalších výzev. Ty budou například
důsledkem změn na energetických trzích,
ale také v dodavatelsko-odběratelských
vztazích. I menší domácí firmy se budou
muset vyrovnávat s novými tržními standardy. A právě na tyto očekávatelné změny by
se měl domácí podnikatelský sektor začít
aktivně připravovat.
Fenomén ESG, který akcentuje zejména
část zaměřující se na snižování uhlíkové
stopy, byl až dosud vnímán spíše jako
strašák. Aktuální vývoj na energetických
trzích ale zdůrazňuje nezbytnost vybudování

energetické nezávislosti. Té můžeme dosáhnout přechodem od tradičních fosilních paliv
k alternativním zdrojům energie. Snižování
uhlíkové stopy vede přes snižování energetické náročnosti – a to lze vnímat jako příležitost k posílení vlastní výrobní efektivity.
Snahy „vysedět“ nové výzvy s tím, že
ony odejdou stejně rychle, jako přišly, by
byly naivní. Tlak bude sílit nejen ze strany
regulátorů, ale i od lídrů dodavatelsko-odběratelských řetězců. I proto klade Česká
spořitelna důraz na komplexní poradenství,
které pomůže podnikatelům a firmám
zorientovat se v nových výzvách a následně
získat financování na transformaci vlastních
procesů tak, aby další „náraz“ byl pro ně co
nejméně bolestný. •

Erste Premier centrum České Budějovice
U Černé věže 69/1, České Budějovice
+420 956 745 100
premiercentrumceskebudejovice@csas.cz
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Primátorské a starostenské cesty Jhk ve znamení
inovací a rozvoje
Jarní měsíce na jihu Čech již
tradičně patřily starostenským
a primátorským cestám – návštěvám reprezentantů měst,
kteří si prohlédli prostředí jihočeských firem a diskutovali na
důležitá podnikatelská témata.
Diskuze na aktuální témata
Jiří Svoboda, primátor města
Českých Budějovic, spolu se
zástupci Jhk v dubnu navštívil
tři významné českobudějovické
firmy, a to Holistic management, prádelnu SALESIANER
MIETTEX CHEMUNG a firmy
SINOP CB a SINOP SMP.
Vzájemná diskuze se dotýkala
aktuálních témat – proběhlé
pandemie a válečného konfliktu
na Ukrajině. „Obsazenost hotelů
pomalu roste a tím se cestovní
ruch opět vrací na objemy před
pandemií. V posledních měsících
organizujeme vyšší objemy
zakázek a plánujeme podstatné
investice. S tím souvisí další
nárůst podílu trhu, zvýšení
kapacit a pracovních příležitostí,“ říká s nadějí Lubomír Kříž ze
společnosti Salesianer.
Firma Holistic management
představila široké využití pokročilých technologií. „Aktuálně je

Setkání zástupců města, Jhk a firmy GRASS CZECH s.r.o.
poptávka po rozšířené realitě
(AR), která pomáhá cestovnímu
ruchu, zasaženému pandemií
Covid, ale i marketingu či servisu
na dálku. Aplikace virtuální
reality směřujeme především
do všech forem vzdělávání, kde
vidím jejich nejvyšší přidanou
hodnotu,“ říká Leoš Kubíček,
majitel firmy.
Za výrobou kování a pantů
Starostenská cesta proběhla

i v Českém Krumlově, kde
zástupci Jhk se starostou města
navštívili výrobní podnik GRASS
CZECH, který vyrábí nábytkové
kování a panty. Jednatel Roland
Schulz představil výrobky, které
sbírají mnohá ocenění, firma
vlastní i několik patentů. Vratislava Doušová, která spolupráci
s Jhk zaštiťuje, pak pozitivně
zhodnotila aktivity komory:
„Jsme rádi za informace i akce,
které komora pořádá. V době

covidu jsme díky kontaktům
získali například ochranné pomůcky.“ Starosta města Český
Krumlov v následné diskusi
zmínil plánovaný obchvat města,
diskutovalo se i o dopadech
covidu. Na rozdíl od jiných na
firmu GRASS CZECH neměl
takový dopad. Společnosti se
daří tak, že přemýšlí i o rozšíření
výrobních kapacit. •

Konference Vzdělávání a podnikání na Táborsku
představila možnosti spolupráce škol a podnikatelů
Oblastní kancelář Jhk v Táboře ve
spolupráci s REGIO PROJEKT s. r. o. uspořádala v dubnu setkání ředitelů mateřských,
základních a středních škol. Ti s podnikateli diskutovali o vzájemné spolupráci
a možných aktivitách, které by rozvíjely
podnikavost žáků a regionální trh práce.
Představen byl i projekt EDUin, jehož cílem
je rozvoj vzdělávání v Táboře.
Podpora kvality vzdělávání
„Projekt MAP II v ORP Tábor dlouhodobě podporuje zlepšování kvality vzdělávání
v mateřských a základních školách. Jednou
z nejdůležitějších aktivit je setkávání pedagogů a ředitelů škol a vzájemné předávání
zkušeností a dobré praxe. Ve spolupráci
s Jihočeskou hospodářskou komorou jsme
rozšířili toto setkávání o ředitele středních
škol a zástupce podnikatelů,“ představil cíl
konference Petr Kukla ze společnosti REGIO
PROJEKT. Účastníci konference se seznámili
s příklady spolupráce škol a podnikatelů či
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vzdělávacích aktivit Jhk. Zajímavý byl také
příspěvek JUDr. Martina Šípa zaměřený na
téma šikany pedagogů.
Jhk propojuje školy a firmy
Petr Rejnek z Asistenčního centra Impuls
pro kariéru a praxi při Jhk představil, jak
komora propojuje podnikatelskou
sféru se školami v jižních Čechách: „Kromě
oblíbených workshopů pro školy v jihočeských podnicích se také věnujeme rozvoji
kariérového poradenství. Kariéroví poradci
mohou využít individuálního koučinku a naučí
se pracovat s moderními nástroji a aktuálními trendy,“ přiblížil Petr Rejnek. Mimo to
pedagogové odborných předmětů mohou
navštívit vzdělávací workshopy a načerpat
inspiraci i nové znalosti z oblasti digitálních
kompetencí či podnikavosti a kreativity.
Na setkání dále Radomír Kouba z odboru
školství MěÚ Tábor prezentoval Projekt
EDUin se strategií rozvoje vzdělávání v Táboře. Nechyběly ani ukázky dobré praxe od

Setkání zástupců škol a firem z Táborska.
Václava Kašpara ze SOŠ a SOU Milevsko či
téma Profesní flexibilita a flexibilní profese
Lenky Hruškové z VOŠ, SŠ, COP Sezimovo
Ústí. Důležitost vzájemné spolupráce mezi
firmami a školami ve svém příspěvku zdůraznil Marcel Gause, ředitel SPŠ Tábor i zástupci
společnosti ZVVZ Group. Součástí programu
byl i raut, který usnadnil neformální navázání
kontaktů a výměnu zkušeností mezi více jak
čtyřiceti účastníky. •

UDÁLOSTI Z OBLASTÍ

Jihočeské firmy podpořily spuštění komunitního
centra pro Ukrajince v Českých Budějovicích
V dubnu se v prostorech
Kulturního domu Slávie
otevřely dveře nově zřízeného
komunitního centra Nadija pro
uprchlíky z Ukrajiny, kteří zakotvili v Českých Budějovicích.
Za zřízení centra, kde se mohou
ukrajinští občané setkávat,
sdílet své zkušenosti, získávat
informace z oblasti trhu práce
a vzdělávání, či navštěvovat
poptávané jazykové kurzy
češtiny, se zasadilo město České Budějovice spolu s místními
podnikateli a podporou Jihočeské hospodářské komory.
Místo pro sociální vazby
„Za otevření centra jsme velmi rádi. V první řadě jde o pomoc
lidem v tíživé situaci, kteří ze
dne na den přišli o své domovy
i komunitu přátel ze svého okolí.
Právě v tomto směru by centrum ukrajinským uprchlíkům
mohlo sloužit jako místo, kde se

budou vzájemně potkávat se
svými krajany a najdou podporu
v oblasti sociálních vazeb,“ říká
Luděk Keist, ředitel Jihočeské
hospodářské komory (Jhk),
a dodává, že komunitní centrum
mimo jiné nabídne i služby, které
ukrajinským uprchlíkům umožní
snazší vstup na pracovní trh,
nabídne poradenství v otázkách
pracovněprávních vztahů, nebo
i překladatelské služby. „Ráda
bych vyzdvihla solidaritu mnoha
jihočeských zaměstnavatelů,
kteří od prvního dne konfliktu
s integrací Ukrajinců pomáhají, a přispěli právě i ke vzniku
tohoto Komunitního centra,“
doplňuje Lenka Hájková z oblastní kanceláře Jhk v Českých
Budějovicích.
Pomohly jihočeské firmy
„Ihned od vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině
jsme začali s pomocí rodinným

příslušníkům našich zaměstnanců – pomoc s relokací, s ubytováním a naplněním základních
potřeb. Uspořádali jsme mezi
zaměstnanci charitativní sbírku,
věcné dary a finanční pomoc
přišla z celého světa. Tímto
bychom také všem zaměstnancům a mateřské společnosti
chtěli poděkovat. Díky pomoci
z Německa a Japonska jsme
také mohli poskytnout finanční
dar komunitnímu centru. Věděli
jsme, že komunitní centrum
bude sloužit pro dobrou věc
a Jihočeskému kraji,“ říká Daniela Maiová ze společnosti Mektec
Manufacturing Corporation
Europe CZ s.r.o., která má se
zaměstnáváním ukrajinských
občanů, ale i cizinců z jiných
zemí dlouhodobé zkušenosti.
I proto firma Mektec byla
u zrodu komunitního centra
a velkou měrou přispěla k jeho
vybavení. Díky němu se mohlo

do centra zakoupit i potřebný
nábytek a další drobnosti, které
z centra vytvoří útulný prostor.
Na místě mají návštěvníci k dispozici i internetové připojení,
tiskárnu s kopírkou a počítačem.
Samozřejmostí je dětský koutek
a malá kuchyňka s kávovarem.
Podnikatelé centrum vítají
Otevření komunitního
centra vítají i místní firmy, které
zaměstnaly stovky Ukrajinců.
Centrum slouží jak k setkávání,
sdílení informací či výuce češtiny, tak i jako prostor k zábavě
a sociální podpoře pro děti
ukrajinských pracovníků. Komunitní centrum je otevřeno každý
všední den od 9 do 19 hodin
a návštěvníky v centru přivítají
jeho pracovníci, kdy většina
z nich pochází právě z Ukrajiny.
Aktuálně centrum navštíví týdně
přes 60 osob, nabídku jazykových kurzů v současné době

PR čláNEK

Daniel Beták: „Moderní systémy přináší firmám lepší
přehled o procesech ve firmě a nástroj k analýze dat.“
O tom, jak zautomatizovat standardní
procesy a využít moderní technologie
a systémy ke zvýšení efektivity pracovní
síly ve firmě, jsme si povídali s Danielem
Betákem ze společnosti Kostax spol. s r.o.,
která dlouhodobě poskytuje firmám mimo
jiné nástroje k analýze a zpracování dat.
Dnešní doba na zaměstnance firem
často doléhá v podobě zvyšujících se administrativních úkonů. Je možné tyto procesy
nějak zjednodušit?
Samozřejmě, že je to možné, a řekl
bych, že dokonce nutné. Zmíněné procesy
můžeme, jak zjednodušit, tak zefektivnit.
Zjednodušením procesů mám na mysli jejich
revizi a prověření, že jsou nastaveny skutečně správně. Zefektivnění je pak nasazení
vhodných IT technologií a převedení otravné
rutinní práce na počítač.
Automatizace pomocí IT technologií
je tedy klíčem ke zefektivnění firemních
procesů. Jak ještě mohou firmy využít
technologie ve svůj prospěch?
Vhodnými IT technologiemi mám na
mysli informační systém, tzv. ERP systém.
Jedná se o plnohodnotný informační systém
(IS) pokrývající všechny stěžejní procesy ve
firmě. Nasazení takového systému obvykle

firmě přinese lepší přehled o procesech ve
firmě a poskytne jim nástroj k analýze dat,
jejíž výstupy je možné aplikovat v obchodu
a marketingu. Rozumný IS také obvykle
disponuje funkcionalitou, která umí šetřit čas
při rutinním zpracování. Může se jednat o automatické rozpoznání a vytěžení dokumentů,
jako jsou faktury, dodací listy či objednávky.
Ty nemusí nikdo přepisovat ručně, ale OCR
systém je vytěží a do systému pořídí sám.
Zmíním ještě řízení skladu pomocí čárových
kódů či automatizaci logistiky a komunikaci
s přepravními společnostmi.
Když se na vás obrátí zákazník, že by
s automatizací potřeboval pomoci, jak
celý proces do finálního nasazení nástrojů
probíhá?
Obvykle začínáme revizí procesů. Poté se
podíváme na zákazníkův informační systém
a posoudíme, jaké má možnosti vzhledem
k automatizaci. Velká část výše zmíněných
„udělátek“ může fungovat s různými ERP
systémy.
Pro jaký typ firem je využití automatizace vhodné? Hodí se i pro živnostníky či
malé firmy?
Vhodnost automatizace bych neměřil
ani tak velikostí firmy, jako spíše rozsahem

Daniel Beták ze společnosti Kostax spol.
s r.o. poradí firmám, jak využít firemní
systémy ke zefektivnění proceslů.
administrativních úkonů, které je možné
zefektivnit. Máme implementace, jak
v menších firmách o 5 pracovnících, které
jen každý den posílají větší množství zásilek,
tak i ve firmách středních až větších.
Jak náročný je provoz nástrojů a vyplatí
se ekonomicky?
Náklady na tyto nástroje je třeba rozdělit
do několika oblastí: Zpracování analýzy,
vytipování vhodných procesů a návrh řešení.
Následuje pořízení licencí a zprovoznění. Například systém pro komunikaci s přepravci se
vyplatí již od nějakých 50–60 zásilek denně.
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Viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký
diskutoval s podnikateli z Prachaticka
Na květnové setkání podnikatelů v Prachaticích přijal
pozvání viceguvernér České
národní banky Tomáš Nidetzký
(TN). Témata, více než aktuální
jako inflace, měnová politika, úrokové sazby a mnoho
dalších rezonovala tamějším
Radničním sálem. Hlavního
hosta v krátkém rozhovoru
vyzpovídala Kateřina Třísková,
ředitelka ObHK Prachatice.
Za poslední půlrok se inflace
více než zdvojnásobila na
současných 14,2 %. Jak dlouho
podle ČNB potrvá dvouciferná
inflace?
Za celý letošní rok bude
inflace v průměru dvojciferná.
Inflační tlaky z titulu covidu ještě
umocnila nesmyslná válka na
Ukrajině. Žijeme v období mnoha
nejistot a rizik, takže jakékoliv
pokusy o přesné predikce jsou
nyní jen věštěním z křišťálové
koule. Jsem ale přesvědčený, že
inflace v druhé polovině letošního roku začne i díky působení
měnové politiky ČNB klesat a do
konce roku 2023 začne směřovat k dvouprocentnímu cíli.
Existuje nějaká maximální
možná úroková míra, kam může
ČNB jít? Tedy nějaký bod zlomu
pro českou ekonomiku?
Úplně nesdílím teoretický pohled, že sazby mohou růst až do
nebes. Určitým vodítkem je pro
nás predikční model z dílny naší
měnové sekce. Ten však není

Třeboňská
společnost Santal
hostila bývalého
diplomata Petra
Koláře
Více než dvě desítky členů
Jihočeské hospodářské komory
v Třeboni se sešli v podvečer
na tradičním setkání s diplomatem Petrem Kolářem, bývalým
velvyslancem ve Švédsku,
Irsku, USA a Rusku.

Viceguverner ČNB Tomáš Nidetzký na setkání s podnikateli
v Prachaticích
žádným autopilotem a zejména
v prostředí vysokých nejistot
a rizik je klíčové rozhodování
bankovní rady. Naše rychlé
vystoupání nad úroveň 5 % za
posledních 12 měsíců nám dává
určitou konkurenční výhodu
oproti ostatním centrálním
bankám, ale zároveň už se
pohybujeme na úrovních, kdy
musíme pečlivě kalibrovat další
kroky i s ohledem na dopady do
ekonomické aktivity.
Nasvědčuje tomu, že ekonomika je přehřátá i vyčerpaný
trh práce?
Ano, nezaměstnanost je
v České republice dlouhodobě

rekordně nízká a představuje
jedno z klíčových úzkých hrdel
ekonomiky. Situace na trhu práce je pak úzce spojena i s přehřátým trhem rezidenčního
bydlení a tyto faktory působily
na inflaci v České republice
ještě před covidem. Cílem kroků
v oblasti měnové politiky je
přehřátou ekonomiku ochladit
nikoli ji poslat do recese. V DNA
měnové politiky je působit
proticyklicky, a to je jeden
z důvodů, proč jsou centrální
banky vybaveny vysokou mírou
nezávislosti. Záleží pak jen na
členech bankovní rady, jestli mají
odvahu udělat důležitá a často
nepopulární opatření. •

„Diskuzní akce s Petrem
Kolářem byla velmi přínosná.
Přátelské setkání přináší našim
členům vždy nové informace
a pohled na současné dění.
Bývalý diplomat hovořil totiž
na aktuální témata, mimo jiné
zmínil i předpoklady vývoje války
na Ukrajině, což je téma, které
se dotýká nás všech a je proto
velmi zajímavé slyšet pohled
bývalého velvyslance,“ zmiňuje
Jana Kočová, ředitelka oblastní
kanceláře Jhk v Třeboni, která
připravila setkání s bývalým
diplomatem již po několikáté.
Tentokrát bylo téma diskuzního setkání předem dané, zaměřené především na vzniklou
situaci na Ukrajině a také její vliv
na vývoj světové ekonomiky.
Stále ještě aktivní diplomat Petr
Kolář, který žije na jihu Čech,
tak členům Jihočeské hospodářské komory objasnil i mnohé
historické souvislosti a nabízející
se možné scénáře vývoje války
na Ukrajině.
„Velké poděkování patří
členské firmě Santal spol. s r.o.
a jejímu řediteli panu Ing. Jiřímu
Škopkovi, který nabídl své
prostory firmy k uskutečnění setkání,“ vyzdvihuje Jana
Kočová, která plánuje podobná
neformální setkání organizovat
i v budoucnu. •

Projekt Edutex chce aktivitami zvýšit zájem o studium textilu
V rámci probíhajícího
projektu Jhk Edutex – tradice
v textilu v jarních měsících
proběhlo několik aktivit, jejichž
cílem je dlouhodobé zvyšování
zájmu o výrobu textilu na jihu
Čech.
V polovině května se v rakouském Bad Leonfeldenu setkali zástupci projektového týmu
Edutex, kteří s tamějším starostou Thomasem Wolfesbergerem plánovali další akce na
podporu textilního průmyslu na
jihu Čech i v Horním Rakousku.
Se zástupci města Bad Leonfel-
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den, s nímž komora v textilním
odvětví intenzivně spolupracuje,
pak také proběhl 13. května
kulatý stůl, kde rakouští kolegové společně s vedením města
Písek a zástupci Jhk - Vladimírem Homolou, místopředsedou představenstva Jhk, a Josefem Handrejchem za Sdružení
Textil diskutovali možné aktivity
a ocenili snažení všech stran na
podporu zájmu o textilní obor
Výrobce textilií, který se vyučuje
na střední škole ve Strakonicích.
Na květen byly přichystány
i aktivity pro žákyně textilního
oboru třeboňské Střední od-

léto 2022

borné školy, které se zúčastnily
interaktivní exkurze do Textilního centra Haslach. 26 studentek
si tak kromě prohlídky centra
v rámci praktického workshopu
vyzkoušelo utkat dečky ze starých triček. Nejprve si nastříhaly
pásky – vlákna a utkaly podsedáky pomocí tkacích strojů.
V následujících měsících také
vzniknou instruktážní videa pro
studenty textilního oboru, brožura o textilním odvětví, letáky
i web edu-tex.eu a v Písku se
uskuteční módní přehlídka žáků
textilních oborů z jižních Čech. •

Studentka Střední odborné
školy Třeboň při tkaní v Textilním centru Haslach.

nOVÍ ČLEnOVÉ JHk

noví členové JHk
Oblastní kancelář
České Budějovice
Déhora Central Europe s.r.o.
Poradenství v oblasti workforce
managementu
info@dehora.cz
+420 702 032 803
www.dehora.cz
Mgr. Jana Streichsbierová
Firemní a life koučink, programy pro
osoby před penzí (55+)
jana@uspesnedopenze.cz
+420 777 263 857
www.uspesnedopenze.cz

Oblastní kancelář
Český krumlov
Kabinet CB s.r.o. - pobočka v Kaplici
Sociální podnik, re-use centrum
s cílem podpořit udržitelnost
v podnikání i znevýhodněné a sociální
skupiny
dana@kabinetcb.cz
+420 724 981 240
www.kabinetkaplice.cz,
www.kabinetcb.cz

Oblastní kancelář
Jindřichův Hradec

Mgr. Štěpánka Bendová
Floristika, organizace svateb
info@stepanka-bendova.cz
+420 608 731 567
www.stepanka-bendova.cz

Penzion U parku Třeboň s.r.o.
Nabídka ubytování v centru Třeboně
v nově zrekonstruovaném penzionu
info@penzionuparkutrebon.cz
+420 731 607 968
www.penzionuparkutrebon.cz

PM Hamberger s.r.o.
Nezávislé finanční poradenství
a zprostředkování finančních
produktů
tomas.hamberger@partners.cz
+420 730 518 047

Základní škola Jindřichův Hradec II,
Janderova 160
jan.javorsky@2zsjh.cz
+420 384 361 911
www.2zsjh.cz

RENTEL a.s.
Vzdělávání zaměstnanců, e-learning
tsimak@rentel.cz
+420 777 702 908
www.rentel.cz
STUDIO GABRETA spol. s r.o.
On-line & off-line reklamní
komunikace, zpracování a nasazení
kampaní, mix reklamních služeb
info@studio-gabreta.cz
+420 725 359 980
www.studio-gabreta.cz

Základní škola Jindřichův Hradec II,
Jarošovská 746
info@3zsjhradec.cz
+420 384 361 002
www.3zsjh.cz

Oblastní kancelář Písek
RG Investment, a.s.
Nemovitosti, služby obchodní
a profesní, obchod, dražby, pronájmy
ivana.machalkova@rginvestment.cz
+420 777 716 025
www.rgi-ford.cz

TRUST-ts spol. s r.o.
Truhlářství, výroba historických
truhlářských prvků - špaletová okna,
dveře, nábytek
info@trust-ts.cz
www.trust-ts.cz

Pasteranita s.r.o.
Pohostinství a ubytování
vrtistomas@icloud.com
+420 774 500 089
www.lavarenne.cz

ViVa marketing s.r.o.
Online marketingová agentura
s orientací na výsledek
info@vivamarketing.cz
+420 775 404 998
www.vivamarketing.cz

ZŠ Cesta
Mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti
zscesta@zscesta.cz
+420 608 405 252
www.zscesta.cz

Oblastní kancelář
Tábor a Milevsko
AKONTISTO s.r.o.
Účetnictví, daně, mzdy, dotace,
poradenství, digitalizace účetních
a administrativních procesů. To vše
Vám může nabídnou AKONTISTO,
Váš parťák pro podnikání.
ivy@akontisto.cz
+420 702 069 579 – Ivy Weissová
www.akontisto.cz
AUDIT ADVICE s.r.o.
Zpracování účetnictví, mezd, daňové
poradenství, archivní služba
info@rs-ig.com
+420 383 134 290
www.rs-auditadvice.com
ELK Technical Services s.r.o.
Projektová činnost, tvorba
výkresové dokumentace pro výrobu
dřevostaveb, statické výpočty.
kratochvil@elk.cz
+420 606 726 224
www.elk.cz

Oblastní kancelář
Strakonice
Martin Řehka
IT služby. Počítačové poradenství.
info@miraclehelp.cz
+420 777 214 058
www.miraclehelp.cz
Martin Hoch
Stravování v restauracích, u stánků
a v mobilních zařízeních
hochmyslivna@seznam.cz
+420 605 547 214

Zjednodušte si podnikání,
staňte se členy JHK.
Přihlášku najdete na
www.jhk.cz/clenstvi/
prihlaska
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Buďte
vidět
Chcete reklamu na této stránce?
Chcete být vidět mezi 1 200+ podnikateli
a institucemi?
Vyzkoušejte naše propagační balíčky,
nebo si nechte sestavit propagaci šitou
na míru vašemu podnikání.
Pro členy Jhk za poloviční ceny

Pro bližší informace nás kontaktujte na: pr@jhk.cz

Zjednodušujeme
život podnikatelům

