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Německo je dnes pro Českou republiku neodmyslitelným 
obchodním partnerem. Zhruba čtvrtina našeho dovozu pochází 
z Německa, více než třetina českého vývozu zase směřuje 
k západnímu sousedovi.

Od převratu v roce 1989 a v neposlední řadě také díky vstupu 
do EU v roce 2004 kromě toho v České republice výrazně stoupl 
počet německých společností. Investoři oceňují především nízkou 
cenu práce a vysokou motivovanost zaměstnanců. Ve srovnání 
s ostatními východoevropskými členskými státy jsou zaměstnanci 
v České republice kvalifikovanější. Společnosti s nejvyšším 
obratem v České republice pocházejí z Německa. Jako příklad 
uveďme automobilku Škoda (člen skupiny Volkswagen) či 
společnosti RWE Supply & Trading CZ a E.ON Energie. Rozsáhlý 
soupis společností má k dispozici Česko-německá průmyslová 
a obchodní komora (www.dtihk.cz).

Díky stabilní ekonomice a dobrému výhledu do budoucích let 
jsou tyto společnosti též mimořádně spokojené. Z dotazování 
německých investorů z minulého roku vyplynulo, že 92 % by opět 
investovalo v regionech České republiky. Česká vláda považuje 
naopak závislost na německé ekonomice za příliš výraznou 
a usiluje v zahraniční hospodářské politice spíše o rozmanitost.

Tento překvapivý vývoj na druhé straně ovšem (zatím) 
zaznamenán nebyl, zřejmě také proto, že v Německu na vývoz 
do České republiky připadají pouhá 3 % a na dovoz asi 4 %. 
V poslední době české společnosti investují na německém trhu. 
Takto zaujímají i Češi v Německu významnější postavení.
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Česko-německé 
vztahy

Jedná se například o český energetický koncern EPH, 
který koncem srpna uplynulého roku získal východoněmecké 
hnědouhelné odvětví společnosti Vattenfall a projevil vážný 
zájem o doly a uhelné elektrárny v Brandenbursku a Sasku. Dále 
pak o koncern Barilla, který v roce 2013 prodal velkopekárnu 
Lieken AG (známou značkami Golden Toast a Lieken Urkorn) 
českému agrárnímu a potravinářskému koncernu Agrofert. Ten 
je v Německu již známý, jeho obrat ze zemědělských výrobků, 
například hnojiv, přesahuje jednu miliardu eur a zmíněnou koupí 
svůj vliv na německé hospodářství ještě posílil.

Z uvedeného lze vyvodit celkem tři tendence pro 
česko-německé hospodářské vztahy:

Za prvé bude přibývat českých firem investujících v Německu, 
neboť nadnárodní kontakty v České republice mají velmi 
často svůj původ v Německu a kontakty k zákazníkům a trhům 
s německými společnostmi jsou už nyní vynikající.

Za druhé bude pokračovat trend, že německé společnosti 
realizují projekty v oblasti výzkumu a vývoje v České republice, 
i když Česká republika v této oblasti již nepatří k zemím s nízkou 
cenou práce a už nyní se začíná projevovat nedostatek 
kvalifikovaných odborníků.

Za třetí se budou obchodní vztahy díky lepší infrastruktuře 
(dálnice, vlaková spojení) směrem do Německa a Rakouska ještě 
prohlubovat.

Andreas Schwarzhuber
Senior Manager, KPMG Německo
V rámci German desk KPMG Česká republika má od roku
2013 na starosti německé společnosti.
andreasschwarzhuber@kpmg.cz
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Industrie 4.0:
 Více 
 hlavou, 
 méně 
 rukama

Česko-německé obchodní 
vztahy kvetou. Nová šance 
pro další růst se jmenuje 
Průmysl 4.0. K čemu je to 
dobré a proč se vydat na 
cestu do budoucna právě 
s německými � rmami?
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Po ekonomické stránce jsme s naším západním sousedem 
propojeni velmi těsně. Německo je dlouhodobě naším největším 
ekonomickým partnerem, vzájemné vztahy se ale mohou 
s nástupem nové průmyslové revoluce změnit. Německo 
samozřejmě usiluje o udržení a rozvoj svého blahobytu a chce 
toho dosáhnout v budoucnu díky intenzivnímu využití právě 
Průmyslu 4.0.

Podívejme se na pár čísel na úvod. Vzájemná obchodní výměna 
překročila v roce 2015 rekordní hranici dvou bilionů korun. Za 
uplynulý rok se nejspíš dočkáme dalšího rekordu. Hodnota 
českého vývozu dosáhla předloni 46 miliard eur (zhruba třetina 
veškerého našeho exportu), dovoz z Německa k nám překročil 
hranici 33 miliard eur. Pro srovnání vývoz do Ruska má hodnotu 
okolo 3 miliard eur a do Číny pouhých 1,6 miliardy eur. Německo je 
největším zahraničním investorem v Česku s téměř 20 miliardami 
eur v investicích od roku 1993. A pokud čísel nemáte dost, 
německé firmy v tuzemsku vytvářejí na 150 tisíc pracovních 
míst. Jestli někde hledat obchodní příležitosti či spolupráci, 
pak v Německu. Stejně tak i pro německé firmy je právě český 
trh opět číslem jedna v regionu střední a východní Evropy. „Je 
to atraktivní místo pro investice, 92 procent firem, které tu již 
investují, by sem šlo znovu,“ říká Bernard Bauer z Česko-německé 
obchodní a průmyslové komory. Zdaleka už nejde jen o nižší platy, 
které by sem německé investory lákaly, tak jako tomu bývalo před 
lety.

Digitální ekosystémy
Stále větším tématem je tak výzkum, vývoj a inovace. To jsou 
oblasti, které se snoubí v takzvaném Průmyslu 4.0 nebo, 
chcete-li německy, Industrie 4.0. Sousloví, které ještě před pár 
lety v tuzemsku takřka nikdo neznal, je dnes podle odborníků 
budoucností konkurenceschopnosti a šancí na hospodářský 
růst. „Ve vizi Průmyslu 4.0 je naděje na reindustrializaci Evropy. 
Digitalizace výroby nechává ustoupit aspekt mezd a s tím 
související offshoring, outsourcing a přeložení výroby do zemí 

s nízkými mzdami do pozadí. Logistické aspekty, jako je flexibilita, 
rychlost reakce a náklady na přepravu, získávají na významu. 
Díky digitalizaci se dostává zákazník, jeho potřeby, a tím celkově 
zákaznický trh do popředí. Výroba probíhá (geograficky) blíže 
k trhům, kde jsou zákazníci,“ vysvětluje Harald von Heynitz, 
Head of Industrial Manufacturing KPMG Německo. A dodává, že 
díky vytvoření takzvaných digitálních ekosystémů by se mohli 
jednotliví partneři mezi Českem a Německem ještě více propojit 
a spolupracovat.

Koncept Průmyslu 4.0 představuje novou průmyslovou 
revoluci, jež se v současnosti rozvíjí a díky tomu nabízí unikátní 
příležitosti pro všechny, kteří se do tohoto trendu zapojí a budou 
v něm aktivně spolupůsobit. Cílem, k němuž tato modernizace 
směřuje, je logicky posílení konkurenceschopnosti na globální 
úrovni. Nejde tady jen o region Evropy, o čemž svědčí i to, 
že se německý termín etabluje celosvětově. „Když se v Číně 
hovoří o digitalizaci průmyslu a výrobních řetězcích, mluví se 
tam o Industrie 4.0, a sice s ‚ie‘ na konci,“ citoval nedávno 
deník Frankfurter Allgemeine Zeitung prezidenta německé 
akademie technických věd Acatech Henninga Kagermanna. 
Spolupráce s německými podniky a výzkumnými institucemi tak 
nabízí zajímavé příležitosti i pro české firmy a další subjekty, 
které se zabývají digitalizací, automatizací a obecně posilováním 
konkurenceschopnosti. V tomto případě totiž nedává smysl hledat 
ryze vlastní cesty, jelikož jednou z hlavních výzev úspěšného 
zavádění Průmyslu 4.0 je nastavení standardů a automatizace tak, 
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aby byly přenositelné. Výsledkem sice mají být individuální řešení 
přesně na míru každého zákazníka a zvládání objednávek v reálném 
čase, zároveň ale musí standardy fungovat univerzálně.

Předpoklady pro využití této šance vypadají pro české podniky 
dobře. „Německo uzavřelo s Českem kooperační dohodu k tématu 
digitalizace. Je to společný projekt, který Německo nemá 
s žádnou jinou zemí Evropské unie a který znamená podstatný krok 
k budoucí spolupráci na razantním vývoji digitalizace,“ připomíná 
Bernard Bauer s tím, že při své poslední návštěvě Prahy na konci 
srpna tuto strategickou spolupráci v oblasti Průmyslu 4.0 potvrdila 
i spolková kancléřka Angela Merkelová. Zatím je to na začátku, ale 
již nyní vznikají v rámci zmíněné dohody první společné projekty 
a předávání kontaktů mezi oběma stranami. Za Česko dohodu 
zaštiťuje ČVUT, na německé straně je to pak Německé výzkumné 
centrum pro umělou inteligenci.

Samozřejmě se s nástupem a postupným zaváděním 
aspektů Průmyslu 4.0 pojí i četné výzvy. Harald von Heynitz 
například upozorňuje, že obsáhlé propojení všech výrobních 
částí, strojů a systémů přes internet si vyžádá vysoké investice. 
Dalšími podstatnými výzvami jsou podle něj plná digitalizace 
všech procesů ve firmách, nové nastavení výrobních řetězců, 
nové nastavení procesů, zajištění kvality nebo třeba zásadní 
kybernetická bezpečnost a úprava obchodních modelů. Výzev je 
tolik, že z pohledu německých investorů je nejvyšší čas se všemi 
těmito aspekty intenzivně zabývat.

Továrny bez lidí?
Samostatnou a často zmiňovanou kapitolou související 
s konceptem Průmyslu 4.0 je obava ze snižování počtu 
zaměstnanců vzhledem k větší automatizaci a digitalizaci. Již 
z dnešního pohledu je jasné, že mnoho dělnických profesí 
zanikne. Vzniknou ale nové pozice v často dosud neznámých 
oblastech. Právě zde musí české a německé podniky a instituce 
spolupracovat a chystat se na změny na trhu práce, které budou 
nevyhnutelné.

Německo bude stát před zásadním rozhodnutím, a to kam 
továrny „bez lidí“ v budoucnu umístí a zda bude Česko i v nové éře 
stále tolik atraktivním prostředím. Už nyní firmy hlásí nedostatek 
tuzemské pracovní síly, který brání dalšímu rozšiřování výroby 
a investic. „Řešení by nepřinesl ani případný příchod nových 
pracovníků z jiných zemí. Ti by totiž pomohli jen dočasně a po 
nástupu automatizace výroby by se nejspíš ocitli bez práce, stejně 
tak by země musela řešit uplatnění pro tuzemskou pracovní sílu. 
Pokud navíc velkou část dělnických profesí nahradí stroje, pak 
naše pozice oslabí,“ upozorňuje Milan Bláha, Partner KPMG Česká 
republika, který poskytuje služby rodinným firmám a investorům 
z německy mluvících zemí. Jak si tedy svou pozici udržíme?

„Stávající nedostatek pracovních sil by měly firmy řešit 
více hlavou a méně rukama, tedy automatizací výroby jako 
předstupněm plně robotizovaných výrobních závodů,“ dodává 
Bláha. „Jediným východiskem je již nyní investovat do vzdělávání 
naší mládeže a podporovat technické a IT školy – aby se děti 
nebály matematiky, fyziky a programování. To vše s cílem, 
abychom tady měli ve správnou dobu patřičně vzdělanou 
generaci. Jen tak tu udržíme investory a zabráníme poklesu naší 
životní úrovně,“ uzavírá Bláha. º
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Ve výrobě se stane z Průmyslu 4.0 povinnost nejprve pro ty 
obory, které pracují s vysokým tlakem na inovace, disponují 
výraznými základními kompetencemi a sledují vysoké požadavky 
na kvalitu. Vedle automobilového průmyslu (včetně dodavatelů) 
a strojírenství se to týká také výrobců komunikační a zábavní 
elektroniky a spotřebního zboží, ale i vysoce náročných oborů, 
jako je letectví, obrana nebo zdravotnická technika.

Harald von Heynitz
Head of Industrial Manufacturing
KPMG Německo

Není náhodou, že pojem Industrie 4.0 vznikl právě v Německu 
a s časovým odstupem pěti let nyní dorazil do České republiky. 
Každá výrobní společnost, která chce být na špičce ve svém 
oboru, se snaží optimalizovat své činnosti za pomoci všech 
dostupných znalostí a postupů. A to organizovaně a cíleně na 
rozdíl od řady jednotlivých projektů realizovaných v minulosti, 
které vedly pouze k dílčím zlepšením. Není proto překvapením, že 
od pojmu Lean Management jsme se plynule dostali k Průmyslu 
4.0. Stávající nedostatek kvalitních pracovních sil na trhu navíc 
zavádění Industrie 4.0 urychluje a činí tento pojem tak daleko 
atraktivnějším než dříve. 

Pavel Rochowanski
Partner KPMG Česká republika, German Desk

1. průmyslová revoluce
Od ruční výroby v manufakturách se od konce 18. století 
přecházelo k tovární velkovýrobě, zásadní roli hrály nové vynálezy 
průmyslových strojů, jako byl třeba mechanický tkací stroj nebo 
zejména parní stroj. Právě ten je tradičním symbolem první 
průmyslové revoluce, která měla ohromný dopad na společnost 
a životní styl.

2. průmyslová revoluce
Spojuje se s vynálezem žárovky na konci 19. století a rozšířením 
elektřiny. V nových továrnách se dál zefektivňovala práce, kromě 
strojů tomu napomáhaly i nově zaváděné montážní linky. Výroba 
tak mohla být stále masovější.

3. průmyslová revoluce
Datuje se do druhé poloviny 20. století a souvisí s rozvojem 
počítačů, informačních technologií a postupným nástupem 
automatizace masové výroby.

4. průmyslová revoluce
Absolutní nástup informačních technologií do všech sfér průmyslu 
i služeb souvisí s raketovým rozvojem internetu. V hospodářství 
se etabluje pojem Průmysl 4.0, který znamená další stupeň 
automatizace a digitalizace všech částí výrobního řetězce. Místo 
masové výroby pro unifikovaného klienta nastává doba, kdy firmy 
mohou reagovat díky datům přenášeným v reálném čase na 
konkrétní přání jednotlivých zákazníků.

Průmyslové revoluce

�
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1. Koncept Průmysl 4.0 se nás dotýká ve dvou rovinách: jako 
dodavatele řešení pro průmyslové podniky a jako provozovatele 
sedmi výrobních závodů. Věříme, že české firmy rychle začnou 
přínosů digitalizace využívat a podíl těchto řešení na obratu 
Siemensu se bude zvyšovat. Současně pracujeme na tom, aby se 
české závody staly pro koncept Průmysl 4.0 příkladem dobré praxe.

2. Pro české firmy představuje koncept Průmysl 4.0 jedinečnou 
příležitost ke zvýšení konkurenceschopnosti. Díky novým 
digitálním technologiím lze například výrazně zkrátit dobu uvedení 
výrobku na trh, zvyšuje se flexibilita výroby, vzniká možnost 
individualizace, zvyšuje se efektivnost. Koncept Průmysl 4.0 se 
však zdaleka netýká jenom průmyslové výroby. Jeho principy mění 
i mnoho souvisejících oblastí – logistiku, řízení lidských zdrojů, 
vzdělávání, služby a řadu dalších. Tuto souvztažnost je třeba brát 
v úvahu od samého počátku.

3. V rámci globální struktury společnosti Siemens má česká 
organizace dlouhodobě silnou pozici, patří mezi 30 takzvaných 
„lead countries“. Velmi důležité jsou naše aktivity v oblasti 
firemního výzkumu a vývoje, v Čechách máme 8 vývojových 
center, ve kterých pracuje přes 600 odborníků. Neméně 
významné jsou pro koncern naše výrobní závody, jejichž kapacita 
průběžně narůstá.

Eduard Palíšek
generální ředitel Siemens ČR

1. S rozvojem automatizace půjde ruku v ruce také vyšší poptávka 
po strojích do výroby, což je pro náš byznys velice příznivé.

2. Naše skupina klade velký důraz na IT. Zaměstnáváme lidi, 
kteří poskytují vyšší přidanou hodnotu – přesně po takových 
odbornících bude v budoucnu na trhu velká poptávka. Největší 
výzvu tak vidím v tom, abychom uměli tyto lidi u nás ve firmě udržet.

3. V České republice působíme od roku 2002. S mateřskou 
společností jsme úzce propojeni a intenzivně s ní spolupracujeme. 
Z její strany jsme považováni za úspěšnou jednotku.

Michael Roth
jednatel IKB Leasing ČR

1. Průmysl 4.0 můžeme charakterizovat jako proces změn 
v průmyslové výrobě způsobený technologickým pokrokem 
v oblasti robotiky, internetu věcí a služeb nebo tzv. veledat 
(big data). Největší změny vnímáme zejména ve výrobních 
a logistických procesech, kde nám metody Průmyslu 4.0 pomáhají 
zefektivnit naše postupy. Například ve výrobních závodech naší 
organizace Central Electronic Plants, zahrnující celkem 28 závodů 
na celém světě, které se specializují na výrobu automobilové 
elektroniky, již dnes zavádíme technologie Průmyslu 4.0 – od 
kolaborativních robotů přes automaticky naváděné vozíky až po 
systémy zpracování veledat.

2. Všechny velké změny s sebou přinášejí příležitosti a rizika. 
V případě Průmyslu 4.0 vidíme mnoho pozitiv. Budeme schopni 
výrazně snížit náklady na automatizované výrobní systémy. 
Díky technologiím využívajícím chytré senzory a kolaborativním 
robotům budou naše výrobní linky zabírat mnohem menší 
plochu. Pro naše zaměstnance bude zase Průmysl 4.0 znamenat 
flexibilnější organizaci práce a navíc část monotónních a často 
vyčerpávajících pracovních úkonů zastanou kolaborativní roboty.

3. Při zavádění nových technologií a metod Průmyslu 4.0 
uplatňujeme v našich závodech holistický přístup. Nehledáme 
izolovaná lokální řešení ani neimplementujeme jedno centrální, 
ale sdílíme získané zkušenosti napříč naší organizační strukturou. 
České výrobní závody tedy právě tímto způsobem využívají 
společné znalosti celé skupiny Continental a zároveň k nim 
přispívají. V České republice nám v našich závodech již dnes 
ve výrobě pomáhá několik kolaborativních robotů, k nimž brzy 
přibudou další.

Jiří Černý
Prokurista
Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Anketa

�

1. Jaký vliv bude mít Průmysl 4.0 na obor vašeho podnikání?
2. Jaké jsou z vašeho pohledu příležitosti a hrozby nadcházejících změn?
3. Jaká je pozice a důležitost českých aktivit v rámci celé vaší skupiny?
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Naše šance
se jmenuje 
digitalizace

Jedno je jasné – Bavorsko 
a Česko mají mnohem víc 
společného než zálibu 
ve výborném pivu. Na 
úspěšné tradici průmyslu 
a inženýrství bychom měli 
dál pracovat. „Největší 
šance pro hospodářský 
rozvoj jsou v digitalizaci,“ 
říká v rozhovoru bavorská 
ministryně hospodářství Ilse 
Aignerová a vysvětluje, co to 
pro � rmy znamená i jak je její 
spolková země podporuje. 
A nejde tu ani v nejmenším jen 
o průmyslové giganty. Tato 
problematika se bytostně 
týká i malých a středních 
� rem.

�
Ilse Aignerová – bavorská ministryně hospodářství
Ilse Aignerová je od roku 2013 bavorskou ministryní hospodářství, 
médií, energetiky a technologií. Její rezort usiluje o modernizaci 
průmyslu a využití moderních technologií v bavorské ekonomice. 
Mezi lety 2008 a 2013 působila tato politička konzervativní strany 
CSU jako spolková ministryně pro výživu, zemědělství a ochranu 
spotřebitelů.
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Jak byste popsala aktuální stav česko-bavorských 
hospodářských vztahů?

Česká republika je mezi všemi středoevropskými 
a východoevropskými zeměmi jedním z nejdůležitějších 
obchodních partnerů Bavorska. Pokud se podíváme na objem 
obchodu v první polovině roku 2016, je Česko s 9,6 miliardy eur 
v celosvětovém srovnání na šestém místě, v dovozu je dokonce 
třetím nejdůležitějším partnerem. Bavorsko-české vztahy se 
od vstupu Česka do Evropské unie v roce 2004 a od zavedení 
volného pohybu pracovníků mezi Českem a Německem od roku 
2011 vyvíjejí velmi pozitivně. Od té doby se náš vzájemný obchodní 
objem víc než zdvojnásobil a v minulém roce dosáhl nového 
rekordu přes 17,4 miliardy eur. Víc než tři tisíce bavorských 
podniků vede obchodní vztahy s Českem a na 350 bavorských 
firem tady má své pobočky.

V jakých oborech vidíte největší potenciál pro budoucí 
spolupráci? Jaké obory nejvíc ovlivní budoucnost hospodářství 
a průmyslu?

Bavorsko a Česko mají podobné průmyslové struktury 
a vysokou kompetenci v inženýrství, nedisponují ale 
žádnými zásadními surovinami. Proto jsou pro posílení 
konkurenceschopnosti a zajištění blahobytu rozhodující 
především výzkum a inovace, stejně jako další rozvoj naší 
spolupráce. Většina inovací vzniká v oboru informačních 
technologií. Digitalizace se rozvíjí už dnes s velkou dynamikou. 
Nanotechnologie, nové materiály nebo biotechnologie jsou 
dalšími klíčovými technologiemi. Inovace se ale nebudou 
v budoucnu vyvíjet jen v rámci jednotlivých samostatných 
disciplín. Zcela nové možnosti totiž bude otevírat zejména 
propojení mezi jednotlivými technologickými oblastmi, a to jak na 
národní, tak i mezinárodní úrovni.

Je reálné, že produktivita stoupne až o 30 procent



V čem vidíte největší příležitosti pro obě země?
Největší šance pro hospodářský rozvoj je v digitalizaci. To platí 

nejen pro Česko a Německo, ale pro celý svět. Díky digitalizaci se 
objeví četné inovace, nové produkty a služby, což bude motorem 
pro růst a blahobyt. Bavorsko si dalo za cíl stát se lídrem v digitálním 
růstu. Vyvinuli jsme proto strategii Bayern Digital. Ta se zakládá 
na třech polích působnosti. Jednak je to výzkum s Zentrum 
Digitalisierung.Bayern (ZD.B) jako základ, potom podpora zavedených 
firem, aby se posunula digitální střední třída, a za třetí jde o oživení 
kultury zakládání nových firem s pomocí podnikatelského inkubátoru 
pro digitální start-upy ve všech regionech.

Také v Česku se toto téma dostává stále více do popředí. 
Česká vláda zavedla národní iniciativu Průmysl 4.0 a pracuje 
na své strategii. Česko-německá obchodní a průmyslová 
komora a Delegace bavorského hospodářství chtějí stavět na 
loňském tématu AHK Průmysl 4.0 v oblasti konektivity a využít 
potenciál českých a německých start-upů pro zavedené 
podniky z průmyslu, IKT, energetiky a logistiky. Pod sloganem 
„Connect visions to solutions“ probíhá soutěž, která se týká 
spolupráce s mladými, dynamickými start-upy z Česka a Německa 
se zaměřením na Bavorsko. Hodně si od toho slibuji. Jsem 
přesvědčena, že v tom je spousta potenciálu pro další rozvoj naší 
spolupráce.

Kde naopak vidíte největší překážky?
Abychom mohli tento potenciál v budoucnu skutečně využít, 

musíme už nyní vytvořit spolehlivé rámcové podmínky. Podle mě 
navíc nestačí, když se budeme soustředit jen na národní hranice. 
Právě v oblasti IT potřebujeme evropská řešení. To je důležité, 
abychom poskytli hospodářství jistotu pro další plánování. Jen tak 
budou firmy moci přinášet nové investice.

Navíc musíme zajistit, aby firmy mohly digitalizaci převést do 
konkrétní reality. Důležitý stavební kámen pro to představuje 
„digitální bonus“, který jsme nedávno spustili. Díky tomu máme 
nyní v Bavorsku nástroj finanční podpory, který u nás mohou 
využít tisíce malých a středních podniků při digitální reformě 
své firmy. Ústřední roli hraje také IT bezpečnost, především pak 
v mezinárodním kontextu. Toto téma znamená i velká rizika, nejen 
pro podniky, ale také pro společnost jako takovou, proto musíme 
co nejrychleji pokročit a vyjasnit otevřené otázky i na mezinárodní 
úrovni. º



Jakou roli v tom hraje Průmysl 4.0?
Digitalizace otevírá i ve výrobě obrovské šance. Propojení 

informačních, automatizačních a výrobních technologií umožňuje 
efektivnější, rychlejší a individualizovanou výrobu. Průmysl 4.0 
znamená víc než jen optimalizaci výrobních procesů. Průmyslové 
podniky budou v budoucnu prodávat i služby a s tím, jak poroste 
digitální propojení, bude zároveň vznikat stále víc dat. To, jak se 
tato data budou využívat, vytvoří další nové obchodní modely. 
Přitom je reálné, že produktivita stoupne až o 30 procent. 
Digitalizace výroby a služeb je zároveň důležitá pro naši 
konkurenceschopnost. Bavorská státní vláda proto stanovila 
digitální transformaci za jeden z hlavních bodů své politiky.

Jaká jsou největší rizika a výzvy, které souvisí s Průmyslem 4.0?
Kvůli stále rychlejším výrobním cyklům a rostoucí komplexitě 

a flexibilitě procesů vzniká riziko, že o svou hodnotu přijdou 
dnešní konkurenční výhody a tradiční výrobní řetězce a že budou 
nějak nahrazeny. Infrastruktura, organizace firem, kvalifikace 
zaměstnanců a právní rámec se proto musí přizpůsobit. To 
vyžaduje investice a nasazení všech aktérů. Velkou výzvu 
představuje také ochrana IT systémů. K tomu všemu se proto 
musí postavit čelem veškeré podniky, od velkých firem až po 
řemeslníky. To je klíčový strategický úkol.

Máme si spojovat s Průmyslem 4.0 strach z „firem bez 
zaměstnanců“? Mohlo by to negativně ovlivnit německé firmy 
působící v Česku?

Propojení a automatizace neznamenají automaticky to, že 
továrny budou bez lidí. Digitalizace výroby umožňuje vylepšenou 
spolupráci mezi člověkem a strojem, což může být výhodné 
zejména ve společnosti, která stárne. Abychom mohli využít 
šance digitálního pracovního světa, bude mít rozhodující roli další 
vzdělávání. Tady nejde jen o možnosti zapojení se do digitálního 
pracovního světa, ale i o to, že firmy čelí rostoucím výzvám 
kvůli nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců. Proto bavorské 
ministerstvo hospodářství investuje do vzdělávacích center 
a vytváří důležité projekty pro budoucnost.

Může se německo-český nebo bavorsko-český trh vyvinout 
směrem k určité evropské značce působící na globálním trhu?

Bavorsko-české vztahy jsou úzké a přátelské. Díky četným 
projektům (přeshraniční dopravní a energetické projekty, 
INTERREG projekty) je Bavorsko s Českem velmi úzce propojeno. 
Přeshraniční spolupráce mezi místními vládami, kraji, městy 
a Euregii kvete. Proto se vyvíjí mezi východním Bavorskem 
a západními Čechy stále lépe fungující společný hospodářský 
a pracovní prostor. Jestli se z toho stane evropská značka, se 
musí ještě ukázat.

Bavorsko a Česko mají podobné průmyslové struktury, 
nedisponují ale žádnými zásadními surovinami
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Jak podporuje Bavorsko zavedení Průmyslu 4.0?
S Průmyslem 4.0 se podařilo utvořit německý pojem pro 

digitalizaci výroby. Bavorská vláda má se svou strategií Bavorsko 
Digital obsáhlý koncept, ve kterém Průmysl 4.0 a digitální výroba 
hrají prominentní roli. Cílem je, aby se z Bavorska stal hlavní 
poskytovatel a přední trh pro Průmysl 4.0 s platformou digitální 
produkce v Centru Digitalizace. Bavorsko poskytuje nástroje 
k propojení a k vytvoření know-how v digitální výrobě. V hledáčku 
jsou otázky rozvoje, zavedení a využití digitalizačních technologií 
v prostředí výroby. Bavorské clustery doprovázejí a posilují 
prostřednictvím četných informačních setkání a networkingu 
téma Průmyslu 4.0. Navíc jsme u nás spustili pro cílovou skupinu 
malých a středních firem informační kampaň k tomuto tématu. 
Kromě toho mají firmy k dispozici už zmíněný digitální bonus pro 
své konkrétní realizace v oblasti Průmyslu 4.0.

Co by se mělo s ohledem na automatizaci a digitalizaci dělat, aby 
se zaměstnanci a trh práce dokázali rychleji a lépe přizpůsobit 
novým potřebám firem?

Měli bychom vycházet z toho, že v příštích letech se 
všechno, co se dá digitalizovat, bude digitalizovat. Tento proces 
je už v plném proudu, proto se na něj musí připravit jak firmy, 
tak zaměstnanci. Dosud se toto projevilo na pracovním trhu 
pozitivně, protože od přelomu tisíciletí vzniklo v celém Německu 
podle studie BITKOM přes 1,5 milionu nových pracovních míst. 
Pokud se postaráme v příštích letech o nutné kvalifikace nových 
pracovních profilů a o vhodné pracovněprávní rámce, podaří se 
i přeměna na trhu práce.

Evropská myšlenka je nyní často zpochybňována protivníky 
Evropské unie. Co byste poradila německým a českým politikům? 
Co byste řekla firmám?

Už nikdy válka, blahobyt pro všechny, jednota v různosti – to 
byly motivy pro založení evropského společenství po druhé 
světové válce. Na dosavadní cestě jsme dosáhli mnoha věcí. 
Už 70 let nevedou země Evropské unie proti sobě války, jde 
o nejdelší mírovou fázi v dějinách evropského kontinentu. Za tu 
dobu také znatelně stoupl ve všech zemích blahobyt. Obzvlášť 
Bavorsko coby exportní země výrazně profituje z otevřených 
hranic, vnitřního trhu a společné měny. Co se týká kulturní 
různosti, staví nás denně před otázku, jak zacházet s různými 
představami o hodnotách v Evropě. Obzvlášť v tom, jestli se další 
země v budoucnu připojí k EU, nebo v tom, jestli a jak prohloubit 
současnou Evropskou unii, jde o rozhodující otázku. Evropa je 
víc než jen hospodářská unie. Je to také společenství hodnot. 
Proto potřebujeme vedle zakotvení základních práv a svobod také 
porozumění a pochopení společně žitých hodnot.

Základní evropskou myšlenku ale nikdo nechce vážně 
zpochybňovat, i když jsou v konkrétních otázkách vidět rozdílné 
názory a přístupy. Současné problémy a výzvy musíme jasně 
pojmenovat v otevřeném a upřímném dialogu. A nesmíme 
přitom zapomínat na lidi a jejich představy. Bude důležité, aby 
se evropské země projevily solidárně v uprchlické krizi a našly 
společnou odpověď. Uprchlická krize je skutečně zkouškou pro 
EU. Co se týká hospodářství, tak úzké ekonomické propojení 
zemí se stejnými pravidly hry je pro všechny nejlepší cestou 
k úspěšné Evropě. Lidé tak nejlépe poznají, že společný obchod 
přináší blahobyt a zároveň tak podporuje mírové soužití mezi 
národy. Právě vztahy mezi Německem či Bavorskem a Českem to 
dokládají.

Postaráme-li se o kvalifikaci populace, změníme trh práce
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Auditory, kteří ověřují, jestli 
� rmy v účetní závěrce 
neklamou, čeká velká 
změna v základním 
výstupu jejich práce. Po 
více než dvaceti letech se 
podstatným způsobem 
mění formát zprávy 
auditora.

�

Něco 
navíc
od 
auditora
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Karel Charvát
Partner KPMG v oddělení auditu
kcharvat@kpmg.cz

Novela zákona o auditorech rozšiřuje u vybraných společností 
zprávu o část „Hlavní záležitosti auditu“, jež popisuje některé 
zkoumané oblasti a vysvětluje důvody, proč se auditor zaměřil 
právě na ně. Jinými slovy, dočkáme se vysvětlení, které záležitosti 
považoval za významné a jak autor zprávy provedl jejich ověření.

Detailnější zprávy by měli ocenit investoři, věřitelé či obchodní 
partneři auditovaných firem. Ze zemí, kde se rozšířené zprávy 
pro vybrané společnosti vyžadují už dva roky (například Velká 
Británie, Austrálie), přicházejí vesměs pozitivní ohlasy. Statistiky 
tam ukazují, že k nejčastěji popisovaným tématům patří ocenění 
dlouhodobého majetku, zdanění a výnosy.

Britské zkušenosti ukázaly, že se investoři začali více zajímat 
o zprávy společností z podobných oborů podnikání. Auditoři se 
zároveň od investorů dozvídají, které oblasti považují u svých 
klientů za důležité či které informace by ocenili například pro 
posouzení hospodaření mezi konkurenty.

Konec nudného čtení
Doposud nebylo čtení zpráv auditora příliš záživnou činností. 
Nebyla-li společnost na hraně přežití nebo pokud z pohledu 
auditora netrpěla zásadními nedostatky ve svých výkazech, 
jen stěží se dalo ze zprávy vyčíst něco podstatného. Revize 
auditorských standardů, které se používají ve více než 100 zemích 
světa, si tedy klade za cíl zlepšit informovanost uživatelů 
finančních výkazů.

Zvýšit by se měla i transparentnost práce auditora. Jakkoli 
jednoduše to může znít, proces přípravy trval léta. Teprve 
události po finanční krizi daly prvotní teoretické snaze více 
dynamiky a rozšíření zprávy je účinné u kotovaných korporací již 
pro rok 2016.

Pravděpodobnost, že zpráva nebude obsahovat žádné 
hlavní záležitosti, je mizivá. Nyní by se to dokonce mohlo zdát 
podezřelé. Sdělit emitentovi cenných papírů, že z pohledu 
auditora v podstatě není zajímavý, bude vyžadovat notnou dávku 
odhodlání.

Nové možnosti
Auditor získává díky novým předpisům svým způsobem poprvé 
volnost při sestavování části textu zprávy, doposud velmi 
svazovaného mezinárodními nebo lokálními předpisy. Stále sice 
budou platit obecná pravidla o důvěrnosti informací, neboť 
zpráva auditora by skutečně neměla být prvním veřejným textem, 
v němž bude poprvé zmíněna plánovaná akvizice. Musí být stále 
založena na faktech, srozumitelná a prosta technického žargonu. 
Může však dojít k tomu, že se v ní objeví nejen suchý popis, 

ale i hodnocení, subjektivní výrazy, tabulky nebo jiná grafická 
znázornění skutečností – zkrátka něco, na co doposud uživatelé 
nebyli zvyklí.

Nové možnosti zvýší snahu auditorů odlišit se od konkurence 
formou a obsahem vyjádření, které použijí při popisech své práce. 
Na britských ostrovech šly některé asociace sdružující investory 
dokonce tak daleko, že vyhlašují ceny za nejinovativnější texty 
auditorů - se šerpou pro autora.

Řízený rozlet
Aby auditor ve svém tvůrčím rozletu svou zprávou a novými 
sděleními nepřekvapil kromě veřejnosti i samotnou společnost, 
vyžadují mezinárodní standardy dodržení určitého procesu 
informování odborně zdatných osob v rámci účetní jednotky.

Kotované společnosti k tomuto účelu mají v drtivé většině 
zřízen tzv. výbor pro audit. Jeho členům se musí předem sdělit, 
kterých témat se budou hlavní záležitosti týkat, a konečný 
výběr musí být odůvodněn. Výbory ovšem nemají právo vetovat 
rozhodnutí auditora.

Orgány Evropské unie nezůstaly ve své paralelní snaze 
o zvýšení přidané hodnoty auditu jen u prostého přijetí změn 
celosvětových. Působnost změn rozšířila EU povinně i na národně 
definované subjekty veřejného zájmu, v Česku to znamená 
zejména banky, pojišťovny a penzijní společnosti.

Zhruba od poloviny roku 2017 bude auditor povinně 
zveřejňovat kromě výše uvedených hlavních záležitostí auditu 
také informace o délce trvání smlouvy, neauditních poplatcích 
a použité hladině významnosti. Tato částka či způsob jejího 
odvození budou indikovat uživatelům, s jakou mírou přesnosti 
daný auditor pracoval.

V našich podmínkách se budou nové povinnosti týkat více 
než 140 společností. Několik desítek jejich auditorů si již teď 
připravuje a ladí vhodná rámcová témata, diskutuje se svými 
klienty a hledá vhodné výrazivo. Bude zajímavé sledovat, do jaké 
míry se očekávání o vyšší transparentnosti a pochopení činnosti 
auditora naplní. º

1
7

 —
 a

u
d

it



Jak může taková zpráva vypadat?
Přečtěte si, jak může rozšířená zpráva auditora vypadat. 
Zmiňuje se v ní mimo jiné i požár v jednom ze závodů skupiny, 
který měl na účetnictví v daném roce vliv.

Key audit matter
In August 2014, an accident occurred at the production 
plant in southern Bohemia, Czech Republic. The accident 
resulted in substantial damage and forced a complete halt 
to production at the facility. An impairment loss of CZK 
254 million was recognized in the consolidated financial 
statements in respect of the damaged assets.
The Group’s entities are protected by insurance policies 
with the coverage including inter alia the replacement cost 
of the damaged plant and compensation for lost profits. 
The Group expects the insurance to cover the costs of 
rebuilding the installation, estimated at CZK 989 million, 
as well as lost profits and other accident-related costs 
through the end of 2014 in the estimated amounts of 
CZK 950 million and CZK 97 million, respectively. The total 
amount of the expected insurance proceeds was disclosed 
as a contingent asset as at 31 December 2014.
Under the relevant IFRSs, compensation for insurance 
recoveries is recognized in profit or loss when receivable, 
i.e. when the entity has an unconditional contractual right 
to receive the compensation. The assessment of the above 
recognition criteria involves significant judgment. When the 
receipt of compensation has been assessed as probable 
but the right to insurance payment is not unconditional, 
a contingent asset is disclosed.

Our response
Our audit procedures included, among others:
reading the external loss adjustor’s report to assess the 
scope of the insurance coverage;
analysing the memorandum prepared f or the Group by an 
external attorney discussing certain aspect of the insurance 
proceedings;

 º sending letters of inquiry to the Group’s legal department 
and its management and assessing the responses 
received;
 º evaluating the insurers' ability to provide compensation by 
assessing their ratings and financial standing;
 º critically evaluating the estimate of the amount of 
expected compensation and the related assumptions;
 º evaluating the appropriateness of the Group’s accounting 
for the estimated insurance recoveries in the 
consolidated financial statements;
 º evaluating the completeness and adequacy of the related 
disclosures.

Co je auditní zpráva?
Zprávy jsou klíčovým výsledkem auditu účetní závěrky 
společností. Novinka se týká subjektů veřejného zájmu 
a kotovaných účetních jednotek v Česku i celé EU. Subjekty 
veřejného zájmu definuje zákon o účetnictví, jde například 
o banky, penzijní společnosti, pojišťovny nebo zdravotní 
pojišťovny a také všechny firmy s cennými papíry veřejně 
obchodovanými v EU.
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Člověk věří jen tomu, 
co vidí na vlastní oči
O důvod víc podívat se pořádně.

Díky propojení dat, technologií a zkušeností z různých 
odvětví identi� kujeme rizika vašeho podnikání 
a pomáháme objevit nevyužitý potenciál.

Více o auditu KPMG na kpmg.cz
Anticipate tomorrow. Deliver today.

© 2017 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member � rm of the KPMG network of independent 
member � rms a�  liated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved.



Neomezujte 
se jen na 
baterie

Pokud zabrousíme jen do české historie, nejstarší tuzemská 
a dnes již nefunkční přečerpávací elektrárna Černé jezero 
fungovala od roku 1930. Budoucnost energetiky leží v její 
decentralizaci. Otázkou je, jak rychle a do jaké míry k ní dojde.

Baterie se dostaly do popředí zájmu hlavně proto, že jejich 
použití coby zdroje je nenáročné a prověřené v řadě aplikací 
v čele s automobily. Vedle zmíněných obřích přečerpávacích 
elektráren nebo stlačování vzduchu v bývalých dolech bychom ale 
neradi v diskuzi opomenuli ostatní technologie – od ukládání do 
vodíku po skladování v ledu nebo setrvačnících.

V KPMG jsme se ve spolupráci se společností Kinstellar 
podívali na záložní technologie podrobněji a z publikace 
„Electricity Storage Insight 2016“ vybíráme graf, který shrnuje 
úroveň poznání a vývoje na poli skladování elektřiny.
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Uchování ve vodíku

Uchování ve formě tepla

Kryogenní skladování energie

Elektrochemické uchování

Přečerpávací stanice

Elektromechanické skladování

Zdroj: World Energy Council, IEA: Technology Roadmap (Energy Storage)

Současná úroveň vyspělosti
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Výzkum a vývoj Předvedení a zdokonalování Komerční využití

Aktuální diskuzi 
o budoucnosti energetiky, 
respektive o technologiích 
pro skladování elektřiny, 
vládnou baterie. Lidstvo 
ale přitom umí elektřinu 
skladovat už velmi dlouho. �

Petr Bučík
Partner, Management Consulting
pbucik@kpmg.cz
@PetrBucik
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Uchování ve 
vodíku (HES)

¶ Účinnost: 25–45 %

Pomocí elektrolýzy se převede 
elektřina v době nízkých cen 
na vodík. Zpět na elektřinu 
může být vodík upraven 
pomocí palivových článků, 
v paroplynových elektrárnách 
nebo převedením na metan.

Uchování ve
formě tepla (TES)

¶ Účinnost: 80–90 %

Tato technologie využívá plyn 
nebo kapalinu pod tlakem 
k ohřátí média (kamenná 
drť, roztavená sůl), energii 
uchovává ve formě tepla. 
Uvolňuje ji skrze tepelné 
čerpadlo, které generuje 
elektřinu.

Kryogenní 
skladování 
energie (CES)

¶ Účinnost: 60 %

Ukládá zkapalněný vzduch 
nebo tekutý dusík za 
atmosférického tlaku. 
Zkapalnění probíhá v levném 
pásmu elektrické energie, při 
požadovaném uvolnění energie 
se tlak zvýší a kapalina se 
zahřeje. Vzniklý plyn se využije 
pro roztočení turbíny.

Elektrochemické 
baterie (ECS)

¶ Účinnost: 60–98 %

Rychle rostoucí segment trhu 
s bateriemi – k dostání jsou 
v mnoha velikostech a jsou 
vhodné pro různorodé formy 
využití. Jedná se například 
o baterie olověné, lithiové, 
sodno-sirné a další. Jejich 
využití má kromě spotřební 
elektroniky potenciál 
i v dopravě – v elektrických či 
hybridních vozech.

Přečerpávací 
stanice (PHS)

¶ Účinnost: 70–85 %

Vodu uchovává ve výše 
položeném úložišti, kam ji 
napumpuje z níže položeného 
rezervoáru v době levné 
energie. Zpět se dostává skrze 
systém turbín, které generují 
požadovanou energii. Tato 
technologie v oboru dominuje.

Elektromechanické 
skladování (EMS)

¶ Účinnost: 70–95 %

Setrvačník se roztáčí do 
vysokých otáček v levném 
pásmu, energie se tak skladuje 
mechanicky. Zpět se uvolní 
zpomalením setrvačníku 
a napojením na generátor. Jiná 
forma, ovšem s nižší účinností 
(40–75 %), je pomocí vzduchu 
stlačeného v podzemní dutině. 
Při poptávce po energii se 
stlačený vzduch uvolní přes 
turbínu pohánějící generátor.
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Máte dost 
peněz na 
� nancování 
neúspěšných 
projektů?
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Charles Darwin kdysi řekl: „Není nejsilnější ani 
nejinteligentnější, kdo přež£ e, ale ten, kdo se dokáže nejlépe 
přizpůsobit měnícím se podmínkám.“ Clayton M. Christensen 
ve svém výzkumu na konci 20. století dokázal, že totéž 
platí i pro podniky. Probíhající digitální revoluce přináší nejen 
významné změny podnikatelského prostředí, ale také tyto 
změny výrazně akceleruje.

¥

Dvanáct procent investic je ztraceno
Umění přizpůsobit se je v podniku závislé na schopnosti úspěšně 
realizovat projekt. Z výzkumů na téma úspěšnosti projektů je 
patrné, že značná část jich končí neúspěšně, přičemž tento stav 
panuje již více než 10 let. Podle průzkumu renomované organizace 
Project Management Institute (PMI), který monitoruje situaci 
pravidelně od roku 2012, téměř 40 procent projektů nenaplnilo 
své cíle, přibližně polovina projektů nebyla dodána včas a zhruba 
15 procent projektů se nepodařilo vůbec dokončit.

PMI odhaduje, že 12 procent z celkových investic do projektů 
je automaticky ztraceno. Otázkou ovšem zůstává, jak je tento 
odhad přesný. Studie KPMG se zabývala touto problematikou 
opakovaně (Project and Programme Management Survey, 
2015). Výsledky dokumentují, že pouze 12 procent podniků 
opravdu vyhodnocuje naplnění původně deklarovaných přínosů 
realizovaných projektů. Skutečná čísla ohledně úspěšnosti 
projektů mohou tím pádem být ještě výrazně pesimističtější.

Proč se to děje?
V čem je vlastně problém a jak je možné, že podniky mají při 
realizaci projektů tak žalostnou úspěšnost? Nejen zmíněné studie 
nabízejí řadu vysvětlení. Jedním z hlavních důvodů je nesoulad 
mezi nastavením cílů jednotlivých projektů a strategií podniku jako 
takového. „Ve firmách se obvykle potkáte s řízením zaměřeným 
na krátkodobý horizont, řekněme jeden rok. Jenže velké projekty 
nebo programy jsou během na mnohem delší trať. Je třeba 

vzít v potaz nejen jejich samotnou realizaci, která trvá mnohdy 
i několik let, ale zejména pak dopady těchto projektů na chod 
podniku jako celku. Ty se mohou projevit za dalších několik let. 
A pokud vážete motivaci managementu na roční cíle, tak se jen 
těžko podaří dotáhnout několikaletý projekt do zdárného konce,“ 
vysvětluje Martin Hladík, který ve společnosti KPMG vede tým 
zaměřený na realizaci projektů.

Dalším podstatným důvodem je podceněné řízení rozsahu 
projektu. „Je obvyklé, že se v průběhu realizace projektu 
objeví nové požadavky. Žadatelé mají téměř vždy připraveno 
neprůstřelné zdůvodnění, proč jsou tyto požadavky nutné. 
Projektový manažer se potom musí vypravit k managementu 
a chtít další peníze. Prvním problémem je, že projekty často 
automaticky přijímají nové požadavky a nikdo se přitom nezamýšlí 
nad tím, zda jsou tyto nové požadavky v souladu s cíli projektu 
a zda jsou s jejich realizací spjaty nějaké přínosy pro podnik. 
Druhý problém nastane, pokud management dostatečně nestojí 
za projektem, protože pak neschválí zvýšení projektového 
rozpočtu. V opačném případě nastává třetí problém, a to ten, že 
se zvýší riziko nedodání projektu z důvodu jeho rostoucí velikosti,“ 
popisuje Hladík.

Paradoxem je, že ačkoli ve většině podniků existuje formální 
proces pro zpracování business case projektu, jen 23 procent 
z nich podle studie KPMG integruje přínosy projektů do firemních 
plánů a pouhých 12 procent monitoruje naplnění cílů a přínosů 
projektu. º

2
3

 —
 IT

 a
d

v
is

o
ry



Návaznost bene� tů managementu na projekt

Umět přiznat porážku
Častým jevem je pak neustálé odsouvání konce problémového 
projektu. Zdá se, že příčinou tohoto jevu může být výše uvedený 
nesoulad mezi motivací managementu a projektovými přínosy. 
Jinými slovy, pro management je snazší investovat do projektu 
další a další prostředky než ho prohlásit za neúspěšný. Vzhledem 
k jejich odpovědnosti za úspěch projektu by tak přišli o své 
bonusy. K tomu přispívá i účetní obraz problémového projektu. 
Dokud je projekt v realizaci, náklady na něj se do výsledovky 
nezapočítají. To nastane až po jeho úspěšném či neúspěšném 
dokončení formou odpisů. Faktem je, že pouze 12 procent 
podniků podle studie KPMG ukončí projekt, jakmile přestane 
naplňovat původní přínosy a cíle.

„Tyto příběhy známe i z českého prostředí. Příkladem je 
projekt implementace bankovního systému, jehož dokončení bylo 
několikrát odloženo, nakonec byl projekt prohlášen za neúspěšný 
a pravděpodobně v důsledku toho byl postupně vyměněn celý 
management. Právě proto považuji nesoulad projektových cílů 
se strategií podniku a osobními cíli managementu za vůbec 
nejdůležitější faktor úspěšnosti projektů,“ doplňuje Hladík.

Nikdy/vzácně

30 %

40 %
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0 %

20 %

Někdy Většinou Vždy
Zdroj: Global IT Project Management Survey, KPMG International
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Jak z toho ven?
Otázkou je, co se s tím vším dá dělat. Přitom je nezpochybnitelné, 
že umění realizovat projekty je zásadní pro přežití podniků 
v budoucnosti. Klíčovým momentem je sladění cílů napříč 
podnikem a intenzivní zapojení managementu do projektů. 
Podstatné je, aby zájem řešit tuto problematiku měli i akcionáři. 
Dalším doporučením je striktní řízení rozsahu projektu, zejména 
pak kontrola požadavků, které má projekt realizovat, vůči jeho 
přínosům.

„Nastavení systému řízení cílů v podniku, stejně jako proces 
vyhodnocení naplnění těchto cílů je vhodné nechat na nezávislém 
subjektu. Neumím si totiž představit situaci, kdy management 
nastaví tento systém sám sobě objektivně. Zajímavou zkouškou 
je také zjištění, že vyspělost podniku v oblasti provádění změn 
koreluje se schopností zastavit problémový projekt,“ doplňuje 
Hladík.
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Zdroj: Global IT Project Management Survey, KPMG International
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Zdroj dat: Project Management Institute’s Pulse of the 
Profession® – 8th Global Project Management Survey (2016)

Úspěšné projekty
V případě všech budoucích projektů je také klíčové podívat se na 
ty, které se úspěšně dokončily. Jinak řečeno podívat se, jak se to 
má dělat. Jedním z takových příkladů může být kompletní náhrada 
core systému, k níž došlo v Českomoravské stavební spořitelně 
(ČMSS). „Moje první a vlastně jediná vážná podmínka při přebírání 
projektu spočívala ve sladění KPI projektu s KPI managementu,“ 
říká Petr Laštovka, CIO ČMSS, který projekt ve firmě řídil. 
V praxi toto opatření znamenalo, že klíčoví ředitelé byli výrazně 
hmotně zainteresováni na tom, aby projekt skončil úspěchem. 
„Míra zainteresovanosti ale musí být skutečně významná. Deset 
procent neřeší vůbec nic. Aby mělo takové opatření efekt, je 
potřeba, aby výši ohodnocení ovlivňovalo zhruba z poloviny,“ 
dodává Laštovka s tím, že u velkých korporací bývá s KPI ten 
problém, že úspěšnost projektu ovlivňuje nespočet faktorů 
a management nechce nést odpovědnost za něco, co nemůže 
stoprocentně ovlivnit. „Za sebe doporučuji této argumentaci 
ustoupit jen částečně a větší část KPI nechat pro všechny 
společnou,“ dodává.

V tomto konkrétním projektu bylo nastavení KPI skutečně 
černobílé. Buď se projekt splní ve stanoveném čase i rozsahu, 
nebo zkrátka selže. „Fantasticky to podpořilo týmového ducha 
a výsledkem byl úspěšný projekt,“ dodává Laštovka.

Jak dlouho má vaše organizace formální 
PMO (Project Management O�  ce)?

Jak dopadají projekty?

2
5

 —
 IT

 a
d

v
is

o
ry



Te
xt

: R
ic

ha
rd

 V
al

ou
še

k,
 il

us
tr

ac
e:

 B
ar

bo
ra

 T
ög

gl

Český fotbal stále 
ve stejném dresu
Bude fotbal konečně využívat při rozhodujících momentech 
video, zvýší počet atraktivních zápasů nebo snad vymyslí, jak 
nalákat na tribuny více fanoušků? Otázky, které si pokládá 
fotbalová veřejnost poslední roky, přidávají na intenzitě. 
Napomohly k tomu i výsledky studie společnosti KPMG 
pro Ligovou fotbalovou asociaci, která se podívala kopané 
hodně detailně do peněženky a zjistila, nakolik nevyužívá svůj 
potenciál.

¥

Mít český fotbalový rok o pár týdnů více, byla by celková finanční 
spotřeba kolem 1. a 2. ligy přesně čtyři miliardy korun. Suma, která 
už ve státním rozpočtu něco znamená, se loni zastavila na čísle 
3 638 000 000 Kč. Počítáme do ní jak spotřebu klubů, která tvoří 
většinu finální částky, tak příjmy ze sázek, investice do stadionů, 
televizní přenosy a spotřebu fanoušků.

Právě u poslední položky, jak je z průzkumu patrné, je výrazný 
potenciál jít s cenou nahoru. Český fotbal si to totiž může 
dovolit, jelikož ve srovnání se zeměmi na stejné úrovni, jako je 
Polsko, Rakousko, Belgie nebo Holandsko, výrazně zaostává 
v návštěvnosti diváků. S průměrně pěti tisíci fanoušky na zápas 
ztrácíme na jižní sousedy přes tisíc diváků, na Poláky přes čtyři 
tisíce a návštěvy v Belgii a Holandsku jsou ještě násobně vyšší.

Přitom cena vstupenek je u nás bezkonkurenčně nejnižší. 
Polsko má lístky dvakrát dražší, Rakousko čtyřikrát, Nizozemci 
dokonce šestkrát. Při pátrání po důvodech se dostaneme hned 
na několik záchytných bodů. Těžko srovnávat vztah k fotbalu jako 
takovému, v tom se s obyvateli Holandska nebo Polska rovnat 
ještě dlouho nebudeme, ale co se nabízí, je zvýšení lákavosti 
samotného systému soutěže.

Atraktivnější systém soutěže
Ve všech zmíněných ligách se hraje mnohem více zajímavých 
soubojů nejlepších mužstev, v mnohem větším počtu zápasů 
o něco jde, ať už to jsou pohárové příčky, mistrovský titul, nebo 
boj o záchranu. Možným řešením by bylo přidat k současnému 
modelu další zápasy mezi rovnocennými týmy, ať už ze spodku, či 

vršku tabulky. Další možností je celý systém překopat a rozdělit 
týmy podle výkonnosti mnohem dříve.

Zda by se mělo jednat přímo o play-off, nebo jen o rozdělení 
tabulky do více skupin, kde by se týmy utkávaly znovu, to už je na 
fotbalových odbornících. Ze studie KPMG je ale patrné, že právě 
v tomto ohledu za jinými fotbalovými zeměmi výrazně zaostáváme.

Videorozhodčí jako v hokeji
V hokeji běžná praxe, ve fotbale stále tabu, které se ale pomalu 
stává ústředním tématem diskuzí fotbalových činovníků. 
Stranou nezůstávají ani ti čeští a mají k tomu pádný důvod. Právě 
netransparentnost fotbalu a jeho rozhodování na hřišti je podle 
KPMG jednou z největších bariér, proč divák na stadion nepřijde. 
Není zkrátka ochotný platit za komedii, která je podle něj předem 
dohodnutá.

Ligová fotbalová asociace tak přijala adekvátní rozhodnutí 
a od příštího roku začne opravdu vstup videorozhodčího do 
utkání testovat. Nebude v tom sama, přidala a přidá se k ní řada 
dalších evropských zemí. Zatím půjde o offline testování, kdy 
video nebude do utkání vstupovat. Stát by se to mohlo reálně 
až během následujících dvou tří let. Do té doby proběhne 
profesionální školení trenérů a dostatek testů a zkoušek 
v přípravných utkáních.

Světový fotbal se zkrátka mění a ten český musí s ním, alespoň 
pokud chce přežít a důstojně vedle něj fungovat. Jen musí umět 
využít svůj potenciál.
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3 řešení, jak si udobřit 
fotbalové fanoušky
Studii v KPMG vedl Ondřej Špaček, odborník na poradenství 
v oblasti sportu a volného času. Z jeho závěrů vyplývají tři 
doporučení, jejichž zavedením by se mohla atraktivita fotbalu 
v očích fanoušků výrazně změnit.

1. Zvýšení atraktivity soutěže
Zde bychom si mohli vzít inspiraci z okolních států, kde se hraje 
více atraktivních zápasů mezi nejkvalitnějšími týmy ligy. Z celé 
Evropy hrajeme nejméně zápasů a chybí nám více těch těžkých 
a rozhodujících. Podle předsedy LFA Dušana Svobody už na tom 
asociace pracuje, a pokud se kluby dohodnou, mohl by se systém 
změnit od sezony 2018/2019.

2. Zvýšení kredibility soutěže
Nedůvěra veřejnosti ve férový průběh sportu může za nižší 
sledovanost fotbalu i zájem sponzorů. Nálepky zkorumpované 
soutěže, kterou si fotbalová liga vysloužila v posledních letech, 
bude těžké se zbavit. Je třeba podpořit co nejtransparentnější 
rozhodování soutěží a udělat z fotbalu otevřenou hru.

3. Kultivace fotbalového prostředí
Projevy extremismu a násilí přímo na stadionech také příliš 
diváků do kotle nenalákají. Modernizace prostředí, lepší služby 
i bezpečnost jsou pro rozvoj fotbalové kultury u nás klíčové.
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Na návštěvě 
u česnekového 
vědce

Výzkum detergentů dovedl 
Františka Štěpánka k hledání 
odpovědi na vzrůstající 
odolnost bakterií vůči léčivům, 
hlavně ale zpět ze světa 
domů. To proto, že v Česku 
nalézá adekvátní doplnění 
státní podpory výzkumu 
a vědy také ze strany 
soukromé sféry. Aktivity 
v laboratořích profesorovy 
pražské alma mater VŠCHT 
podporuje od roku 2013 
i Nadační fond Neuron. Jeho 
mecenáši se na konci října 
vůbec poprvé vydali na 
„místo činu“ podporovaného 
vědce.
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Připadám si skoro jako zpátky na vysoké před odborným 
seminářem. Čekáme před vchodem Fakulty chemicko-inženýrské 
v pražských Dejvicích, kolem nás proudí davy posluchačů VŠCHT 
i ČVUT a já si opakuji vše, co jsem si při přípravě reportáže četla 
o alicinu. Očividně nejsem sama. Ačkoli ve skupině, s níž za chvíli 
sestoupíme do laboratoří profesora Františka Štěpánka, není 
ani jeden student, jsou účastníci velmi dobře připraveni, jak se 
o chvíli později ukáže z jejich fundovaných otázek. Jak by také ne? 
Vůbec poprvé v historii Nadačního fondu Neuron, který v roce 
2010 založil Karel Janeček, se jeho mecenáši chystají podívat 
podporovanému vědci přímo pod ruce, kde se také ke slovu 
dostávají jejich finance.
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Světový vědec na VŠCHT
„Konkrétní výzkumy našich vědců probíhají někde, kde to vůbec 
neznáme,“ zahajuje setkání v přízemí fakulty výkonná ředitelka 
Neuronu Hana Křepelková Rezková. „Chtěli jsme tedy mecenášům 
poděkovat tím, že jim umožníme se na výsledek jejich podpory 
podívat laickýma očima a necháme je se ptát na to, co vlastně 
v konkrétním výzkumu probíhá,“ dodává s tím, že profesor 
František Štěpánek byl druhým vědcem, který v začátcích 
Nadačního fondu Neuron prošel procesem soutěže o finanční 
podporu. „V začátcích Neuronu se k nám hlásili vědci, kteří 
bohužel neuměli svůj projekt vůbec prodat. František Štěpánek 
nás ale všechny okouzlil a poté, co sebevědomě a perfektně 
představil své záměry, jsme věděli, že se k nám přihlásil někdo 
výjimečný se světovými zkušenostmi,“ vzpomíná na začátek 
spolupráce mezi profesorem a Neuronem předsedkyně správní 
rady fondu Monika Vondráková.

Navzdory působení na vědeckých pracovištích ve vědecké 
i komerční sféře ve Francii nebo Velké Británii se František 
Štěpánek rozhodl vrátit na českou akademickou půdu. Toto 
rozhodnutí mohl udělat nejen díky zisku ERC grantu, který 
je přenositelný, ale také díky soukromé podpoře vědeckých 
nadšenců v České republice. Setkání s výzkumníkem se účastní 
čtyři mecenáši, kteří Štěpánka zasypávají otázkami během jeho 
povídání o výzkumu účinnosti a transportaci látky alicin, již máme 
všichni běžně v kuchyni – v česneku. º

„Zodpovědnost za mylný 
úsudek a svěřené finance 
je samozřejmě velká, ale na 
druhou stranu rozpočet, 
který nyní spravuji, nevznikl 
ze dne na den. V tomto je 
vědecké prostředí poměrně 
dost selektivní. Jako čerstvý 
absolvent začnete s jedním 
menším projektem a další se 
vždy odvíjí od míry úspěchu 
těch předchozích. Prozkoumat 
slepé uličky je přitom normální 
součástí výzkumného procesu 
a rozhodně to nepovažuji za 
selhání, tedy samozřejmě 
pokud to není důsledkem 
špatně provedené literární 
rešerše. Důležité je jednak 
včas rozpoznat, že se jedná 
o slepou uličku, a pak se 
z každého výsledku poučit 
tak, aby v celkovém součtu 
úspěšných a neúspěšných 
pokusů došlo k posunu stavu 
poznání.“

„Na VŠCHT jsem zakotvil po 
působení ve Francii i Velké 
Británii díky kombinaci 
profesních a osobních důvodů. 
Z rodinných důvodů jsme se 
po několika letech strávených 
v zahraničí chtěli se ženou 
a dětmi přesunout zpět do 
ČR, současně se mi podařilo 
získat ERC grant, který je 
přenositelný a umožnil mi 
vybudovat si laboratoř na 
VŠCHT v Praze, jíž se jako její 
absolvent cítím zavázán.“
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„Naší ambicí s výzkumem 
alicinu je samozřejmě 
dotáhnout to co nejdále, 
tedy ke schválení nového 
léku, nebo se o to alespoň 
pokusit. Otázka je, které 
aktivity je ještě reálné 
dělat na akademické půdě. 
Rozhodně chceme vyvinout 
škálovatelnou technologii 
přípravy, demonstrovat 
účinek na co nejširší paletě 
patogenů a doložit ho 
robustními daty a také zajistit 
ochranu IP. Další postup už 
je spíš práce pro jiný subjekt 
než vysokou školu. Může to 
být třeba společný start-up 
s některým z mých studentů 
nebo to může být již existující 
větší firma, která bude mít 
zájem o licenci.“

O co vlastně jde?
Nad konfokálním mikroskopem, který měří velikost a fluorescenci 
částic, vysvětluje Štěpánek mecenášům roviny svého výzkumu. 
Tou první je vytváření strukturovaných mikročástic, které mají 
„uskladnit“ látku s bio účinkem a po transportaci na správné 
místo ji „vylít“, aby mohla s postiženou tkání reagovat lokálně 
a nezatěžovat jiné části těla. Pro alicin, který vzniká při narušení 
buněk česneku, je takový systém nejvhodnější vzhledem k tomu, 
že jeho účinnost je omezena na velmi krátkou časovou periodu. 
Kvůli jeho nestabilitě, která způsobuje, že opravdu účinný je 
česnek jen chvíli poté, co ho rozkoušeme v ústech, si na něj 
žádné bakterie nemohou vytvořit rezistenci. Právě účinkům 
alicinu se Štěpánek věnuje v další rovině výzkumu.

Na problém rezistence bakterií vůči moderním syntetizovaným 
léčivům, která jsou aktivní i několik měsíců, a bakterie tak mají 
čas si na ně zvyknout, upozornilo v roce 2013 Ministerstvo 
zdravotnictví Velké Británie. Studie byla impulsem i pro Františka 
Štěpánka, aby zaměřil vlastní výzkum tímto směrem. Zjistil, že 
alicin by mohl k řešení významně přispět. Pokud situaci řešit 
nebudeme, můžeme se brzy dočkat potíží s tuberkulózou nebo se 
záněty způsobenými zlatým stafylokokem. „Ve Spojených státech 
je podle údajů Center for Disease Control už dnes odhadován 
počet úmrtí způsobených rezistentními kmeny bakterií na cca 
20 tisíc případů ročně,“ varuje mezi řečí Štěpánek. Kromě 
bakteriálních onemocnění pak vědec řeší transport částic také na 
poli onkologie a neurochemie.

Pro patent s česnekem
František Štěpánek nám principy výzkumu mezi zdmi svých 
laboratoří vysvětluje příjemně jednoduše. Sám říká, že má 
zkušenosti s přednášením před různorodými publiky, jež vyžadují 
různé typy jazyka, a zjednodušit řeč, kterou mluví o svých 
objevech, mu vůbec nevadí. Naopak je rád, že se výzkum ve 
srozumitelné formě dostává i mezi veřejnost. S prezentací 
mu pomáhá také animované video vyrobené týmem Neuronu 
k příležitosti patentu, který chce Štěpánek za celý třicetičlenný 
tým v nejbližší době podat.

„To, že má česnek antibiotické účinky, je v literatuře známo 
již dlouho, a samo o sobě tedy toto tvrzení nelze patentovat. 
Patentovat však lze chemické složení transportních kapsulí 
a specifické podmínky jejich přípravy,“ plánuje Štěpánek. Jednou 
by to se svými česnekovými nanozbraněmi chtěl dotáhnout až 
na status intravenózních léčiv. „Nicméně to si vyžádá ještě velké 
množství testů,“ odpovídá na dotazy mecenášů ohledně svých 
dalších cílů. Ty zahrnují využití enkapsulace účinných látek a jejich 
dopravy k postižené tkáni také v rámci léčby onkologických 
onemocnění, čímž by se podařilo ovlivňovat bujení lokální 
chemoterapií, která nebude mít vliv na zbytek těla. Dokonce 
i tento nápad má původ ve zkušenostech Františka Štěpánka 
s výzkumem pracích prášků ve Velké Británii. „I tam jsme řešili, jak 
účinnou látku dopravit na znečistěné místo,“ směje se, když o nich 
vypráví.

V laboratoři s Karlem Janečkem
Karel Janeček začal vědu systematicky podporovat v roce 
2010, kdy založil Nadační fond Karla Janečka na podporu 
vědy a výzkumu, který se o tři roky později přejmenoval na 
Neuron. Výzkum Františka Štěpánka byl jedním z prvních, 
kterým svěřil své prostředky. Jak se mu líbilo v jeho 
laboratořích? „Měl jsem z návštěvy velmi dobrý pocit a je 
jasné, že efektivita využití peněz je v tomto případě skvělá. 
Podpora vědy napříč obory je jednoznačně správná,“ řekl 
bezprostředně poté.
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„Vidět vlastní práci 
převyprávěnou v médiích pro 
laickou veřejnost mě baví. 
Sám jsem zvyklý se účastnit 
různých akcí na popularizaci 
vědy, přednášet širší 
veřejnosti nebo studentům 
středních škol a vždycky 
mám velkou radost, když 
se podaří vysvětlit, na čem 
pracujeme a k čemu to může 
být dobré. Že k tomu patří 
určitá míra zjednodušení, to 
je samozřejmé.“

Nadační fond Neuron
Nadační fond Neuron na podporu vědy je nezisková 
organizace, jejímž posláním je rozvíjení moderního 
mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. 
Fond uděluje z prostředků mecenášů Neuron Impulsy 
na vědecké projekty v oborech biologie, fyzika, chemie, 
matematika, medicína a společenské vědy. Od roku 2017 
rozšiřuje podporu i na obor Computer Science – informatika.

prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D., 42 let
Vystudoval pražskou VŠCHT, doktorát získal v Paříži. Několik let 
působil jako výzkumný pracovník ve Velké Británii, nakonec ale 
v roce 2008 přesídlil zpět do své alma mater. Stojí za vývojem 
částic, které dokážou dopravit účinnou antibakteriální látku na 
místo určení v lidském těle. V poslední době se zabývá přepravou 
látky alicin izolované z česneku. V roce 2013 získal na svůj výzkum 
Neuron Impuls od Nadačního fondu Neuron.
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Evropská 
scéna

Rozdávání už je sice za 
námi, ale proč si nedopřát 

jeden opožděný dáreček ve 
formě kulturního zážitku? 

V lednu s dětmi zajeďte do 
belgického města Hasselt 
na festival ledových soch. 

Anebo si udělejte romantický 
výlet bez dětí, třeba na 

amsterodamské kanály 
oživené festivalem světel.

±

1 Picasso-Giacometti Paříž

 º Musée Picasso Paris
 º do 5. února 2017

Picassovo muzeum v Paříži konfrontuje díla Pabla Picassa 
a Alberta Giacomettiho. Kromě slavných děl obou velkých umělců 
muzeum vystavuje také zatím nepublikované dokumenty, které 
objasňují vztahy mezi nimi.

2 Novoroční koncert Vídeň

 º Musikverein, Zlatý sál
 º 1. ledna 2017

Asi nejznámější světový koncert vídeňských filharmoniků. 
Vstupenky jsou kvůli velkému zájmu losovány, ale je přenášen 
televizí do více než 90 zemí. Na programu budou mimo jiné 
i tradiční Straussovy melodie.

3 Ledové sochy Hasselt

 º Hasselt, Belgie
 º do 8. ledna 2017

Belgické město Hasselt láká na sněhový a ledový sochařský 
festival. Magický svět ledových soch vás zavede až do daleké 
Antarktidy. S návštěvou neotálejte, ledové království se rozplyne 
už 8. ledna.

4 Festival světla Amsterodam

 º Amsterodam
 º do 22. ledna 2017

Nejlepší holandští i mezinárodní světelní umělci se v zimě sjíždějí 
do Amsterodamu, aby tu v centru města a na jeho pitoreskních 
kanálech předvedli svoje hravé světelné show. Letošním tématem 
jsou barvy vody.

5 Benátský karneval Benátky

 º historické centrum Benátek
 º od 11. do 28. února 2017

Fantastické bály v maskách, soutěže a extravagantní průvody. 
Tak jako každou zimu Benátky ožijí svátkem barev, hudby a módní 
kreativity. Začíná Il Carnevale…

6 Fashion WeekMilán

 º Milán
 º od 22. do 28. února 2017

New York, Londýn, Milán nebo Paříž. Období února a začátku 
března patří nejznámějším světovým přehlídkám módy. Nám 
nejbližší milánský Fashion Week proběhne od 22. do 28. února.
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Marwick 
doporučuje

1 Únava materiálu Literatura

 º Marek Šindelka
Nový román Marka Šindelky, nositele Magnesie Litery, reaguje 
na aktuální téma migrační vlny. Sledujeme bolestnou cestu dvou 
prchajících bratrů a zároveň čteme knihu o Evropě viděné zvenčí.

2 Trainspotting 2 Film

 º režie: Danny Boyle
Začátkem února jde do českých kin pokračování 20 let staré 
kultovní černé komedie Trainspotting britského režiséra Dannyho 
Boylea. Ve filmu se znovu objeví Ewan McGregor nebo Jonny Lee 
Miller.

3 I See You Hudba

 º The xx
Britská indie-popová skupina The xx vydává 13. ledna svoje třetí 
album I See You. Hity z desky představila kapela The xx na turné, 
v rámci něhož v listopadu vystoupila také v pražském Foru Karlín.

4 Kati Divadlo

 º Klicperovo divadlo
 º režie: Jan Frič

V královéhradeckém Klicperově divadle bude mít 17. února 
premiéru nejnovější hra oblíbeného irského dramatika Martina 
McDonagha. Režie se ujal kritiky ceněný divadelní režisér Jan Frič.

5 Ilustrace Jana Zrzavého Výstava

 º Národní galerie, Veletržní palác
Do 5. března vystavuje Národní galerie ilustrace Jana Zrzavého. 
Nechybí jeho nejznámější obrazové doprovody k Máchovu Máji 
a Erbenově Kytici nebo kresby k Shakespearovým Sonetům.

6 Slečna Julie Tanec

 º Divadlo J. K. Tyla v Plzni
 º režie: Libor Vaculík

Stálý host plzeňského baletu, choreograf a režisér Vaculík, uvede 
7. ledna premiéru baletního příběhu Slečna Julie inspirovaného 
nejznámější hrou švédského spisovatele Strindberga.
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Design 
News

1 Ze zanedbané části Prahy 
bude Smíchov City
Zanedbaná část pražského Smíchova projde rozsáhlou 
rekonstrukcí na novou městskou část Smíchov City. V roce 2017 
má začít výstavba sahající od Anděla, respektive nádraží Na 
Knížecí, až po vlakové Smíchovské nádraží. Kromě multifunkčních 
objektů a bydlení je plánováno také 22 000 metrů čtverečních 
nové zeleně.

2 Výstava Farebná šeď ukazuje 
design z ČSSR a NDR
V Bratislavě je až do konce února otevřena výstava Farebná 
šeď – Buntes Grau, která ukazuje výběr toho nejlepšího designu 
z 60. a 70. let z ČSSR a NDR. Rozsáhlá expozice nabízí vše od 
módy přes bytové doplňky až po hračky nebo automobily. 
Návštěvníci se rozhodně neubrání srovnání některých produktů 
z Československa a Německa.

3 Josef Pleskot v Ostravě přestavěl 
staré haly na Trojhalí
Uznávaný architekt Josef Pleskot se svým ateliérem provedl 
konverzi tří hal bývalé elektrárny v ostravské čtvrti Karolina. 
Nově vzniklé multifunkční centrum Trojhalí Karolina je ukázkovým 
příkladem konverze industriálního dědictví na tolik potřebné 
objekty určené kultuře, sportu i zábavě.

4 Výstava Má plast v Plzni 
seznamuje s výtvory z plastu
Až do konce února je v Plzni otevřena výstava Má plast. Expozice 
zaujímající celé DEPO2015 ukazuje nejrůznější výtvory z plastu, 
a to hned z několika pohledů. První je ekologické využití 
recyklovaného plastu v umění či designu. Druhý pohled směřuje 
k aktivitám, kdy z plastového odpadu vyloveného z moře vzniká 
funkční design. Organizátoři ale chtějí poukázat i na používání 
plastů a snahu je omezit.

5 Extra tip: Navštivte showroom 
s výběrovým designem
Ikony designu jako židle Vitra, křesla Artek, sedací pytle Fatboy 
nebo skleněná kolekce váz, mís a skleniček od Františka Víznera 
pro českou sklárnu Bomma. Nově otevřený Design Showroom, 
který najdete v Plzeňské ulici v Praze, nabízí nejlepší design 
z České republiky i celého světa: nábytek, svítidla, bytové 
doplňky, dekorace i dárky.

Marwick Revue

Te
xt

: O
nd

ře
j K

ry
ne

k,
 š

éf
re

da
kt

or
 D

es
ig

nM
ag

az
in

.c
z

Horské slunko Mikrolux 
(design: Jozef Havlík,
Zdeněk Kovář)

Plastové autíčko pro děti 
určené na hraní v části 
expozice

Nábytek finské značky Artek 
a hodiny značky Vitra
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TOP 3 nové 
podniky
1 Velký pražský Donut Shop
Původně měla koblihárna Donut Shop přivítat své první zákazníky 
na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze už loni na podzim, nakonec 
ale vše směřuje až k únorové premiéře. „Brzdí nás byrokratický 
aparát,“ stěžují si majitelé. Prozatím tak svými handcrafted donuty 
zásobují třeba Coffee Room na Vinohradech. Ve vlastním podniku 
plánují nabízet především široký výběr kynutých donutů, dále 
pak i pečené, veganské nebo slanou verzi. A k tomu samozřejmě 
výběrovou kávu.

Extra tip
Velký úspěch podle majitelů sklidily Matcha glaze donuts nebo 
kombinace karamelu s fenyklem. Oblíbené jsou pak i Chocolate 
ganache glaze nebo Peanut butter glaze.
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2 Kávová laboratoř
Přijdete do kavárny, ale namísto klasické úvodní otázky „Co si 
dáte?“ se vás obsluha zeptá „Jak se dneska máte? Na co máte 
chuť?“. Podle odpovědi vám baristé připraví speciální kávový 
nápoj. Vítejte v ostravské kávové laboratoři Kofi Lab! „Ráda 
dělám věci jinak. Na kávě mě baví její rozmanitost a s tou se dá 
nejvíc vyhrát právě při alternativních přípravách (vacuum pot, 
aeropress nebo drip), kdy si užijete v kávě víc detailů,“ vysvětluje 
Nikola Repaská. Stálí hosté prý už konverzaci po příchodu 
zahajují zvoláním „Tak mi něco připravte!“. „A mě to baví,“ dodává 
majitelka.

Extra tip
Vedle kávy můžete ochutnat ghanské kakao, domácí zázvorové 
pivo nebo čokoládově čokoládový dort. „Chystáme se taky péct 
domácí chleba,“ slibuje Repaská.

3 Koncertní sál, restaurace 
a kavárna na Labi
Ve středu 11. ledna se slavnostně otevře nová koncertní 
budova v hamburské čtvrti HafenCity. Unikátní dílo moderní 
architektury z dílny švýcarského studia Herzog & de Meuron 
pojme jen v hlavním sále na 2 100 hostů. Stavba označovaná jako 
Elbphilharmonie vyrostla na základech původního skladu. Za 
přistavěnou prosklenou fasádou se ukrývají celkem tři koncertní 
sály, hotel, 45 rezidenčních apartmánů, restaurace, kavárna 
a zároveň také vyhlídková plošina nabízející panoramatický pohled 
na celý přístav.

Extra zajímavost
Celkové náklady na vybudování Elbphilharmonie se od původního 
projektu navýšily trojnásobně na téměř 866 milionů eur. Stavba 
je vysoká 110 metrů a všechny tři koncertní sály pojmou celkem 
2 820 návštěvníků.

Při úvodním koncertu v novém 
sídle Labské filharmonie zazní 
Wagner, Beethoven nebo 
Cavalieri.
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KPMG
Finance Forum
27. ledna 2017

Ç
Michaela Erbenová
Executive Director, Mezinárodní měnový fond

Ç
Mojmír Hampl
viceguvernér, Česká národní banka

a další…

Akce je jen pro zvané.
Pozvánky najdete ve svých e-mailových schránkách.

Ç
Jack Stack
člen dozorčí rady, Erste Group

Ç
Dorel Blitz
Head of Fintech, KPMG v Izraeli

Zdeněk Tůma
Partner KPMG odpovědný za finanční sektor
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FOCUS:
Bodo 
Kirchho¶ 

Leonie Palmová bývala majitelkou kloboučnictví. A Julius Reither 
se živil jako knižní vydavatel. Teď už nepracují, a i když jsou oba ve 
věku, kdy se to od nich už vlastně neočekává, stále touží po velké 
lásce. A také po červeném víně, Itálii a pozdním dobrodružství. 
Seznámí se, a přestože nemají přesný cíl, vědí, že budou směřovat 
na jih.

Jejich milostný „road“ příběh přeruší až na Sicílii setkání 
s mladou běženkyní, která utíká naopak z jihu na sever 
a nasměruje jejich cestu přímo do reality léta v Evropě v roce 
2015. Uprchlá dívka postarší milence konfrontuje s elementárními 
tématy jejich minulosti: se ztrátou, s rodičovstvím, ale 
i s radikálním novým začátkem. A její vyprávění v nich probudí 
touhu začít druhý život…

Tolik k ději mimořádné novely Widerfahrnis čerstvého laureáta 
Německé knižní ceny, která bude letos přeložena do češtiny. Pro 
zajímavost, poněkud neobvyklé, až archaické slovo „widerfahrnis“ 
z názvu knihy, které do češtiny překládáme jako „příhoda“, slyšel 
Bodo Kirchhoff údajně prvně teprve před pěti lety.

Bodo Kirchhoff je autorem dlouhé řady románů,  
k nejznámějším z nich patří například dílo Infanta z roku 1990. Do 
češtiny byla dosud přeložena pouze kniha Krvák (v německém 
originálu Schundroman), kterou v roce 2004 vydalo nakladatelství 
Mladá fronta. Kirchhoff se českým čtenářům představil osobně 
už před devíti lety na veletrhu Svět knihy, kde uvedl novelu Der 
Prinzipal o muži, jehož život ovlivnila milostná aféra. V prosinci 
loňského roku pak v Praze na autorském čtení představil svoji 
novou knihu Widerfahrnis.

Ž£ e ve Frankfurtu nad 
Mohanem a právě na 
tamním knižním veletrhu 
získal loni na podzim ve 
svých osmašedesáti 
letech prestižní knižní cenu 
Deutscher Buchpreis, 
německou obdobu 
anglickojazyčné Bookerovy 
ceny. Spisovatel Bodo 
Kirchho¶  oslnil porotu 
novelou Widerfahrnis 
(Příhoda), která se dotýká 
současné uprchlické krize. 
K českému vydání ji už na 
letošek chystá nakladatelství 
Akropolis.
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„Kirchhoffova novela Widerfahrnis je mnohovrstevnatý text, 
který mistrovským způsobem vzájemně spřádá existenciální 
otázky soukromého a politického života a propouští čtenáře 
do otevřeného prostoru.“
— Odůvodnění poroty Německé knižní ceny

Marwick Revue

Zdeněk Tůma
Partner KPMG odpovědný za finanční sektor
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Vsaďte 
na umění
Nejdříve šok, pak nedůvěra, následně 
zaujetí a nakonec vášeň. Když sběrateli 
umění a dlouholetému šéfovi UniCredit Bank 
Slovakia Jozefu Bartovi představil zakladatel 
� rmy Artstaq Roman Komárek svůj koncept 
online burzy s uměním Artstaq.com, kroutil 
Barta nevěřícně hlavou. Nyní start-upu už 
druhým rokem šéfuje. A nesmírně ho to baví.

¥

Online burzu s uměním Artstaq.com jste spustili zhruba před půl 
rokem. Vypadá to, že se vám podařilo odstartovat v obchodu 
s uměním revoluci?

Určitě je to revoluce. Měníme paradigma celého obchodování 
s uměním, které je tu několik století. Burzu jsme založili na 
principech, jež platí na kapitálových trzích. Zajišťujeme sběr dat, 
nezávislé analýzy, rating a automatizovanou kotaci umělců a děl. 
Samotné obchodování probíhá v reálném čase, transparentně 
a likvidně. Investoři tu mohou umělecká díla nejen koupit, ale 
také uskladnit a obratem prodat. Momentálně obchodujeme se 
začínajícími umělci, ale příští rok otevíráme burzu pro sběratele 
a špičkové umělce. Samozřejmě, chvíli to potrvá, než si i umělecký 
trh zvykne na přechod do online světa. Trend je však jasný, což 
ukázala poslední čísla: online obchodování s uměním razantně 
stouplo o 24 % oproti minulému roku.

Na jakém principu funguje ratingový systém?
Na počátku celého procesu využíváme nezávislé experty na 

umění, kteří posuzují umělecký potenciál umělce. V momentě, kdy 
se umělec dostane na naši platformu, nastupuje algoritmus, který 
bere v úvahu přes sedmdesát parametrů typu počet výstav, 
recenze, estetické aspekty, originalita děl atd. Investor, který 
přijde na platformu, vidí rating umělce, jeho kvalitu a vyspělost 
a zároveň tržní ohodnocení jeho děl. Může se pak orientovat 

podle toho, jak se tržní hodnota hýbe a zda se mu vyplatí do 
konkrétního obrazu investovat.

O jak rozsáhlý byznys se jedná?
Dnešní trh s uměním je vyčíslen na 65 miliard dolarů ročně, 

což ovšem zahrnuje jen údaje z oficiálních aukcí. Navíc když 
se podíváme na bonitní privátní klienty v bankách, pouze 2 % 
z nich investují do umění jako klasičtí sběratelé. Avšak 98 % 
velmi bonitních lidí do umění neinvestuje. Mají k obchodování 
respekt, protože trh je netransparentní, neregulovaný, málo 
likvidní a časově náročný na získání dat. Zároveň tam ale najdete 
neuvěřitelné investiční příležitosti. Ambicí Artstaq je nastavit nové 
principy globálního obchodování, všechna data otevřít, pomocí 
nového burzovního modelu tento respekt a bariéru zbořit a ve 
výsledku pak celý trh klidně zdvojnásobit.

Investorům doporučujete, aby vložili až 5 % kapitálu do umění. 
Jaké jsou hlavní argumenty, proč by to měli udělat?

Mnoho investičních expertů doporučuje držet část, řekněme 
třetinu, portfolia v alternativních investicích, ať už je to zlato, 
diamanty, reality, mince, nebo umění. Umění má spoustu 
pozitivních atributů z hlediska investování: svým způsobem je 
odolné vůči inflaci a výkyvům, v mnoha zemích má navíc z hlediska 
výnosů výhodné zdanění.
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Lokální umění jako 
investiční příležitost

�

Představujeme nejlépe 
hodnocené lokální umělce, 
s jejichž díly už se dnes na 
Artstaq.com obchoduje. Online 
burza přiřazuje jednotlivým 
umělcům rating AQ, tedy 
umělecký kvocient. Jedná se 
o indikátor, který v reálném 
čase nepřetržitě ohodnocuje 
umělcovu investiční stabilitu, 
integritu a celkovou kvalitu. 
Indikátor AQ se pohybuje 
na škále od 0 (nejnižší) do 
10 (nejvyšší).

1 Patrik Hábl * 1975

AQ 4,90
Jedna z nejvýraznějších osobností současné české malby. 
Vystudoval VŠUP u prof. Pavla Nešlehy, nyní na škole sám působí. 
Jeho tvorba je abstraktní, pohybuje se na pomezí malby a grafiky. 
Svými díly navazuje na tvorbu Josefa Šímy, Václava Boštíka nebo 
Vladimíra Kokolii.
Obchodované dílo: Chinese Mountains (Čínské hory)

3 Michal Macků * 1963

AQ 4,68
Absolvent Institutu umělecké fotografie v Praze. Od roku 1989 
tvoří vlastní technikou geláže, která využívá možnosti přenosu 
vlhké fotografické emulze. Po letech práce s geláží objevil 
možnosti uhlotisku. Nadšení pro tuto techniku vyvrcholilo 
tvorbou skleněných objektů.
Obchodované dílo: Glass Gellage No.III

2 Zdeněk Kučera * 1935

AQ 4,25
Český malíř, sochař, grafik a pedagog (je profesorem na KVV 
Univerzity Palackého v Olomouci). Od konce 60. let se věnuje 
geometrické a konstruktivní tvorbě. Je čelným představitelem 
geometrické abstrakce v České republice.
Obchodované dílo: Nostrume

4 Matej Fabian * 1979

AQ 3,71
Slovenský umělec Matej Fabian je absolventem ateliéru malby 
bratislavské Vysoké školy výtvarných umění. Průběžně se 
vyrovnává s médiem objektu, malba však zůstává jeho hlavním 
vyjadřovacím prostředkem. „Je to umělec, kterého mám osobně 
rád,“ říká Barta.
Obchodované dílo: Aurora

Jak postupovat, pokud se 
rozhodneme investovat do umění?
„Stačí se zaregistrovat na Artstaq.com a můžete ihned 
obchodovat. Obchodování je intuitivní a jednoduché. 
Pokud byste potřebovali poradit, máte hned několik 
možností: využít automatické doporučení, které vám 
předvybere díla podle nastavených kritérií, použít online 
chat, případně přímo napsat manažerce pro obchodní 
rozvoj na jitka.psejova@artstaq.com,“ říká Jozef Barta.

TIP Jozefa Barty,
CEO Artstaq ¶
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Dostaneš půl 
království…
nebo raději 
60 %

Milan Bláha
Partner odpovědný za služby rodinným firmám
KPMG Česká republika
mblaha@kpmg.cz
@BlahaMil

Rodinným � rmám se 
daří v Česku i v Evropě. 
Loudavý ekonomický růst 
a nejistota způsobená 
rozhodnutím Britů opustit 
EU jim neubírají na celkové 
důvěře a optimismu. Zvedají 
se jim tržby, vstupují na nové 
trhy a inovují. V rodinných 
podnicích na západ od 
našich hranic dochází 
k větší profesionalizaci 
řízení a zavádění formálních 
postupů, což pro české 
podniky představuje dobrou 
inspiraci a příležitost.
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Zatímco nedostatek kvalifikované pracovní síly znepokojuje 
české i evropské firmy, tuzemské podniky čelí také nové 
výzvě: čtvrtstoletí po revoluci odchází z vedení mnoha 
rodinných firem generace zakladatelek a zakladatelů a 
předávají řídicí posty svým dětem. Tyto a další závěry 
shrnuje nejnovější studie KPMG – European Family Business 
Barometer. º

pokles stagnaci nárůst 

2016
2015
2014
2013

2016
2016 
(ČR)

2016 
(ČR)

2016 
(ČR)

2015
2014
2013

2016
2015
2014
2013

16 % 26 % 58 %

16 % 30 % 54 %

16 % 30 % 54 %

31 % 26 % 43 %

17 % 30 % 53 %

9 % 44 % 47 %

16 % 38 % 46 %

10 % 42 % 48 %

24 % 36 % 40 %

20 % 27 % 53 %

4 % 31 % 65 %

7 % 35 % 58 %

6 % 44 % 50 %

5 % 36 % 59 %

44 %8 % 48 %

Obrat

Počet zaměstnanců

Působení v zahraničí

Srovnání českých a evropských společností

Vidíme to dobře
Evropské i české rodinné firmy nahlíží na budoucnost kladně: 
pokud jde o ekonomickou perspektivu společnosti, 72 % z nich je 
pozitivních, asi pětina má neutrální postoj a pouze 7 % negativní.

Důvěra v budoucnost se odráží v tom, že společnosti vykazují 
udržitelný růst a stoupající obrat. Ten zaznamenala více než 
polovina podniků, u českých firem to konkrétně bylo 53 %. 
Třetina firem má stabilní a 16 % nižší obrat. Respondenti, pro něž 
nebyl větší objem prioritou a stačil jim stabilní obrat, uváděli jako 
hlavní motivaci udržení pozice lídra ve svém tržním segmentu 
a dosažení lepšího zisku.

Evropské rodinné firmy jsou ve vynikající kondici také ve 
srovnání s celoevropským ročním hospodářským růstem. Ten 
činil méně než 2 %, zatímco téměř tři čtvrtiny evropských firem 
rostou přes 5 % ročně.

Více než čtyři pětiny dotazovaných podniků chtějí navýšit 
obrat i v příštím roce. º

Za předchozí rok zaznamenala vaše � rma:

Zahrnuje váš strategický 
plán nějaké investice 
nebo divestice?

Údaje českých společností

Ano, divestice 7 %

Ano, investice 66 %
Ne 27 %
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Česko hledá talent
Evropské rodinné firmy nemají dostatek kvalifikovaných 
zaměstnanců. Je to problém, který poslední čtyři roky trápí 
podniky čím dál víc. Vzhledem k tendenci robotizovat rutinní 
úkony se navíc dá očekávat, že poptávka po kvalifikovaných lidech 
jenom poroste, protože méně kvalifikovanou práci čím dál častěji 
zastanou stroje. Na evropské úrovni má problémy s náborem 
kvalifikovaných uchazečů 37 % podniků, v České republice je to 
závratných 70 %.

Druhým zdrojem obav je politická nejistota, již pociťuje 
až 37 % evropských rodinných firem. Může za to nečekaný 
výsledek referenda o vystoupení Velké Británie z EU, jehož 
těžko předvídatelné důsledky pro evropskou ekonomiku 
přirozeně znepokojují i rodinné firmy. Brexit zastínil mnohé další 
nepříjemnosti, jež rodinné podniky v průzkumech obvykle zmiňují: 
intenzivnější konkurenci (36 %), vysoké mzdové náklady (32 % 
v Evropě, 43 % v ČR) nebo měnící se legislativu (21 %).

Na co se rodinné firmy spoléhají při překonávání těchto 
překážek? Evropské i české společnosti shodně říkají, že jejich 
síla spočívá ve schopnosti se rychle a pružně rozhodovat (63 % 
firem v ČR) a v dlouhodobé perspektivě (50 % firem v ČR). Vůbec 
největší devizou českých rodinných podniků jsou podle jejich 
představitelů sdílené hodnoty a integrita (70 %).

Střídání na trůnu
Možná nejzásadnější oříšek pro rodinné firmy představuje předání 
žezla nástupnické generaci. Díky dědictví sametové revoluce 
k tomu v Česku příští rok dojde u třetiny podniků, což je výrazně 
více než v Evropě, kde tento krok čeká asi pětinu společností. 

Co je u takového procesu nejdůležitější? Češi zdůrazňují 
finanční gramotnost členů rodiny, Němci a evropské státy celkově 
staví do popředí dobrou mezigenerační komunikaci 
(92 % respondentů).

Komunikace mezi členy rodiny skutečně hraje ústřední 
roli, protože potenciálních nedorozumění je mnoho. Zástupci 
mladší generace se obávají násilné integrace do rodinného 
byznysu a toho, že se stanou otroky firmy jako jejich rodiče. 
Starší generaci zase rmoutí nedostatek zájmu mladých o podnik 
nebo se naopak těžko vzdává vlivu, který na rodinný byznys má. 
Složitost vztahů v rodinných firmách potvrzují i údaje z průzkumu, 
podle nichž si jen 10 % zástupců českých podniků myslí, že zbytek 
rodiny sdílí jejich nadšení pro věc, a pouhých 6,7 % říká, že funguje 
vzájemná spolupráce napříč rodinou.

Rodinné firmy v Evropě se z 85 % shodnou na tom, že 
podmínkou úspěšného předání podniku je dlouhodobá příprava 
nástupce ještě předtím, než plně vezme věci do svých rukou. 
Nicméně jde o obousměrný proces: jak před časem pro týdeník 
The Economist uvedl Christophe Bernard, partner pro rodinné 
firmy v KPMG Global, stejně pečlivě se musí firma věnovat 
odstupujícímu šéfovi a připravit ho na život „poté“. Generační 
obměna není jednoduchá záležitost a vyplatí se přizvat k ní 
profesionálního mediátora, který diskuzi usměrní a zmírní napětí 
mezi členy rodiny.

63 %
do hlavní oblasti 

podnikání
47 %

do inovací a nových 
technologií

42 %
do zaměstnanců 

(nábor a zaškolování)

21 %
do zahraničního 

působení
21 %

do diverzifikace

Do jakých oblastí plánují investovat české � rmy?
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Rozdělit � rmu bratrsky nebo napůl?
Vedle fungující komunikace je podmínkou hladkého předávání 
z generace na generaci formalizace řídicích mechanismů 
a procesů. Formální představenstvo má 47 % českých firem, 
evropských však 73 %.

Jedním ze znaků této formalizace je předání řídicí funkce 
člověku mimo rodinu v situaci, kdy dědička či dědic nejsou 
dostatečně připraveni nebo o funkci nejeví zájem. Počty zastánců 
této strategie na evropské úrovni rok od roku rostou. Zatímco 
v Česku je nástupnická generace na manažerských postech ve 
dvou třetinách rodinných podniků, v Evropě už jen v polovině.

Obecně platí, že formální procesy firmě umožní dělat 
strategicky výhodnější kroky méně závislé na emocích. Stále 
více evropských podniků má formalizované představenstvo, 
akcionářskou dohodu, pevná pravidla pro výběr a odměňování 
zaměstnanců a různé formy poradních orgánů. Racionalizace 
postupů se také dobře uplatní při dělení podniku mezi děti. Zde 
je totiž dobré se vyhnout dělení 50 : 50, k němuž rodič přirozeně 
tíhne, protože v případě konfliktu takové nastavení paralyzuje 
schopnost firmy nalézt východisko
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O průzkumu
Do pátého ročníku Evropského barometru rodinných firem se 
zapojilo 959 podniků z 23 zemí. Většina oslovených podniků má 
do 250 zaměstnanců a téměř tři čtvrtiny z nich jsou ze 100 % 
vlastněny rodinnými příslušníky. Více než 80 % společností 
v průzkumu působí na trhu přes dvacet let, necelá polovina přes 
padesát.

European Family Businesses (EFB) je evropská federace 
zastupující malé, střední i velké rodinné firmy. Organizace vznikla 
v roce 1997 a obrat jejích členů přesahuje jeden bilion eur neboli 
9 % evropského HDP. Má za cíl podporovat opatření, jež odrážejí 
klíčovou roli rodinných firem v evropské ekonomice a přispívají 
k férovějšímu podnikatelskému prostředí. 

Studii najdete na www.kpmg.cz.

Má vaše rodinná � rma zavedeny následující 
mechanismy a postupy?
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Lidé jsou schopni 
se řídit a motivovat 
sami

„Neřeší existenční otázky, 
ale to, jestli je jejich práce baví 
a jestli má smysl. Mladí lidé 
z generací Y a Z, kteří dnes 
nastupují do � rem, budou 
do konce roku 2020 tvořit 
30 % všech zaměstnanců 
organizací. Management 
se začne evolučně 
přizpůsobovat tomu, co tito 
lidé ve � rmách potřebují,“ 
říká Stanislav Háša, vedoucí 
katedry managementu VŠE, 
kterému v prosinci vyšla 
nová kniha Co je nového 
v managementu.

�

Když se podíváme na název vaší knížky, první otázka je nasnadě: 
Co je nového v managementu?

Je to především návrat celého člověka do managementu. 
Základní otázka, která se dnes začíná skloňovat, zní: Jak postavit 
organizace, které budou tvořené pro lidi? Management minulých 
sto let totiž člověka příliš nezohledňoval. Teď se to otáčí a začíná 
se přemýšlet, co člověk vlastně potřebuje k tomu, aby se mu 
v organizaci nejen dobře pracovalo, ale také dobře žilo. To, co 
vede k největší změně v managementu, je, že se mění současný 
člověk a současně reálie kolem něj. Otázka smysluplnosti práce je 
dnes čím dál tím aktuálnější. Důležité je pro nás to, jestli nás práce 
baví a jestli nám organizace umožňují, aby nás bavila. Management 
samozřejmě mění také technologie jako Průmysl 4.0 nebo 
internet věcí. Dalším velkým trendem je i to, že bude potřeba 
méně profesionálních manažerů, protože lidé jsou dnes schopni 
se sami řídit, sami motivovat a sami organizovat.

Zaujala mě vaše teze, že ve 21. století je to právě management, 
který se stává samotnou brzdou výkonnosti organizace. Jak tomu 
rozumět?

Management na jedné straně, a to je potřeba ocenit, je 
zdrojem toho, jak dobře se dnes v západní civilizaci máme. Svým 
tlakem na efektivitu je zdrojem globálního růstu. Na druhé straně 
tradiční management stojí na tom, že máte nástroje, jak lidi 
přimět, aby pracovali usilovně. Máte manažera, který přiděluje 
úkoly, kontroluje výsledky a říká, co máte dělat. Když to uděláte, 
dostanete uznání, když to neuděláte, propustí vás. Z tohoto 
pohledu management limituje angažovanost zaměstnanců. Je 
brzdou, protože lidem bere svobodu a možnost se rozhodovat, 
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Stanislav Háša (* 1974) je vedoucím katedry managementu VŠE 
v Praze, zakladatelem rozvojového a terapeutického centra 
PoPoli a působí jako kouč, lektor a terapeut.
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zdůrazňuje vnější motivaci a nastavuje trestající systémy. 
Tradiční management dokáže udělat to, že lidé pracují usilovně, 
ale ne radostně. Limita samozřejmě není jen v manažerech, ale 
i v samotných lidech, kteří často preferují, aby jim někdo říkal, co 
mají dělat.

Jak to tedy zařídit, aby lidé pracovali usilovně a zároveň 
radostně?

Musíte jim dát pocit, že oni sami jsou tvůrci své profesní 
kariéry. Požádáte je, aby sami sepsali popis své práce. Nebudete 
jim ho předepisovat. Potom sezvete tým a všichni slíbí ostatním, 
co budou pro tým dělat. Existují i firmy, kde lidé nahlas říkají 
výši odměny, kterou za práci chtějí dostávat. Tým se pak 
v pravidelných intervalech setkává a hodnotí, jak se práce daří. 
Potom už nepotřebujete hierarchické systémy a lidé ve firmě 
mohou být, protože je to opravdu baví a může to být radost. 
Umožníte lidem se i rozhodovat. Často mi na to manažeři namítají, 
že u nich tohle nelze uplatnit, protože mají pod sebou dělníky. To 
je ale hrozný stereotyp! Když je někdo dělník, tak to znamená, že 
se do práce nemůže těšit? Že ho práce nemůže bavit? Jsou firmy, 
které když daly prostor lidem na linkách, dokázaly zázraky.

Jak v dnešní době vypadá dobrý manažer?
Dobrý manažer zmocňuje své spolupracovníky a sám sebe 

chápe jenom jako jednu z mnoha rolí v týmu. Přestává mluvit 
o lidech okolo sebe jako o podřízených nebo o zaměstnancích, 
začíná jim říkat spolupracovníci nebo kolegové. Jeho hlavním 
úkolem je vytvářet podmínky pro to, aby lidé okolo mohli být 
úspěšní. Manažer v managementu 2.0 je spíš umožňovatelem 
než supervizorem, je víc koučem než drábem. Zmocňuje lidi, aby 
si sami designovali svoji práci, aby o sobě sami rozhodovali a aby 
pracovali se svou vnitřní motivací. Manažer je někdo, kdo stojí za 
svým týmem, umožňuje mu dobrou práci a moc do ní nezasahuje.

Zdůrazňujete důležitost lidského přístupu, není s tím ale často 
problém zejména ve velkých organizacích?

Jsem přesvědčen o tom, že toto stojí a padá s top 
managementem celé organizace. První, na co se vždy ve firmě 
dívám, je, jak to má nastavené generální ředitel. V momentě, kdy 
ředitel jede ve starém paradigmatu managementu, nelze čekat 
moc svobody v organizaci. Nejvyšší management je odpovědný 
za to, jaký manažerský model si organizace zvolí. Je to vědomá 
volba. Firma El Gore, která vyrábí mimo jiné Gore-Tex a je jednou 
z nejinovativnějších firem na světě, má deset tisíc lidí, operuje po 
celém světě a je to jedna z nejsvobodnějších firem a jeden z těch 
největších příkladů, jak lze dělat management úplně jinak. Nemají 
manažery, nemají organizační strukturu, pracují v projektových 
týmech, které si volí své tým lídry, a jejich generální ředitelka je 
zvolena zaměstnanci. Takže i ve velkých firmách lze pracovat 
tímto způsobem. Otázkou je ale vždy to, na jakých principech 
management firmu řídí a jak se skutečně k lidem staví. A to není 
otázka velikosti.

Máte příklady českých firem, ve kterých už principy nového 
managementu fungují? Jak toho dosáhly?

Za organizace, které se snaží dělat management jinak, 
považuji firmy Linet, Plastia, Etnetera nebo Avast. A opět, vždy se 
to odvíjí od toho, jak firmu řídí zakladatel nebo top management. 
Buď ty firmy vznikly na zelené louce už s tím, že chtějí fungovat 
na těchto principech, anebo se k tomu management postupně 
dopracoval. Dobrým příkladem je třeba pivovar Bernard se svým 
zakladatelem Bernardem nebo firma LMC, která je také někde na 
cestě k alternativnímu managementu.
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Customer 
experience 
v neziskové 
organizaci

Neziskové organizace se 
velmi často potýkají se 
dvěma problémy. Finanční 
dotace a granty obvykle 
získávají na konkrétní 
projekty a na samotné 
fungování organizace 
pak nezbývají peníze. 
Nebo nedokážou přesně 
vyhodnotit, do jaké míry byly 
a jsou jejich aktivity úspěšné. 
Nezisková organizace 
Nadání a dovednosti, která 
pomáhá dětem a mladým 
lidem s rozvojem talentu 
a přípravou na profesní 
život, však nyní může jako 
jeden ze zdrojů využít 
Klubový program, stejně jako 
další nápady, které vzešly 
z celoročního partnerství 
s KPMG ROK společně – 
KROK dopředu.

�

Nadání a dovednosti, o. p. s.
Jak název napovídá, nezisková organizace Nadání 
a dovednosti, o. p. s., pomáhá dětem z pěstounských 
rodin a dětských domovů s rozvojem jejich talentu, 
s výběrem studia, připravuje je na vstup na pracovní trh 
a na budoucí profesní život. To vše v rámci seminářů 
a projektů, jako jsou Rozhled či Roadshow. Tyto velké věci 
však dělá malý tým – na chodu NaD se podílí šest mladých 
žen, jež vede ředitelka Linda Hurdová.

ROK společně – KROK dopředu
V rámci programu ROK společně – KROK dopředu KPMG 
Česká republika navazuje roční spolupráci s neziskovou 
organizací. Tu svými hlasy zvolí sami zaměstnanci. Vybrané 
organizaci pak KPMG po celý rok poskytuje odbornou 
pomoc, expertní služby a dobrovolníky či ji vzdělává 
v potřebných odvětvích.
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V rámci tohoto programu KPMG poskytovala organizaci Nadání 
a dovednosti odbornou pomoc a služby na míru po celý rok, 
nejčastěji pak v oblastech právního poradenství či poradenství 
v souvislosti s evropskými fondy a interními procesy. Tým 
Customer Experience z oddělení Management Consultingu pod 
vedením Jana Klimeše přišel se dvěma projekty – se zmiňovaným 
Klubovým alias dárcovským programem a také s novým systémem, 
který pomůže vyhodnocovat, jak konkrétní projekty neziskové 
organizace pomohly tam, kde měly.

„Nadání a dovednosti mi byly od začátku sympatické, protože 
jejich práce je mi jako pěstounovi blízká a vím, jaké břemeno si 
děti z dětských domovů či pěstounských rodin nesou do života. 
Kontaktoval jsem paní Hurdovou, ředitelku NaD, a nabídl jim, zda 
je něco, v čem bychom jim s našimi metodologiemi mohli pomoci. 
Z toho vzešly dva zmiňované projekty,“ říká Jan Klimeš.

Klubový program jako zdroj � nancí
Je velmi důležité, aby neziskové organizace měly dostatek financí 
na provoz a zároveň aby se na finanční zdroje mohly spolehnout. 
„Neziskové organizace často dostanou velký grant na projekt, 
na něj najmou lidi, ty lidi musí sdružit v nějaké kanceláři. Jenomže 
za rok grant třeba znovu nedostanou a najednou musí řešit, 
jak se o své zaměstnance postarat,“ vysvětluje Jan Klimeš. 
A právě v tom jim může Klubový program pomoci – zajistit určitou 
předvídatelnost a stabilitu peněžních zdrojů, aniž by bylo nutné 
finance alokovat na konkrétní projekty, a naopak mít volné ruce 
při plánování dalších aktivit mimo hlavní plán. Zároveň program 
pomůže aktivně rozvíjet vztahy s dárci a být s nimi v kontaktu. 
Jeho základním předpokladem je, že členové klubu pravidelně 
přispívají malými finančními částkami, popřípadě pomáhají jiným 
způsobem – třeba vlastní energií jako dobrovolníci.

Tým Jana Klimeše vycházel z vlastních zkušeností a expertizy – 
model se totiž již osvědčil u řady neziskových organizací z České 
republiky i ze zahraničí. KPMG již například navrhla úpravu 
zákaznických cest pro dárce kanadské pobočky Armády spásy.

Pro návrh programu použila metodu mapování zákaznických 
cest (cesta dárce), kterou využívají i komerční subjekty. 
KPMG detailně navrhla jednotlivé části cesty – od samotného 
přihlášení do klubu přes komunikaci s dárci až po následné 
možnosti prohlubování vztahu s nimi. Podle slov Denisy Fousové, 
koordinátorky projektu Nadání a dovednosti, se program spustí 
v nejbližších dnech.

Pomáhají naše projekty?
Expertní tým Jana Klimeše se také zaměřil na to, jak zhodnotit, 
zda a jak konkrétně pomáhají projekty organizace Nadání 
a dovednosti těm, kteří pomoc vyhledali. Projekty Rozhled 
a Roadshow usilují o prohloubení dovedností a talentu mladých 
lidí. Podporují je také na jejich cestě za vysněnou kariérou 
a připravují je na vstup na trh práce pomocí nejrůznějších 
workshopů, seminářů a dalších aktivit. KPMG navrhla sadu 
dotazníků a systém pro jejich vyhodnocování, aby bylo možné 
zjistit, v jaké životní situaci mladí lidé do programů přicházejí 
a jaký dopad mají tyto programy na jejich další rozvoj. „Absolventi 
programů mohou dát NaD zpětnou vazbu pomocí dotazníků 
před samotným vstupem do programu, dále poté, co jím projdou, 
a následně pak i s jistým časovým odstupem,“ vysvětluje Jan 
Klimeš. „Takto získaná data teď neziskovce pomohou její 
programy dále rozvíjet a rovněž usnadní komunikaci s veřejností 
a sponzory,“ dodává.

Zhodnocení spolupráce
Organizace Nadání a dovednosti získala kromě doporučení 
nového zdroje financování také rady a tipy pro výběr pracovníků 
nebo znalosti firemního účetnictví. „Na účasti v programu nás 
lákala zejména profesionalizace našeho týmu. ROK společně – 
KROK dopředu naše očekávání dokonce předčil,“ vzpomíná 
Denisa Fousová. „Díky Vánoční kampani jsme mohli zprostředkovat 
22 dětem z dětských domovů vzdělávací kurzy, které jim pomohly 
na jejich cestě k vysněnému povolání. Dále jsme získali potřebné 
finanční prostředky na uskutečnění dalšího kola projektu 
Rozhled pro dalších 25 dětí. Velmi cenný pro nás i pro děti byl 
seminář s Janem Mühlfeitem, který dětem pomohl odkrýt jejich 
silné stránky a motivovat je. Dárcovský program, který jsme 
postavili s týmem pana Klimeše, bychom v nejbližších dnech rádi 
spustili. Spolupráce s KPMG nám přinesla propojení s dalšími 
společnostmi, které jsou jejími klienty. Mimo jiné jsme navázali 
spolupráci i s již zmíněným Janem Mühlfeitem. Účast bychom 
rozhodně doporučili i ostatním neziskovkám,“ dodává.

I Jan Klimeš na spolupráci rád vzpomíná: „Byla to skvělá 
zkušenost a byl bych moc rád, kdyby všechny návrhy zafungovaly 
a umožnily NaD se posunout zase o krok dopředu a pomoci tak 
více mladým lidem na cestě za jejich sny.“

Na začátku každého mapování zákaznických cest stojí detailní 
popis a poznání klienta. Využívá se k tomu metoda person 
známá z marketingu.
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Budoucnost 
Českosaského 
Švýcarska

Mohutné pískovcové věže Českého Švýcarska, stejně jako 
zdejší chladné rokle opředené legendami jsou kolébkou 
moderní turistiky a horolezectví na českém území. Zdejší 
scenérie, které ohromí svou bohatostí při pohledu z mnoha 
vyhlídek, pak doplňují pitoreskní přírodní výtvory, například 
v podobě ledových krápníků, které se v zimě tvoří pod 
převisy. Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen v roce 
2000 a o jeho historii, budoucnosti, živočišných a rostlinných 
druzích vracejících se do přírody a soužití s okolím jsme si 
povídali s ředitelem parku Pavlem Bendou.
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Národní park České Švýcarsko se rozkládá na 80 km² a národní 
park Saské Švýcarsko pak na ploše 94 km². Dohromady se 
správy obou parků starají o území tzv. Českosaského Švýcarska, 
evropsky unikátní erozní pískovcové krajiny, která se rozkládá 
podél Labe od Děčína po německou Pirnu.

Pokusy o ochranu místní krajiny sahají staletí nazpět až 
do dob hraběte Thuna, který v místních lesích hospodařil. 
Přestože ustavení parku na české straně provázely v době 
jeho vzniku spory, je dnes NP České Švýcarsko dáván za příklad 
nejen v ochraně přírody. Podle ředitele Pavla Bendy dnes řada 
tehdejších kritiků stojí na straně parku.

K zařazení nejcennější části území do nejvyššího stupně 
ochrany přispěli i ochranáři z německé strany. Národní park Saské 
Švýcarsko byl vyhlášen v roce 1990, deset let před tím českým. 
Intenzivní součinnost mezi ochranáři obou parků pokračuje 
dodnes. „Spolupráce probíhá prostřednictvím čtyř pracovních 
skupin, z nichž jedna se věnuje lesu a zaměřuje se na největší 
úkol parků – obnovu původního rázu místních porostů,“ říká Pavel 
Benda.

Smrčiny se dnes rozprostírají na bezmála 60 % území a jsou 
dílem člověka. „Kromě hlubokých údolí, kde se smrk zachoval 
jako pozůstatek doby ledové, by se měl nalézat jen na zhruba 
5 % území,“ říká Benda. „Cílem parku není rekonstrukce původní 
podoby, ale chtěli bychom dosáhnout stavu, kdy se smrk bude 
vyskytovat jen na přibližně 30 % území a na zbytku bude původní 
bukovo-jedlový porost. Navzdory rozdílným legislativám je 

spolupráce obou parků dobře synchronizovaná, a přestože na 
německé straně je historicky lepší stav lesů, bude příroda na 
obou stranách za několik dekád vypadat přibližně stejně,“ dodává.

Čtyři miliony turistů
Po vzniku národního parku nastal turistický boom. „Českou 
a saskou část vyhodit za jedinou sezonu dohromady navštíví 
bezmála čtyři miliony lidí, a to na necelých dvě stě kilometrech 
čtverečních,“ přibližuje Pavel Benda vytíženost místního území. 
Připomíná také, že většinová forma turistiky je dnes vycházková. 
To znamená, že většina výletů se odehrává v okrajových částech 
parku, odkud návštěvníci vycházejí a pak se tam také vracejí. 
V samotném zájmu parku je tak rozvoj tohoto území. „Ostatně 
samotný park má nakonec rozlohu jen 80 km2, pokud ale mluvíme 
o turistické destinaci České Švýcarsko, tak je již řeč o území 
velkém 400 km2. Přitom jde často o oblasti neobjevené a stejně 
krásné jako park. Na tomto území je velký potenciál rozvoje bez 
nutnosti spotřebovávat samotný park,“ dodává.

Návrat sokolů a lososů
Reintrodukční programy, které mají za cíl navrátit do přírody 
vymizelé druhy, patří v podání Českého Švýcarska k těm 
nejznámějším. Na zdejších skalách každoročně hnízdí sokoli 
stěhovaví, kteří byli na našem území v minulosti vyhubeni. Právě 
odsud se pak populace tohoto dravce rozšířila dál na české území 
a sokoli hnízdící v Praze ve věžích Týnského chrámu pocházejí º

Cílem je, aby park na české 
i německé straně vypadal za 

několik desetiletí stejně
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 právě odsud. Přestože jde v případě sokolů o udržitelnou 
populaci, žádá park návštěvníky, aby respektovali zákaz vstupu do 
blízkosti hnízd v období od března do konce června. Ohrozit druh 
totiž dokáže pouhý jeden návštěvník.

Návraty původních druhů se neomezují jen na živočichy. 
„Některé obnovy se dějí samovolně, kdy se k nám zpět dostávají 
zvířata, která se podařilo zachránit v sousedních státech. 
Takovým příkladem může být třeba krkavec, který se do Česka 
dostal zpět z Polska a Německa a dnes ho najdeme na celém 
našem území. Pak jsou návraty, které sami iniciujeme. Jde 
o rostliny i živočichy. Z rostlinné říše se jedná například o topol 
černý, velmi vzácnou dřevinu, která se dříve vyskytovala v nivách 
podél řek a člověk ji takřka vyhubil,“ říká Pavel Benda. „Jedle 
bělokorá se v minulosti vyskytovala na 20 % území parku, dnes 
je její zastoupení jen desetina procenta. Ze zbytku jedlí na území 
parku proto sbíráme šišky a mladé stromky vysazujeme zpět, kam 
patří,“ dodává Benda.

Národní park České Švýcarsko se ihned po svém vzniku také 
připojil k Českému rybářskému svazu a pracuje na návratu lososa 
obecného. Od roku 2002 se pak do zdejších řek pravidelně 
vracejí třít místní „odchovanci“. Podle slov Pavla Bendy je 
cílem vybudovat populaci, která se obejde bez každoročního 
vypouštění uměle odchovaného plůdku. „Rádi bychom do místních 
lesů vrátili jeřábka lesního a tetřeva hlušce,“ nastiňuje Pavel 
Benda plány.

Do parku na jaře nebo na podzim
Pokud jste v Českosaském Švýcarsku ještě nebyli, nebo vám 
naopak místní příroda učarovala, chcete se vrátit a nejste vázáni 
termínem, doporučuje Pavel Benda vyhnout se hlavní sezoně. 
Jaro a podzim dokážou s místní krajinou zázraky.

Vydat se můžete také do méně známých míst a po stezkách, 
které si svou krásou nijak nezadají s hlavními turistickými trasami. 
Pavel Benda proto doporučuje například vyhlídku na Studeném 
vrchu a odsud na nedaleký Zlatý vrch s největšími kamennými 
varhanami u nás nebo do malebného Pavlina údolí. Velký potenciál 
pro radost z objevování představuje podle ředitele zmiňované 
široké okolí národního parku. „Lužické hory jsou polozapomenutá 
oblast, velmi romantická a krásná. Okolí České Kamenice skrývá 
krásné výhledy. Za poslední roky se výrazně zlepšil i stav místních 
obcí. Doporučuji se projít nejen po místních památkových zónách. 
Arnoltice, Jiřetín, Kytlice, Stožec, to jsou jen některé z nich,“ říká 
Pavel Benda. Privátním přáním Pavla Bendy je České Švýcarsko, 
odkud definitivně zmizí nepůvodní borovice vejmutovka a naopak 
se znovu ve volné přírodě ozvou tokající tetřevi.
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