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WESTON STACEY
výkonný ředitel,

Americká obchodní komora v ČR



Chci, aby lidé kolem mě pracovali se stejným 
zápalem pro to, co dělají, jako já.

To si přeje téměř každý, kdo ve svém životě 
touží něčeho dosáhnout a rozdíl mezi přáním a 
skutečností, kdy intenzita motivace jednotlivců 
je různá, pak způsobuje největší frustraci v kaž-
dodenním pracovním životě.

Krize tuto situaci zhoršila. Vytvořila obrovský 
tlak na organizace a přinutila je změnit formu i 
praktiky, pokud chtěly přežít, udržet výkonnost, 
vzkvétat. V mnoha organizacích se tento nápor 
rozdělil nerovnoměrně. Časté jsou případy, kdy 
vnitřní mocenské páky přesunuly tlak na části 
organizace s menším vlivem. Pokud se centra 
moci a nejvyššího výkonu v rámci organizace 
nenaladila na stejnou vlnovou délku, mělo to za 
následek nejenom slabší výsledky, ale také ná-
růst cynismu a pokles loajality.

Jedním z hlavních důsledků je situace, kdy zá-
kladem motivace zaměstnance je spíše strach 
ze ztráty pracovního místa než vnitřní zanícení 
pro věc a uspokojení plynoucí z pracovního vý-
konu.

Když se teď globální ekonomika postavila na 
obě nohy a sebevědoměji vykročila vpřed, ma-
nažeři a podnikatelé analyzují dopady krize na 
kapacity a možnosti svých podniků. Po sečte-
ní ztrát se hlavním problémem jeví nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků s vysokou motivací.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je dů-
sledkem nesouladu mezi technologickým 
pokrokem a tím, jaké mají lidé vzdělání. S po-
kračujícím rozvojem technologií se opakovaná 
aplikace znalostí a zručností stává přežitkem a 
důraz je kladen na schopnosti spojené s řeše-
ním problémů. 

Řešení problémů však vyžaduje schopnost vzít 
na sebe riziko, protože již z podstaty věci se 
jedná o navrhování pracovních postupů nebo 
řešení, které nikdo předtím nezkusil. Okolní pro-
středí se přebírání rizika brání. Je zde zakořeně-
ná mentalita založená na principu ochrany pra-
covních míst, posílená propouštěním v průběhu 
krize. Toto nastavení mysli vede lidi k tomu, aby 
následovali, nikoliv inovovali. Pokles loajality za-
městnavatelů vůči zaměstnancům také snižuje 

chuť zaměstnanců naplno se zapojit do vytvá-
ření lepšího zboží a služeb pro podnik, který je v 
nejbližších šesti měsících možná propustí v rám-
ci restrukturalizačních opatření, a to jednoduše 
proto, že potřebuje namalovat nový organigram. 

Co tedy lze udělat pro to, abychom inspirovali 
zaměstnance a dosáhli většího vnitřního zapo-
jení každého jednotlivce v organizaci? Prvním 
krokem je najít manažery - lídry. Vybírejte lidi, 
kteří inspirují ostatní kolem svou vlastní prací a 
kteří jsou schopni bez zvláštního školení nebo 
vybízení přistupovat ke každému podřízenému 
s aktivním zájmem jako mentoři nebo kolegové 
- asistenti. Nejlepší lídři pomáhají druhým a ve-
dou je k nejlepším možným výkonům nejenom 
tak, že přidělují úkoly a pevně drží v rukou kont-
rolu nad cíly a termíny, ale také hledají možnos-
ti, jak pro každého člena týmu učinit jeho práci 
příjemnou a zároveň (přiměřeně) náročnou. 

Pokud podnik dokáže najít správnou skupinu 
lídrů, nebude mít problém přilákat vnitřně moti-
vované zaměstnance. Výzvou pak bude zajistit, 
aby tato jejich motivace přinášela požadované 
výsledky. Je potřeba sladit zájmy zaměstnan-
ců do největší možné míry se zájmy podniku, 
a to nejenom pomocí finančních benefitů, ale 
také pomocí vysvětlení významu a smyslu vy-
konávané práce. Finanční benefity mohou vy-
volat jistou míru motivace, čím větší měrou se 
však uplatňují, tím menší efekt zvýšení výkon-
nosti přináší. Naopak povědomí práce s širším 
společenským významem je takřka nevyčer-
patelným zdrojem inspirace a vnitřní motivace 
zaměstnanců.    

Na následujících stránkách odborníci z pra-
covních skupin v rámci Amcham Best Office 
podrobněji píší o motivačních technikách, kte-
ré fungují, ale také o těch, které selhávají. Toto 
vydání publikace Best Office bude možná nej-
aktuálnější a nejdůležitější ze všech vydání do 
dnešního data. Žádná jiná otázka není tak dů-
ležitá pro manažera/manažerku, který/á se na 
sebe ráno dívá do zrcadla, jako ta, zda jeho/
její tým bude při příchodu do práce dostatečně 
motivovaný. Snad vám tyto stránky nabídnou 
takové nápady a užitečné praktiky, aby odpo-
vědí na výše položenou otázku bylo “ano”.  

Ú
vod
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ADDED VALUE  
AND BENEFITS  
OF WORKPLACE STRATEGIES

PRODUCTIVITY 
& ENGAGEMENT

Providing flexibility to 
the workforce improves 

productivity and 
engagement.

COST EFFICIENT
Workplace initiatives 
afford the opportunity 
to reinvest the savings 
in your people, 
infrastructure and 
environment.

WELLBEING 
Staff wellness and 

building WELL 
certification improves 

overall productivity.

FUTURE PROOF
New workplace 
strategies enable 
companies to grow 
without growing their 
space.

INTERACTION 
& COOPERATION
Collaboration creates 
business value.

STRONG IMAGE
Brand alignment nurtures 

the culture and creates 
an authentic experience 

for customers and 
colleagues.

Did you know that...
   The degree of employee motivation and the work 
environment are related. Freedom of choice 
increases productivity by 30% according to 
a study of the British University of Exeter

   20% of problems at work are caused by 
intolerance between employees and an 
inappropriate work environment

   Stress levels increase and productivity 
decreases by up to 20% due to noise 
disturbances in the office

   Corridors comprise circa 15% of the total 
office area in a closed offices concept

www.cbreproperties.cz

Bert Hesselink
Operations Director &  
Head of Workplace Strategies
bert.hesselink@cbre.com
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Kompletní anglické znění v publikaci uveřejněných článků je k nalezení na webu 
www.czechmarketplace.cz v sekci News nebo pod názvem společnosti, která poskytla článek.
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Proč jsou Best Employers úspěšnější: 
souvislost motivovanosti a finančních ukazatelů

Autorka: Tereza Jungwirthová, Consultant, Aon Hewitt, 
www.aon.com

Motivovanost zaměstnanců je důležitým před-
pokladem finančního úspěchu společnosti, 
svoji roli však hrají i jiné ukazatele, ve kterých 
nejlepší zaměstnavatelé skórují vysoko. 

Analyzovali jsme 284 globálních společností a 
porovnali názory jejich zaměstnanců v letech 
2010 – 2012 s finančními výsledky roku 2012. 
Porovnali jsme společnosti ve spodním a hor-
ním kvartilu motivovanosti a také Best Em-
ployers se společnostmi s průměrnou mírou 
motivovanosti. 

Výsledky jsou působivé. Společnosti v dol-
ním kvartilu motivovanosti mají horší výkon 
než průměrné společnosti, a to ve všech mě-

řených indikátorech. Společnosti v horním 
kvartilu mají o 4 procenta větší výkon v růstu 
tržeb a celkovém výnosu na akcionáře (TSR) 
a o 2 procenta v provozním zisku než průměr-
né společnosti. Best Employers pak překonali 
společnosti v horním kvartilu o další 2 pro-
centa v každém z měřených indikátorů.

Pro ilustraci: Vezmeme-li tři společnosti se 
shodným obratem 3 mld. Kč a s různými úrov-
němi motivovanosti, vidíme, že společnost s 
motivovaností na úrovni horního kvartilu vy-
dělává o 20 mil. více než průměrně motivova-
ná společnost. Společnost, patřící mezi Best 
Employers, pak vydělává dvojnásobně více.

Abstract:
Employee engagement, together with other indicators, plays an important part in financial suc-
cess of the company. And in all these indicators, Best Employers score very high. We compared 
companies where half or less of their employees are engaged, companies where 7 out of 10 
employees are engaged and best employer companies against average engagement companies. 
To illustrate the results: for three separate $1 billion companies with different engagement level, 
the top quartile engagement company is driving $20 million more in profits than average, and the 
best employer company drives twice as much! 

Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Je na čase přehodnotit problematiku 
angažovanosti zaměstnanců 

Autorka: Martina Zapletalová, Senior Consultant, Deloitte Advisory s.r.o., 
www.deloitte.cz

Podle studie společnosti Deloitte „Global Hu-
man Capital Trends“ pro rok 2015 se  angažo-
vanost zaměstnanců a problematika firemní 
kultury stala pro společnosti výzvou číslo 1. 
Ohromujících 87 procent respondentů (z řad 
CEOs, CxOs a HR profesionálů) věří, že anga-
žovanost a kultura jsou „důležité“ pro úspěch 
jejich společnosti. Proč je tedy téma firemní 
kultury a angažovanosti zaměstnanců tak ak-
tuální?
 
• Zaměstnanci jsou nyní jako zákazníci. 

Stále se měnící pracovní trh a exploze no-
vých technologií přesunuly moc směrem od 
zaměstnavatelů k zaměstnancům. Webové 
stránky jako Glassdoor, LinkedIn, Facebook 
a další zvýšily transparentnost informací o 

prostředí ve společnostech a o nových pra-
covních příležitostech. Tato informace je zá-
sadní, neboť nová generace zaměstnanců 
(generace Y, resp. millenials) klade velkou 
váhu při výběru svého zaměstnavatele prá-
vě na pracovní prostředí. 

• Motivace zaměstnanců se změnila. 
Dnešní zaměstnanci, kteří jsou již téměř z 

poloviny z nové generace Y, jsou mnohem 
více motivováni smyslem a významem jejich 
práce pro společnost, a možností integrace 
pracovního a rodinného života, než penězi a 
kariérním růstem. 

Angažovanost je ve většině společností posu-
zována z pohledu jednotlivce, ale v současné 
době je nutné se na angažovanost zaměst-
nanců podívat mnohem komplexněji, a to z 
pohledu týmové spolupráce. Cílem společ-
nosti se tak stává vytvoření angažované sku-
piny lidí pracujících společně a efektivně na 
dosažení společných cílů ke zvýšení výkon-
nosti organizace. 

Aby bylo dosaženo uvedených cílů, je nutné 
se zaměřit se na následující tři oblasti: 
• Která úroveň organizace nejvíce ovlivňuje 

výsledné chování zaměstnanců?
• Nakolik zaměstnanci podporují hodnoty a 

strategické priority společnosti?
• Jak spolu mohou zaměstnanci nejlépe pra-

covat, aby dosáhli strategických cílů spo-
lečnosti? 

Klíčem k úspěchu je měření angažovanosti 
zaměstnanců na strategii na průběžné bázi, 
za účelem identifikace oblastí pro zlepšení 
způsobů řízení a pracovního prostředí ve spo-
lečnosti. Nástroje na měření angažovanosti by 
měly zahrnovat pokročilé analytické techniky, 
pomáhající identifikovat a předvídat faktory, 
které způsobují nízkou angažovanost a pro-
blémy s retencí zaměstnanců.

Abstract:
It is time to rethink employee engagement 
• Deloitte‘s latest survey confirms that engagement and culture are the main concerns of HR 

professionals, primarily for the following reasons:
 o  Employees are now like customers
 o  Motivation of employees has changed

• Engagement is not about individuals but teams

• The key to success lies in measuring employee engagement on strategy 

Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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• Průzkum společnosti Deloitte potvrzuje, že angažovanost a kultura jsou hlavním 
problémem HR profesionálů, a to především z následujících důvodů: 

 o  Zaměstnanci jsou nyní jako zákazníci
 o  Motivace zaměstnanců se změnila
• Angažovanost není o jednotlivci, ale kolektivech
• Klíčem k úspěchu je měření angažovanosti zaměstnanců na strategii
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Jak správně motivovat zaměstnance?

Autor: Ladislav Kučera, Managing Director, Hays Czech Republic s.r.o., 
www.hays.cz 

Chce-li být firma úspěšná, musí zaměstnávat 
ty správné talenty. Někdy je těžké je nalézt, 
a když se to podaří, je neméně důležité si je 
udržet. Fakt, že motivovaní zaměstnanci po-
dávají podstatně lepší výkony než ti, kteří si 
přišli svých osm hodin zkrátka „odsedět“, 
není žádnou novinkou. Možností motivace za-
městnanců je mnoho, a překvapivě ty nejúčin-
nější formy nás až tak moc nestojí.
 
Chválíte dostatečně?

Zaměstnanci mají často pocit, že se řeší jen 
jejich chyby a ne úspěchy – ty se berou auto-
maticky. Stále se zapomíná na jednu z nejjed-
nodušších forem motivace, a tou je pochva-
la. I pochvala od nadřízeného se však může 
minout účinkem, například není-li správně 
načasována – přijde-li dlouho po splnění úko-
lu, nemá téměř žádný pozitivní dopad. Ani 
pochvala by neměla být samozřejmostí. Za-
městnanec si ji více považuje, pokud si je sám 
vědom toho, že podal nadstandardní výkon, 
který si zaslouží pozornost. Neméně důleži-
tá je i forma pochvaly („Mohlo to dopadnout i 
hůře“ není ideální formulací), neměla by obsa-
hovat žádné „ale“ („Ten úkol jsi vyřešil výbor-
ně, ale promysli, jestli bychom příště nemohli 
postupovat takto“). Správně formulovaná a 
načasovaná pochvala je však bezesporu jed-
ním z nejsilnějších motivačních nástrojů.

Tým & pracovní prostředí
Vybírejte své zaměstnance tak, aby osob-
nostně dobře doplňovali Váš tým. Vztahy na 
pracovišti jsou velmi důležité a pokud je at-
mosféra v týmu příjemná, odrazí se to pozitiv-
ně i na výkonu. Při plném pracovním úvazku 
trávíme v zaměstnání ročně téměř dva tisíce 
hodin, někdy i více. Motivační funkci tedy 
plní i příjemné pracovní prostředí. Nezáleží 
na tom, zda máte samostatné kanceláře či 
open space - dostatek denního světla, barvy, 
prostor pro relaxaci, odpočinek a třeba i pro 
chvilku zábavy mají na motivaci a výkonnost 
zaměstnanců nesporný efekt. V řadě společ-
ností nyní můžeme vidět stoly na stolní tenis, 
horolezecké stěny či skluzavky mezi patry. 
Může se zdát, že podobné vybavení odvádí 
zaměstnance od práce, realita je však jiná. 
Jak společnosti samy potvrzují, zaměstnanci 
se v několika momentech odreagují a vrací se 
do práce nabiti novou energií.

Firemní benefity & finance
Peníze vždy až v první řadě, říká se. V nedáv-
ném průzkumu Hays však vyšlo najevo, že 
lidé si více cení dobrého jména společnosti, 
kvalitního týmu a příjemného prostředí, smys-
luplné náplně práce, možnosti kariérního růs-
tu. Firemní benefity a plat samotný pak není v 
případě kvalifikovaných zaměstnanců tím nej-
podstatnějším důvodem případné změny za-
městnání. Více informací o průzkumu a našich 
zjištěních si prohlédněte v infografice.
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Zaměstnávání cizinců pohledem  
daňové poradkyně 

Autorka: Gabriela Ivanco, daňová poradkyně, MAZARS,  
www.mazars.cz 

Zaměstnávání cizinců není v dnešní době v 
českých firmách ničím výjimečným ani no-
vým. Přesto se v mé dlouholeté praxi, zejmé-
na ze strany zaměstnavatelů, stále setkávám 
s neznalostí dané problematiky. Především 
neznalost zákonných norem souvisejících se 
zaměstnáváním cizinců může přitom mít vel-
mi neblahé důsledky nejen pro samotného 
zaměstnance, ale i pro firmu.

Pokud se česká firma, ať už ve spolupráci 
se zahraniční firmou nebo ne, rozhodne za-
městnat cizího státního příslušníka, je dobré 
vše naplánovat s dostatečným předstihem. 
Zaměstnání cizince souvisí s celou škálou 
povinností vůči úřadu práce, cizinecké policii, 
institucím sociálního zabezpečení a zdravot-
ního pojištění, finančnímu úřadu apod. 

Zejména pokud se jedná o pracovníka vy-
slaného zahraniční společností do její české 
pobočky, z mého pohledu se jednoznačně 
vyplatí využití služeb poradenské firmy zabý-
vající se problematikou vysílání pracovníků. 
Ta nejen že vyřídí všechny potřebné formulá-
ře a administrativu s vysláním spojenou, ale 
zároveň nastaví vysílací strukturu optimálně 
jak pro vyslaného pracovníka a případně jeho 
rodinné příslušníky, tak pro vysílající i domácí 
společnost z pohledu daní, sociálního zabez-
pečení, zdravotního pojištění a celkové admi-
nistrativní zátěže.

Employing foreigners 
through a tax  
advisor’s perspective
The employment of foreigners is nothing 
exceptional or new in this day and age. Ne-
vertheless, in my years of experience I still 
encounter a lack of knowledge in this issue, 
especially on the part of employers. Meanwhi-
le, the ignorance of legal standards related to 
the employment of foreigners can have very 
unfortunate circumstances not only for the 
employee himself, but also for the company.

If a Czech company decides to employ a fo-
reign citizen, either in cooperation with a fo-
reign company or not, it is best to plan it all 
sufficiently in advance. There are a wide range 
of obligations towards the labour office, fo-
reign police, social security and health insu-
rance institutions, financial authorities and 
others that apply when employing foreigners. 
If this concerns an employee sent by a foreign 
company to its Czech branch then, from my 
perspective, it is especially worthwhile using 
the services of a consultation company dea-
ling with the issue of the posting of employe-
es. It will not only take care of all the forms 
and administration required when posting an 
employee, but will also optimally set up the 
posting structure both for the sent employee 
and any of his family members, but also for 
the posting and home company from the per-
spective of taxes, social security, health insu-
rance and the overall administrative burden.

English version can be found also online at 
www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Zaměstnanci a engagement

Autor: Jan Pošvář, Business Development Manager, Schönherr s.r.o., 
www.schoenherr.eu

Angažovanost a zapojení zaměstnanců do 
interních firemních procesů nemusí nutně 
znamenat jejich spokojenost. Spokojenost v 
současném pojetí již není dostačující. Obecně 
chápeme tento termín jako interní identifikaci 
zaměstnanců s firemními vizemi, hodnotami a 
strategickými cíli. Znamená to, že zaměstnan-
ci nepracují „jen do výše svého platu“ nebo 
pro příští povýšení, ale zapojují se do plnění 
firemních cílů. Samozřejmostí je, že přijetím 
firemních hodnot získáváme lepší obchodní 
výsledky, lepší kvalitu poskytovaných služeb, 
produktivitu, vyšší spokojenost zákazníků a 
ve finále kýžené zvýšení prodeje. 

Angažovanost zaměstnanců se stává novou 
kompetitivní výhodou. Nejde už pouze a je-
nom o roční vyhodnocení HR aktivit, ale o ho-
listickou součást celé obchodní a komunikač-
ní strategie. Posun od tradičního vnímání je 
uvědomění si faktu, že zapojení zaměstnanců 
není soustředěno pouze kolem jejich pracov-
ních aktivit, ale především kolem individua-
lit zaměstnanců, jež přicházejí jako ucelené 
osobnosti se svým pracovním i osobním ži-
votem.

V okamžiku kdy lépe pochopíme život za-
městnanců také mimo firmu, dokážeme lépe 
nastavit parametry firemního zapojení. V sou-
ladu s tím pak nabídnout zaměstnancům 
vzájemné propojení s firmou, kariérní růst, či-
telnost, ocenění, podíl na úspěchu, kontrolu, 
důvěryhodnost a v neposlední řadě důvěru.

Abstract:
The engagement and involvement of employees does not guarantee their happiness or satisfacti-
on. True engagement means they identify emotionally with their firms’ visions, values and goals. 
It is critical not to consider only the work environment. We must understand the employee’s 
complete personality – that their time spent outside the office is of as important as their activities 
at work! 

Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Angažovanost a zapojení zaměstnanců – „engagement“ není ekvivalentem jejich 
štěstí nebo spokojenosti. Jedná se o jejich emocionální identifikaci s firemními 
vizemi, hodnotami a cíli. Kritickým okamžikem je moment, kdy se snažíme za-
bývat se pouze děním a vlivy na pracovišti. Klíčové je pochopení celé osobnosti 
zaměstnance, tedy toho, s čím do zaměstnání přichází. Aktivity zaměstnance po 
pracovním dni jsou stejně důležité jako aktivity během pracovního dne.



Zaměstnanci Strana 13

Pracovní úraz při maratonu? 

Autor: Pavel Juřička, advokát, TaylorWessing e|n|w|c  
advokáti v.o.s., www.taylorwessing.com

Maraton či jiná hromadná sportovní aktivita představuje vítanou příležitost uspořádat teambuil-
ding. Může však být úraz při takové aktivitě posouzen jako pracovní popř. za jakých podmínek? 

Teambuildingem je podle Nejvyššího soudu ČR „intenzivní a záměrné (cílené) budování a rozví-
jení pracovního potenciálu pracovních týmů; zejména bývá kladen důraz na prohloubení moti-
vace a vzájemné důvěry, na zlepšení výkonnosti a komunikace mezi členy pracovního kolektivu, 
na zlepšení týmové kreativity apod. Rozhodujícím tak není formální označení, ale vlastní obsa-
hová náplň zaměstnavatelem plánovaných činností. 

Pracovním úrazem se pak rozumí poškození zdraví zaměstnance při či pro plnění pracovních 
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Pro posouzení, zda se jedná o pracovní úraz, je tedy 
rozhodné, při jaké činnosti k úrazu došlo a zda byla účast na teambuildingu či jednotlivých 
aktivitách povinná.  

Pokud je teambuilding povinný, posuzuje se účast zaměstnance jako plnění pracovních úkolů. 
Totéž platí i pro akce, které jsou nepovinné pouze označením. Pokud se pak zaměstnanec 
účastní společného programu a nevybočí z jeho rámce, je případný úraz při této aktivitě úrazem 
pracovním. 

Více informací k problematice naleznete na www.czechmarketplace.cz. 

Abstract:
• Team building is an intentional development of a working team’s potential, especially in the 

areas of deepening motivation and mutual trust, the improvement of endurance and communi-
cation among team members, and the refinement of the team’s creativity.

• In judging an incident to be a work accident, it is essential to assess the content of the activity 
itself, as well as whether participation in it can be said to have been mandatory.

• In the case of team building activities which are (practically speaking) mandatory, an em-
ployees participation in such events has been viewed as being the performance of work tasks. 
This also applies to events which have been technically designated as optional, but which in 
practice require the participation of an employee in one form or another.

 
Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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• Teambuilding je záměrné rozvíjení potenciálu pracovních týmů; 
zejména jde o prohloubení motivace a vzájemné důvěry, zlepšení 
výkonnosti a komunikace mezi členy kolektivu či zlepšení týmové 
kreativity.

• Pro posouzení, zda se jedná o pracovní úraz, je rozhodující, při jaké 
činnosti k úrazu došlo a zda byla účast na teambuildingu či jednot-
livých aktivitách povinná.  

• Pokud je teambuilding povinný, posuzuje se účast zaměstnance 
jako plnění pracovních úkolů. Totéž platí i pro akce, které jsou ne-
povinné pouze označením.
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Silný engagement management versus 
vyhoření 

Autorka: Lucie Rubenová, konzultant, Assessment Systems Czech  
Republic, www.asystems.as

Z Gallupových výzkumů vyplývá, že celosvětově se může vyšším engagementem chlubit jen 
13 % zaměstnanců. Je paradoxem, že právě ti nejangažovanější bývají tou nejohroženější sku-
pinou pro syndrom vyhoření. Posilování engagementu je ale nejlepší prevencí, aby Vaši zaměst-
nanci byli nadále zapálení, avšak časem nevyhořeli. 

Engagement je stavem vysoké energie a pracovní vytrvalosti, pozitivního vztahu k práci, pocitu 
nadšení a pýchy na svou práci, přesvědčením, že máme moc nad svými výkony, a zejména 
pocitu smysluplnosti z vlastní práce. Naopak k vyhoření vede skepse, pocit zoufalství, odmítání 
interakce s druhými a zaměření jen na naplnění svých zájmů. 

Nejčastěji jmenovanou překážkou v prožívaném engagementu zaměstnanců jsou přímí nadříze-
ní. Vzorem je ten, který jedná se svými podřízenými s respektem, dokáže efektivně komuniko-
vat, dělá správná rozhodnutí, přebírá zodpovědnost za své chyby, má vysokou integritu a sám 
zavádí vize a standardy. 

Víte, jak se pozná nejlepší trenér? Dle toho, že se každému hráči v týmu věnuje zvlášť. A proto 
by i nadřízení měli znát nejen povahu svých podřízených, ale i jejich hodnoty, a vědět, co jim 
dává v práci smysl.

Abstract:
Only 13% of employees worldwide are engaged at work, a Gallup research says. Paradoxically, 
those most engaged are usually also the most endangered ones in terms of getting burned-out. 
On the other hand, engagement empowerment is the best way of maintaining employee enthu-
siasm while preventing them from burning-out. 

Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.

01

• Vyšší engagement celosvětově nacházíme jen u 13 %  
zaměstnanců

• Posilování engagementu je nejúčinnější prevencí syndromu 
vyhoření

• Přímí nadřízení bývají nejčastěji jmenovanou překážkou  
v pociťovaném engagementu
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Retence zaměstnanců – co je dovoleno, co je 
daňově výhodné a co dává smysl 

Autor: Arthur Braun, Managing Partner, bpv Braun Partners s.r.o.,  
advokátní kancelář, Praha, www.bpv-bp.com

Mnoho odvětví v současné době rostoucí 
ekonomiky nemusí čelit potížím typicky do-
provázejícím snižování počtu zaměstnanců.  
Čím dál častější otázkou naopak je, jak udržet 
své stávající zaměstnance spokojené. Peníze 
již na rozdíl od 90. let nejsou jediným určují-
cím faktorem, stejně tak zaměstnanecké  bo-
nusové programy dnes nejsou tolik kompliko-
vané jako dříve. 

Zaměstnavatelé by tudíž měli o benefitech 
přemýšlet jako o prostředcích ke zvyšování 
spokojenosti zaměstnanců. Ne všechny be-
nefity jsou však pracovním právem dovoleny 
a ne všechny lze z daňového hlediska dopo-
ručit. Rovněž ne vše, co bývalo standardem 
třeba před 10 lety, může ještě pořád sloužit 
jako nástroj motivace.  Při volbě výhod je na-
víc třeba mít stále na paměti anti-diskriminač-
ní pravidla a zvážit daňová hlediska.

V první řadě je potřeba říci, že nejoblíbenějším 
benefitem byly po desetiletí stravenky, tyto 
poukázky jsou však již natolik rozšířené, že do 
jisté míry ztratily svoji atraktivitu. 

Dalším oblíbeným benefitem je využití služeb-
ního automobilu pro soukromé účely. Po zvá-
žení veškerého papírování nutného pro rozli-
šení soukromého a služebního užití a rovněž 
daňových souvislostí čím dál více zaměstnan-
ců raději jezdí vlastním vozem. 

Určité nepeněžní výhody, jako dodatečné 
příspěvky na důchod či životní pojištění, pří-
spěvky na jazykové či jiné vzdělávací kurzy 
související s obchodní činností zaměstnava-
tele, lze odečíst z daní zaměstnavatele a jsou 
daně zproštěné pro zaměstnance. Poukázky 
na pohybové aktivity či různé zdravotní služ-
by jsou osvobozené od daně u zaměstnance, 
musí však být hrazeny ze zaměstnavatelova 
sociálního fondu nebo obecně ze zisku po 
zdanění a nelze je tedy u zaměstnavatele 
uplatnit jako daňově účinný výdaj. 

Příspěvky na školku jsou pro zaměstnance od 
daně osvobozené, ale nelze je odečíst z da-
ňového základu zaměstnavatele, pokud ov-

šem školka není vedena zaměstnavatelem či 
třetí stranou pro vlastní zaměstnance. Takové 
školky jsou však u nás v současné době velmi 
ojedinělé.

V případě, že se zaměstnavatel rozhodne více 
zainvestovat do vzdělání svého zaměstnance, 
například ho poslat na MBA program či mu 
zaplatit kurzy daňového poradenství nebo 
certifikát, třeba v oblasti financial manage-
ment, naskýtá se mu příležitost smluvně si 
zavázat zaměstnance až na pět let. Zaměst-
nanec může i tak podat výpověď, přičemž 
jedinou otázkou zůstává, zda musí vrátit ná-
klady na tato školení – co nemusí, pokud ty 
získané znalosti u nového zaměstnavatele 
nepoužívá. 

Jednou z praktik (zákonodárcem nepředvída-
nou), které jsou zároveň motivační a daňově 
efektivní, jsou sick days, což znamená, že 
zaměstnanec nemusí chodit k doktorovi první 
den nemoci. Mzdová účetní pak jednoduše 
eviduje tento den jako běžný pracovní den, 
čímž zaměstnanci přizná nárok na normální 
průměrný plat.  

Dalším motivačním nástrojem, běžně užíva-
ným pro dělnické i úřednické zaměstnance, 
jsou dodatečné dovolené, například jeden 
den dovolené navíc počínaje druhým rokem 
působení ve společnosti, až týden navíc po 
pěti letech.

Tip na udržení klíčových zaměstnanců: delší 
výpovědní lhůta. Výpovědní lhůta zaměstnan-
ce využívajícího nahromaděnou dovolenou a 
vyrovnávajícího přesčasové hodiny znamená, 
že zaměstnanec navzdory formální dvoumě-
síční lhůtě pracuje pouze pár týdnů navíc. Po-
tom je vhodné zvážit vzájemnou čtyř- či šesti-
měsíční výpovědní lhůtu. 

Udržení zaměstnance nicméně samozřejmě 
není pouze záležitostí formulace firemní politi-
ky či pracovní smlouvy, ale spíše každodenní 
práce, dobrého osobního a personálního říze-
ní, silné pracovní kultury uvnitř společnosti, 
motivace a férového jednání s personálem.
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Abstract:
Many sectors in the boo-
ming economy that we now 
enjoy, and in particular in 
regions such as Prague, are 
not so much faced with 
issues of reducing their staff 
but rather how to keep their 
employees happy.  Money is 
not the only decisive factor 
as it used to be in the 1990s 
and likewise neither are 
complicated bonus systems.  
For Czech employees, the 
participation in a US stock 
option program, for examp-
le, usually still is not a real 
deal changer. A bonus or 
gift paid from a company 
social fund as a reward for 
loyal service is nice, still not 
valuable enough to make 
somebody stay. 

Full length English version 
can be found online at www.
czechmarketplace.cz under 
company´s name.
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Motivace zaměstnanců aneb peníze  
dnes už nefungují

Autorka: Gabriela Machová, Group Manager Training and Professional 
Development, DRILL B.S., spol.s.r.o., www.drill.cz

Pravděpodobně bychom intuitivně na otázku, zda vyšší mzda zvyšuje motivaci zaměstnanců, 
odpověděli ano. Otázka motivace zaměstnanců je však mnohem komplexnější a moderní vý-
zkumy dokazují, že odpověď není takto jednoznačná. Například průzkum State of the Global 
Workplace společnosti GALLUP, který provedla v letech 2011-2012 ve více než 192 organizacích 
ve 34 zemích světa, nepotvrdil, že by výše mzdy jakkoliv ovlivňovala motivaci zaměstnanců. Co 
tedy opravdu zvyšuje motivaci zaměstnanců? Jednou z odpovědí může být workshop Daniela 
H. Pinka DRIVE (Pohon), který přináší zajímavou pravdu o tom, co nás skutečně motivuje. Ta-
jemství vyšších výkonů a uspokojení v práci je hlubší lidská potřeba řídit svůj vlastní život, učit 
se, vytvářet věci a zlepšovat sami sebe a náš svět. Motivaci zaměstnanců proto staví na třech 
pilířích: Autonomie, Smysl a Mistrovství. Tyto tři pilíře lze ve stručnosti shrnout, pokud máme 
práci, kterou můžeme nějakým způsobem ovlivňovat, dává nám smysl, naplňuje naše hodnoty 
a můžeme v ní uplatnit to nejlepší, co v nás je, potom budeme pravděpodobně motivovanými 
zaměstnanci, aniž bychom k tomu potřebovali peníze jako motivátor.

Abstract:
In this article the author tries to answer the question of how money affects employee motivation. 
One answer is the workshop of Daniel H. Pink based motivation on three elements: Autono-
my, Mastery, Purpose. These three elements can be briefly summarized if we have a job we can 
somehow influence, gives us a sense, fulfills our values and we can apply it the best that is in us, 
then we would be probably motivated employees without the need of money as a motivator. 

Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Zapojení zaměstnanců – přístupy budoucna  

Autorka: Pavla Helclová, konzultantka, Hay Group, www.haygroup.com

Podle posledního průzkumu Hay Group se 
více než tři čtvrtiny manažerů zodpověd-
ných za angažovanost zaměstnanců (84 
procent) domnívá, že firmy musí zapojit své 
pracovní síly jinak než doposud, chtějí-li 
uspět v budoucnosti. Přesto méně než třeti-
na manažerů věří, že jejich organizace děla-
jí dostatek pro to, aby se vhodně přizpůsobi-
ly globálním změnám, které leží před námi. 

Rozhovory Hay Group s 300 manažery odpo-
vídajícími za angažovanost zaměstnanců byly 
zaměřeny na důsledky šesti mega-trendů, 
které v současné době zásadně transformují 
globální podnikatelské prostředí: Globalizaci 
2.0, Ekologickou krizi, Individualismus, Digi-
talizaci, Demografické změny a Technologic-
kou konvergenci. Na základě těchto poznatků 
byla vydána kniha Leadership 2030, která po-
pisuje dopad každého mega-trendu na pra-
coviště i na zaměstnance.  

Zapojení zaměstnanců - přístupy budoucna 
Průzkum Hay Group ukázal, že pro přežití v 
budoucnosti musí být přístupy k zapojení za-
městnanců: 

• Kontinuální. Zapojení zaměstnanců musí 
být součástí každodenního chodu firmy, 
nikoli každoročního cvičení. Je navíc třeba 
angažovanost neustále monitorovat a řídit 
prostřednictvím různorodých kanálů.

• Dynamické. Strategie zvyšování angažova-
nosti již nemohou být zaměřené pouze na 
vnitřní prostor organizace. Všechny organi-
zace jsou dnes ve složitém napojení na zby-

tek světa a přístupy ke zvyšování angažova-
nosti se tedy musí neustále přizpůsobovat 
měnícímu se podnikatelskému prostředí.

•  Osobní. S rostoucí rozmanitostí pracovní 
síly a její zaměřeností na osobní potřeby vý-
znamně klesne účinnost obecných přístupů. 
Nicméně je důležité, aby se strategie zvyšo-
vání angažovanosti nezaměřovala jen na to, 
co organizace může udělat pro zaměstnan-
ce, ale i na to, jak jednotlivci mohou převzít 
odpovědnost za své vlastní zapojení.

• Lokalizované. Doba řízení angažovanosti 
pouze z firemní centrály je pryč. S pokra-
čující globalizací budou lokální pobočky 
potřebovat autonomii, aby přijaly opatření, 
která budou podporovat úspěch na jejich 
místních trzích.

Firmy tak čelí kritické příležitosti přehod-
notit své strategie angažovanosti a jít 
vstříc budoucnosti.

Přesto, že se více než tři čtvrtiny manažerů 
celosvětově zodpovědných za angažovanost 
zaměstnanců domnívají, že firmy musí zapojit 
své pracovní síly jinak než doposud, chtějí-li 
uspět v budoucnosti, méně než třetina ma-
nažerů věří, že jejich organizace dělají dost 
proto, aby se vhodně přizpůsobily globálním 
změnám. Hay Group Leadership 2030 ukáže 
cestu do budoucna k angažovanosti zaměst-
nanců. 

Abstract:
Even though more than three thirds of managers responsible for employee engagement  
worldwide believe that companies must approach their workforce differently than today in order 
to succeed in the future, only a third of the same managers believe their companies are doing 
enough to adapt to the global trends that are for ever changing the way we do business. The Hay 
Group Leadership 2030 research shows companies the measures that need to be taken in order 
to cultivate sustainable employee engagement in the future. 

Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Aby vás globalizace nepřekvapila ani doma,  
ani v zahraničí   

Autorka: Ivana Goossen, Ředitelka pro Evropu KATZ Graduate  
School of Business, University of Pittsburgh v Praze,
www.business.pitt.edu/katz/emba/locations/prague

Globalizace je jedna z největších výzev sou-
časných manažerů na celém světě. Nemusí-
te nutně pracovat pro velkou mezinárodní 
korporaci anebo se stěhovat do zahraničí, 
abyste se jí museli podívat do tváře. Stačí, 
aby vaše firma začala expandovat na nové 
trhy, případně začala pracovat s talentova-
nými odborníky v zahraničí, a už máte glo-
balizaci doma.    

Česká republika, stejně jako většina vyspě-
lých západních zemí, stárne a vylidňuje se. 
Podle statistiky ubude do roku 2020 v kaž-
dé věkové kategorii přibližně 200 tisíc lidí. Do 
roku 2100 má populace Česka klesnout až na 

necelých 6,5 milionu osob. Málo se ale mluví 
o tom, odkud česká ekonomika nabude čer-
stvou pracovní sílu, aby obměnila svoji popu-
laci a chybějící technickou expertízu. Existuje 
velká pravděpodobnost, že posily české eko-
nomiky přijdou ze zahraničí. 

Co to znamená pro české manažery? V dneš-
ní době není nutné stěhovat se někam do cizi-
ny, abyste museli umět řídit multikulturní týmy. 
Stačí pracovat na relativně komplexním pro-
jektu, na kterém se podílí tým odborníků z ví-
cera zemí. Abyste při takovém projektu uspěli 
jako vedoucí, je zapotřebí několika klíčových 
dovedností: 

• Umění pracovat v cizím jazyce. Angažo-
vat lidi cizím jazykem je velkou výzvou, kte-
rou je třeba ovládat a pravidelně trénovat.   

• Otevřenost, zvídavost a umění naslou-
chat. Každá kultura je jiná a každý člověk si 
na pracoviště přináší i své kulturní dědictví.  

• Sebeuvědomění a přizpůsobivost. Umět 
nastavit společnou vizi, cíle a hranice osob-
ního jednání patří také do základní výbavy 
úspěšného mezinárodního manažera.    

Abyste dnes uspěli s českým projektem v 
globálním kontextu, musíte se na to připra-
vit. Nejlepší investicí do sebe sama je výuka 
manažerských dovedností ve společnosti vy-
soce úspěšných lidí z různých kultur. Tím vás 
globalizace nemůže překvapit ani doma, ani 
v zahraničí.        

Abstract:
The art of managing business projects in a global context is becoming a key competence for 
Czech managers. How can you develop this ability? You can learn from your own mistakes. 
Or you can leverage the experience of others. And if you are the kind of person who wants to 
acquire a comprehensive skill-set, practice on real-life situations in English in the company of 
highly successful, multicultural executive managers, you may consider an international executive 
education program or an Executive MBA. Get ready now to take advantage of your next global 
business opportunity.

Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Umění řídit komplexní projekty v globálním kontextu se dnes stává klíčovou do-
vedností pro každého manažera. Jakým způsobem se na to ale připravit? Ideální 
investice do sebe je formou vzdělání v exekutivních dovednostech v cizím jazyce a 
ve skupině vysoce postavených, kulturně různorodých úspěšných manažerů. Aby 
vás globalizace nepřekvapila – ani doma, ani v zahraničí.    
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Zaměstnanci ve věku 20–30 let – řízení  
a motivace 

Autor: Brian Mattison, Business Development Manager, name: Vision 
Communication s.r.o., www.visiontraining.cz

Zaměstnanci ve věku 20–30 let mají to štěs-
tí, že vstupují na pracovní trh v dnešní době 
takřka neomezených technologií a možností, 
které ještě před 10 lety neexistovaly. Tito pra-
covníci se snaží rozšiřovat si své technické 
dovednosti v oblasti své specializace. A chtějí 
šéfa, který jim umožní flexibilní pracovní dobu, 
aby mohli vyvážit svůj osobní a pracovní život. 
Co můžeme my, jako manažeři, udělat, aby-
chom tyto zaměstnance motivovali k profes-
nímu růstu? Jak je můžeme řídit tak, aby se 
sami chtěli podělit o své technické znalosti 
nejmodernějších technologií?  

Zde v Praze, kde právě s touto generací pra-
cuji posledních 8 let, jsem zjistil a mohu potvr-
dit, že existují tři konkrétní oblasti, které mají 
na výše uvedené oblasti dlouhodobý a pozi-
tivní vliv. Dát těmto pracovníkům rozhodovací 
pravomoc, zapojit je do témat týkajících se 
řízení společnosti a zajistit pro ně tzv. zpětný 
mentoring. 
 
Rozhodovací pravomoc 
OK, tohle je tvůj projekt. Tak se do něj pusť!  
Klíčem k odemčení lidí z této generace je 
umožnit jim, aby si sami nalezli své odpově-
di. „Markéto, vítám tě v tvé nové práci. Za 
tenhle úkol odpovídáš ty. Vyřeš si to sama.“ 
Je to trochu drsný přístup, ale umožňuje za-
městnancům ve věku 20–30 let čelit překáž-
kám a zjistit, že si dokáží poradit sami, což 
je povzbuzuje k dalšímu růstu a dodává jim 
sebevědomí. Po většinu svého života řešili  
každodenní problémy pomocí Googlu. To není 
tak úplně odlišné od toho, co jsme zadali Mar-
kétě, jenže teď je to v pracovním prostředí. 
Tím, že jim dáváme tuto pravomoc, je vlastně 
házíme do vody a necháváme je plavat, ale 
zároveň jim umožňujeme, aby ukázali, jak jsou 
schopni řešit problémy.   

Klíčovým prvkem je zde následná kontrola. Tu 
je třeba provádět okamžitě a do detailu tak, 
aby mohli být hrdí na to, že pokud uspěli, bylo 
to díky těmto konkrétním bodům. A pokud 
neuspěli, tohle jsou oblasti, kde se mohou 
ještě zlepšovat.

Zapojení do témat týkajících se řízení spo-
lečnosti 
Markéto, co si o tom myslíš?  
Manažeři z vyššího vedení intenzivně přemýš-
lejí o nějakém obtížném strategickém rozhod-
nutí ohledně toho, kterým směrem by se měla 
ubírat IT infrastruktura společnosti. Vy, jako 
manažer, jste se o tom na schůzkách několi-
krát obecně zmínili jako o něčem, na čem pra-
cujete, ale bez uvedení podrobností. Jednou 
z metod, kterou můžete na schůzkách využít, 
je požádat Markétu o její názor na téma IT in-
frastruktury. Díky tomu získá určitou prestiž 
mezi svými staršími vrstevníky a také bude 
mít možnost k danému tématu něco přidat. A 
když to budete chtít dotáhnout ještě dál, mů-
žete ji pověřit provedením průzkumu na dané 
téma a vypracováním shrnutí toho, co by se 
dalo udělat jinak nebo jaké neočekávané pro-
blémy se mohou objevit. Pohled zaměstnan-
ců této generace může být přínosný, pokud 
dostanou možnost se vyjádřit.

Zpětný mentoring 
Neříkejte tomu mentoring!  
Minulý měsíc jsem byl svědkem toho, jak asi 
padesátiletý muž vystupoval s prezentací na 
téma moderní trendy v sociálních médiích. 
Poněkud mě to zarazilo, neboť jeho poslu-
chači byli takřka výhradně zástupci generace 
narozené v 80. a 90. letech. Během přestáv-
ky na kávu jsme si chvíli povídali o tzv. Klout 
skóre (to je číslo od 1 do 100, které vyjadřuje 
míru vašeho vlivu - čím jste vlivnější, tím je 
vaše Klout skóre vyšší) a ukázalo se, že má 
absolutní přehled o všem, co s tímto tématem 
nějak souvisí. Daly mu snad na dané téma ně-
jaké speciální školení jeho děti? Ne, jeho kole-
gové v práci.  Klíčovými faktory jsou zde sdíle-
ní nebo výměna informací, přičemž rozhodně 
neplatí, že mentoring by musel probíhat jen 
jedním směrem – od staršího k mladšímu. 
Je důležité si však uvědomit, že tohle se 
nedá vynutit. Největšího úspěchu dosahují 
programy založené na dobrovolnosti. A nale-
zení vhodných „ambasadorů“ takových pro-
gramů může pomoci jejich rozšíření po celé 
společnosti. Mějte na paměti, že se jedná o 
obousměrný proces a že mladí zaměstnanci z 
tohoto procesu získávají velký přínos ve smy-
slu pochopení konkrétních potřeb na úrovni 
nejvyššího managementu společnosti. 
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A konečně jistě stojí za zmínku, že o tomto tématu už bylo napsáno tolik, že někdy zapomíná-
me, že tím nejlepším způsobem, jak se k někomu dostat blíž, je naslouchat tomuto člověku. 
Využití těchto jedinečných a ohromných znalostí, jež mladí lidé přinášejí do světa byznysu je 
přínosem pro všechny zainteresované.

Abstract:
With the technological age zooming past us, we as managers are at a period where we must take 
advantage of this ever-changing frontier.  Employees in their twenties live on this cutting edge and 
have limitless technologies and options that did not exist 10 years ago.  They seek to enhance 
their technical skills in their area of expertise.  They want a boss who will allow them flexible 
schedules which allow them to blend personal and work life.  What can we as managers do to 
motivate them to higher levels? How can we manage them so they don‘t hesitate in sharing their 
cutting edge tech skills?

Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Kompletní anglické znění v publikaci uveřejněných článků je k nalezení na webu 
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Socioekonomický přínos společnosti  
Coca-Cola – český příběh

Autorka: Kateřina Eliášová, PAC manager CZ and SK, Coca-Cola  
Česká republika, www.coca-cola.cz

Politici často hovoří o tom, jak se jim podařilo 
upevnit ekonomiku či o tom, jak se zasloužili 
o její růst. Nejsou to však vlády a politici, kdo 
má zásluhu na růstu ekonomiky, je to soukro-
mý sektor - podniky a firmy. Podniky vytváří 
pracovní místa a odvádí daně, ze kterých pak 
vlády mohou financovat sociální programy.

Jedním z projektů, který ukázal dopady a pří-
nosy velkých nadnárodních společností na 
lokální trhy, kde působí, je socioekoomická 
studie (SEIA) společnosti Coca-Cola v České 

republice. Cílem projektu bylo ukázat nezane-
dbatelné přidané hodnoty, které společnost 
Coca-Cola vytváří v rámci české ekonomiky 
a společnosti. 

„Výchozím bodem pro provedenou analýzu 
byla konečná spotřeba produktů Coca-Cola, 
kterou lze v rámci dané ekonomiky vysledo-
vat v peněžním vyjádření. Když si spotřebitel 
koupí v supermarketu láhev Coca-Coly, část 
těchto peněz připadne tomuto supermarketu, 

další část náleží distributorovi, a další se do-
stane místnímu výrobci Coca-Coly. Takto lze 
vysledovat celkový socioekonomický dopad 
systému Coca-Cola na českou ekonomiku, a 
rozdělit jej na tři typy efektu: přímý, nepřímý a 
sekundární,“ uvádí hlavní autor studie Ethan 
B. Kapstein, mezinárodně uznávaný ekonom 
spolupracující s vládními agenturami a před-
ními nadnárodními společnostmi, partner 
společnosti Steward Redqueen.

Vyjádřeno v číslech za rok 2013 byl přímý 
přínos společnosti Coca-
-Cola české ekonomice 
764 milionů korun. To zna-
mená, že 8,16 % obratu 
společnosti Coca-Cola 
v ČR, který byl 9,361 mi-
liardy Kč, představovaly 
mzdy vyplacené přímým 
zaměstnancům ve výši 
471 milionů Kč. Daně za-
placené v ČR dosáhly 293 
milionů Kč. 

Celkový nepřímý socio-
ekonomický přínos systé-
mu Coca-Cola pro českou 
ekonomiku v roce 2013 byl 
vyčíslen na 6,177 miliardy 
Kč, tj. 66 %. Jelikož hod-
notový řetězec Coca-Cola 
jde napříč mnoha hospo-
dářskými odvětvími, byly 
tyto peníze vyplaceny do-
davatelům surovin, za ná-
kup služeb a za stavební 
práce, za využití služeb v 
oblasti dopravy a komu-

nikací stejně jako za různé obchodní služby. 
Kromě toho je nepřímý přínos Coca-Cola rov-
noměrně rozložen do oblastí České republiky 
s vyššími i nižšími příjmy. Systém Coca-Cola 
v ČR generuje 8000 pracovních míst v rámci 
svého dodavatelského řetězce, zejména v ob-
chodu a ve výrobě. To znamená, že na 1 pra-
covní místo v systému Coca-Cola v ČR při-
padá dalších 8 pracovních míst. Těchto 8000 
pracovních míst představuje 0,2 % celkové 
pracovní síly v ČR. 
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Třetí a poslední přínos vytvořený systémem 
Coca-Cola v ČR spočívá ve výdajích na spo-
třebu na straně všech českých rodin, jejichž 
mzdy jsou přímo či nepřímo vypláceny spo-
lečností Coca-Cola. Tento ukazatel odráží 
řetězový efekt, který má přítomnost místního 
výrobce Coca-Cola na českou ekonomiku. 
Tento tzv. sekundární socioekonomický pří-
nos představuje 1,753 miliardy Kč, tak jak 
se odráží ve mzdách přímých a nepřímých 
zaměstnanců Coca-Cola v ČR v roce 2013. 
To znamená, že dodatečných 18,7 % obratu 
Coca-Cola v roce 2013 bylo převedeno na 
kupní sílu přímých zaměstnanců společnosti, 
jejích partnerů a (sekundárních) dodavatelů.

Kromě ekonomického přínosu se studie za-
bývá i společenskou odpovědností systému 
Coca-Cola. Tato odpovědnost vychází ze sna-
hy společnosti o zachování udržitelného roz-
voje a v souladu s globální vizí The Coca-Cola 
Company má definován svůj vlastní způsob 
rozvoje a společenské odpovědnosti s ohle-
dem na region, ve kterém působí. V České 

republice se Coca-Cola zapojila do mnoha 
různých aktivit, projektů a iniciativ s cílem na-
pomáhat místním komunitám a podporovat 
zdravý a aktivní životní styl. 

Abstract:
SEIA project demonstrates the extent of Coca-Cola´s socio-economic impact in the Czech Re-
public, where impact is defined in terms of added value and employment generation. Although 
Coca-Cola beverages are often seen by their consumers as being the product of a single mul-
tinational company, they are produced in most countries by a local bottler, which buys syrup 
concentrates from The Coca-Cola Company. 

The bottler generates local employment and incomes directly in its plants, but it also supports 
employment, incomes, and tax revenues throughout the economy by purchasing goods and  
services from a variety of suppliers and selling through a widespread distribution network.

„According to our research, Coca-Cola contributed at least 0.2% of the 2013 GDP directly or 
through suppliers and trade. Eight percent of its total turnover was paid either in salaries- CZK 
471 million- or taxes- CZK 293 million. The total indirect impact of Coca-Cola’s presence in the 
market was CZK 6.177 billion. If you add indirect employees, Coca Cola’s operations here crea-
ted CZK 1.753 billion in salaries. Those are significant numbers,“ says author of the study Ethan 
B. Kapstein, internationally respected economist cooperating with government agencies and 
leading multi-national companies, partner at Steward Redqueen.
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Společnost Coca-Cola poskytla pomoc během 
záplav v letech 2002, 2009, 2010 a 2013. 
Rozsáhlá distribuční síť umožnila poskytnout 
okamžitou pomoc všem postiženým oblastem. 
Dodávky dosáhly 8 314 955 Kč.
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Digital transformation

Autoři: Pavel Šprynar, Senior Consultant, Dominik Zosinčuk,  
Consultant, Josef Dvořák, Consultant, Deloitte - ICT poradenství, 
www.deloitte.cz

Svět se mění. Technologie a inovace ničí 
vstupní bariéry pro vstup do dříve uzavře-
ných a konzervativních odvětví, síla se stáčí 
směrem k zákazníkům. Vždy se najde někdo, 
kdo přemýšlí jak poskytovat lep-
ší služby pro zákazníky a tím se 
snaží změnit trh.

Společnosti a jejich vedení již 
toto sami cítí. Podle posledního 
Deloitte průzkumu považuje 47 
% IT ředitelů digitální iniciativy 
jako svoji prioritu pro rok 2015. Je jednodu-
ché začít s různými technologiemi, start-upy, 
agenturami, iniciativami a kampaněmi a zís-
kat množství aplikací, mikrostránek a dílčích 
benefitů. Bude to ovšem stačit k uspokojení 
zákazníků a zisku většího podílu na trhu?

Klíčem je správná strategie, myslet ve velkých 
intencích, v návaznosti kroků, aktivit a tech-
nologií, které v unikátní kombinaci přinesou 
trhu velkou změnu.

Strategické vize a vedení pro-
svítí správný směr vpřed. An-
gažovanost Vašeho týmu, od 
shora dolů, je klíčovým fakto-
rem, který usnadní a podpoří 
digitální transformaci v celé 
společnosti, pro  pohyb vpřed. 

Zapojení zákazníků je nezbytné, udržujte s 
nimi kontakt a poslouchejte je na všech ka-
nálech. 

Čas na změnu právě nastal!

Abstract:
Customer engagement, fuelled by empowered people, infused by visionary leadership for  
successful digital transformation.

Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Zapojení zákazníků a 
zaměstnanců je spolu se 
správnou vizí a strategií 

klíčem k úspěšné digitální 
transformaci. 

Dominik Zosinčuk

Josef Dvořák
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IT inovace pomohou v objevování nových léků   

Autor: Filip Mavrov, External Affairs & Market Access Director, Merck 
Sharp & Dohme s.r.o., www.msd.cz

V moderní medicíně mají obrovský význam 
inovativní léky, které významným způsobem 
prodlužují lidský život. Neméně důležité ov-
šem je, že zlepšují i jeho kvalitu. Počet nových 
léků se ovšem snižuje, proto hledáme cestu, 
jak výzkumné procesy zefektivnit.

Testování účinnosti a bezpečnosti nových 
léků trvá déle a proces schvalování je stále 
náročnější. Průměrná částka na vývoj jed-
né nové molekuly přesahuje miliardu dolarů. 
Přesto přínos těchto léků je nezpochybnitelný 
– i díky nim se očekávaná délka života mezi 
začátkem 20. a 21. století prodloužila o celé 
čtvrtstoletí.

Dnes hrají inovativní léky stále výraznější roli 
u takzvaných civilizačních chorob, například 
diabetu, kterému jen v ČR padne za oběť 20 
tisíc lidí ročně. Moderní léčiva především po-
máhají oddálit rozvoj komplikací diabetu, které 

hrozí ka-
ž d é m u 
d i a b e t i -
kovi. Vý-
s ledkem 
je nejen 
lepší život 
samotné-

ho pacienta, ale může jím být i ekonomický 
prospěch pro celou společnost. 

Ročně se totiž u nás na léčbu diabetu vydá 38 
miliard korun, ale z toho „jen“ 22 miliard činí 
přímé náklady. Z nich pak převážná většina ne-
připadá na léky, ale na léčbu komplikací diabe-
tu, především chirurgické výkony, dialýzy, hos-
pitalizace apod. A obrovská částka 16 miliard 
korun jde na vrub nákladů nepřímých, převáž-
ně sociálních. A tyto náklady se při nasazení 
nejmodernější léčby pochopitelně snižují.

Ze všech těchto důvodů hledáme cesty, jak 
vývoj léků urychlit a zefektivnit. Jednou z nich 
je důraz na využití IT inovací. Krokem tímto 
směrem bylo otevření Globálního inovativního 
IT centra MSD v Praze. Investici ve výši 1,5 
miliardy korun ocenil CzechInvest titulem In-
vestor roku v oboru IT a sdílených služeb. 

Inovativní centrum, které již na konci roku 
2015 bude zaměstnávat na 500 osob, z 95 % 
vysokoškolsky vzdělaných expertů, se hodlá 
například zaměřit na analýzy dat z klinických 
zkoušek shromážděných za mnohaletá obdo-
bí. Pomůže nám to pochopit, které přístupy 
fungovaly nejlépe, které selhaly a proč. Na 
základě získaných údajů se můžeme oriento-
vat při výzkumu, vyhnout se slepým uličkám 
a vsadit na to, co s větší pravděpodobností 
vyjde a z čeho budou mít prospěch pacienti i 
celá společnost. 

Od května 2015 IT centrum MSD sídlí v nové 
šestipatrové budově Riverview na pražském 
Smíchově a napomáhá tak rychlému rozvo-
ji této bývalé tovární čtvrti. Více informací v 
článku „Inovativní centrum MSD pomáhali 
navrhovat sami zaměstnanci“. 

MSD patří mezi špičku globálních farmaceu-
tických společností. V USA a Kanadě působí 
pod názvem Merck & Co. V České republice je 
MSD leaderem v biologické léčbě v revmato-
logii a gastroenterologii,  v inovativních lécích 
v diabetologii, kardiologii a infektologii a v ob-
lasti vakcín. 

Abstract:
Innovative pharmaceuticals significantly extend human lives. The research and development 
of new pharmaceuticals last longer and longer. IT innovations can accelerate the development 
of pharmaceuticals and make it more efficient. Therefore MSD opened its IT Global Innovation 
Center in Prague. Involving an investment of 1.5 billion crowns, the project has received the 
CzechInvest Investor of the Year Award. 
 
Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Inovativní léky významně prodlužují lidský život. Jejich výzkum a vý-
voj však trvá stále delší dobu. IT inovace pomohou vývoj léků urychlit 
a zefektivnit. Společnost MSD proto v Praze otevřela Globální inova-
tivní IT centrum. Investici ve výši 1,5 miliardy korun ocenil CzechIn-
vest titulem Investor roku v oboru IT a sdílených služeb. 
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Pevné obchodní vztahy potřebují péči s přesahem

Autor: Štěpán Smrčka, Sales Manager, PASSERINVEST GROUP, a.s., 
www.passerinvest.cz

Klíčem k úspěchu je vybudovat vztahy, které 
přesahují jednorázové projekty a poskytují 
klientům hodnotu na dlouhodobém a stabil-
ním základě. 

Správná osoba na správném místě

Pravidelná komunikace se zákazníkem by 
měla být jednou z vašich priorit. Zvolte si ze 
svého týmu člověka, který bude vašemu dů-
ležitému klientovi tím nejlepším partnerem. 
Pokud máte pocit, že mezi vámi nefunguje ta 
správná „chemie“, nebojte se tuto odpověd-
nou osobu na začátku procesu vyměnit. Při 
dlouhodobých a/nebo komplikovaných pro-

jektech se mohou snadno objevit náročné a 
velmi stresující okamžiky, ve kterých je che-
mie mezi oběma stranami často tím jediným, 
co dokáže zabránit krizi a co oběma stranám 
pomůže posunout se dál. Osobnostní vlast-
nosti jsou stejně důležité jako pracovní zku-
šenosti.

Komunikace

Čím více hodnoty nabízíte, tím více vám bude 
klient důvěřovat. Vždy ochotně sdílejte infor-
mace, ale pečlivě vybírejte a rozvažujte, v jaké 
formě je poskytnete. Naučte se klientův „ja-
zyk“ a ve vzájemné strukturované komunikaci 

jej používejte. Komunikujte otevřeně, jasně, 
přímě, ne příliš komplikovaně. Klienta nezají-
mají vaše složité a zavádějící interní procesy. 
Po každé komunikaci na důležité téma shrňte, 
co jste udělali a jaké kroky mohou obě stra-
ny očekávat. Tím se vyhnete všem nevítaným 
překvapením. Klienti nemají (nepříjemná) pře-
kvapení rádi!

A nezapomínejte: každý kontakt s klientem 
zanechává pozitivní nebo negativní stopu na 
vaší pověsti!

Krizová komunikace

Jakmile se na straně klienta objeví problém, 
který bude jakýmkoliv způsobem souviset s 
vámi, je to problém váš. Vy jste první, komu 
klient zavolá, a poslední, kdo bude za své 
služby oceněn. Buďte na to připravení, buďte 
trpěliví, klidní, uvolnění (ne ale příliš) a pokus-
te se o daném problému získat co nejvíce in-
formací. Nepospíchejte a potvrďte si všechny 
informace a aspekty ze všech stran – vaší, 
klientovy i ze strany jiného zainteresovaného 
subjektu. Pokuste se přijít s rozumnými řeše-
ními. Klienti si vás platí proto, abyste jim po-
máhali problémy řešit. Čím více problémů jim 
pomůžete vyřešit, tím lépe. 

After-marketing

Projekt je hotový, vše je, jak má být, vše se 
úspěšně zvládlo. Nedopusťte, aby si klient 
nyní myslel, že už není ve sféře vašeho zá-
jmu. Je velmi citlivý a nechce mít pocit, že ho 
máte rádi jen kvůli práci. Váš aktivní přístup 
po ukončení projektu určitě nadšeně ocení při 
budoucí spolupráci.

Abstract:
This article on the theme of the relationship between clients and suppliers offers tips on how to 
build strong, long term relationships with clients – relationships that span multiple individual pro-
jects and contribute to business success. The recommendations include choosing the right person 
for negotiations with the client, the principles and importance of communication, including crisis 
communication, and an active approach even after the project is finished, which is important for 
the success of future cooperation.

Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Článek na téma vztahu klienta a dodavatele představuje tipy, jak s klienty budovat 
pevné dlouhodobé vztahy, které přesahují rámec jednorázových projektů a přispí-
vají k úspěchu v podnikání. Tato doporučení zahrnují výběr správné osoby pro jed-
nání s klientem, zásady a význam komunikace, včetně krizové komunikace, i aktiv-
ní přístup po ukončení projektu, který je důležitý pro úspěch budoucí spolupráce.
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Personalizace výrobků zákazníky? Cesta do 
pekla je dlážděná dobrými úmysly 

Autoři: Lenka Nová, Associate a Ondřej Antoš, Legal Trainee, Squire 
Patton Boggs, www.squirepattonboggs.com

Mnoho výrobců dnes vychází vstříc svým 
zákazníkům nabízením možnosti „personali-
zace“ jejich výrobků. 
Zatímco v minulosti 
byly populární silné 
značky mezinárod-
ních řetězců, dnes 
si zákazníci cení mít 
originál vystihující je-
jich jedinečnou osob-
nost, ať již jde o odě-
vy nebo třeba na míru 
namíchané cereálie. 

Za “unikát“ si výrobce může účtovat slušný 
příplatek, a zároveň získá i nové nápady pro 
rozšíření své nabídky zákazníkům. Zpravidla 
však nemyslí na to, že větší vtáhnutí zákaz-
níka do tvořivého procesu zvyšuje riziko, že 
zákazník bude mít k výslednému dílu autorská 
práva, což má zásadní vliv na další komerční 
využití společného produktu. 

Stane-li se zákazník spoluautorem (konkrét-
ního) díla, má právo spolurozhodovat o jeho 

dalším užití, včetně 
jeho zveřejnění a na-
bízení dalším zákaz-
níkům. Tomu se dá 
z větší míry vyhnout 
uzavřením dohody, 
kterou se zákazník v 
maximální přípustné 
míře vzdá svých au-
torskoprávních ná-
roků a udělí výrobci 
veškeré souhlasy a 

licence nutné pro další využití díla. Výrobce 
se tím vyhne právním problémům i případným 
nedorozuměním, které by mohly negativně 
ovlivnit budoucí vztah se zákazníkem – spo-
luautorem a i s dalšími zákazníky.

Abstract:
If the customer becomes a co-author of a (specific) work, he is entitled to take part in decision-
-making on the product’s further use, including its publication and offer to other customers. This 
may be avoided, to a major extent, by executing an agreement under which the customer waives 
in the maximum possible extent its copyright-based claims and grants to the manufacturer any 
and all consents and licenses necessary for the further use of the respective work. With such an 
agreement in hand, the producer will avoid legal problems and also potential misunderstandings 
that could adversely affect the future relationship with the customer/co-author, as well as other 
customers.
 
Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Zapojení zákazníků do navrhování finální podoby 
výrobku může výrobci způsobit právní problémy 
vyplývající z možného spoluautorství zákazníka 
k takovému výrobku. Vhodnou ochranou před 
budoucími problémy s jeho dalším komerčním 
využitím je uzavření dohody mezi výrobcem a 

zákazníkem, která tento režim upraví.
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Měnící se role žen ve světě B2B jako příležitost 
k růstu

Autorka: Jana Hrabětová, manažer, A.T. Kearney, www.atkearney.com

V posledních letech se celosvětově zvyšuje 
nejen podíl žen v celkové pracující populaci, 
ale roste i jejich počet na manažerských po-
stech a v rolích, které rozhodují o nákupním 
chování firem. 

Dle průzkumu A.T.Kearney, který proběhl v 
roce 2014 na britském trhu, si 60 % oslove-
ných firem uvědomuje, že je nutné modifikovat 
stávající přístupy a prodejní strategie, pokud 
chtějí prodat své výrobky či služby firemnímu 
zákazníkovi, za nějž o nákupu rozhoduje žena.
I přes široké povědomí o tomto nastupujícím 
trendu, pouze 20 % oslovených firem již pod-
niká konkrétní kroky jako například:

• Zvyšuje zastoupení žen v prodejních týmech

• Mění způsoby vyjednávání

• Přizpůsobuje interní prodejní procesy

• Pořádá speciální akce pro B2B zákazníky – 
ženy

Firmy úspěšně adresující rostoucí roli žen ve 
světě B2B se od těch ostatních liší zejména v 
následujících čtyřech faktorech:

1. Chápou posilování ženského prvku v B2B 
světě jako příležitost k růstu a jejich vedení 
věnuje tomuto tématu značnou pozornost

2. Staví prodejní a dodavatelský přístup na 
míru – zohledňují toho, zda za zákazníka 
nakupuje muž nebo žena  a promítají tento 
fakt např.do školících programů či prodej-
ních strategií 

3. Kladou důraz na - nejen genderovou  -  di-
verzitu zaměstnanců a systematicky ji pod-
porují

4. Soustředí se na networking mimo klasické 
firemní struktury – organizují externí setká-
ní s ženami v rolích přímých či nepřímých 
nákupčích a názorových vůdců

Podle našeho názoru společnosti, které se 
aktivně snaží využít rostoucí roli žen v B2B 
světe nebo se na tento trend v blízké budouc-
nosti zaměří, mají šanci získat novou konku-
renční výhodu a dlouhodobě uspět na globál-
ním trhu.

Abstract:
The article summarizes findings of A.T. Kearney study that is focused on the role of women in a 
world of B2B in terms of their influence on company decision making in the area of purchasing 
goods and services. It also identifies main factors, which differentiate companies that successfully 
address women element in the world of B2B.

Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Článek shrnuje poznatky studie A.T.Kearney zaměřené na roli žen ve světě B2B z 
hlediska jejich vlivu na rozhodování firem v oblasti nákupu zboží a služeb a iden-
tifikuje základní faktory, které odlišují firmy úspěšně adresující ženský prvek ve 
světě B2B.
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Jste připraveni na budoucnost nebo přežíváte 
v minulosti? 

Autor: Michal Kratochvíl, Managing Director, Accenture,  
www.accenture.com

Studie společnosti Accenture Global Con-
sumer Pulse Research, která v posledních 
deseti letech každoročně sleduje chování 
spotřebitelů na celém světě, odhaluje, jak di-
gitální technologie mění chování zákazníků a 
jejich potřeby. Ale také ukazuje, že i když se 
za poslední dekádu mnohé změnilo a nástup 
digitální ekonomiky je zřejmý, přístup k zákaz-
níkům zůstal mnohde podobný. Zákazníci se 
stále setkávají s matoucími webovými strán-
kami, neúměrnou dobou čekání při kontak-
tování call center a musejí dlouho čekat při 
řešení problémů bez ohledu na komunikační 
kanál, který používají. Například 53 % zákaz-
níků v USA změnilo poskytovatele služeb z 
důvodu špatné kvality služeb a k 80 % těchto 
odchodů nemuselo dojít, kdyby byly služby 
lépe nastaveny.

Nástup digitální ekonomiky narušuje loajali-
tu zákazníků. Firmy se sice snaží udržet je-
jich věrnost, ale „digitální zákazník“ průběžně 
vyhodnocuje služby i nabídku konkurence. 
Důsledkem je růst tzv. „switching economy“ 

(ekonomiky přecházení), která dnes na 17 
klíčových světových trzích představuje odha-
dované příjmy ve výši 6,2 bilionu USD, což je 
o 26 % více než v roce 2010, kdy byl jejich 
objem 4,9 bilionu USD.

Pokud firmy chtějí z tohoto potenciálu něco 
získat, musejí se adaptovat a přijmout zákaz-
nicky orientovanou strategii, která sjednotí 
prodejní a komunikační kanály tak, aby vy-
hovovala preferencím zákazníka. Dnešní zá-
kazníci vyžadují služby dynamické, přístupné 
a nepřetržité. Každý zákazník je digitální zá-
kazník, ale ne všichni jsou ochotní fungovat 
stejně.

Co tedy mohou firmy udělat proto, aby vyu-
žily možností „switching economy“? V prv-
ní řadě by se měly zaměřit na přizpůsobení 
nabídky různým typům zákazníků. Překonat 
model nabídky „jeden typ služeb pro všech-
ny“, snažit se nabídkou odlišit a jednotlivé 
kroky postupně testovat a učit se podle jejich 
přijetí. A především zvládnout integrovaný 
přístup k různým prodejním kanálům, které 
odpovídají potřebám a preferencím rozdílných 
typů zákaznických segmentů. Díky poskytnu-
tí možnosti interakce, které se líbí tradičním i 
digitálně zdatným zákazníkům, se těmto spo-
lečnostem bude dařit udržet si své zákazníky 
a přilákat nové. Ti budou pomalu opouštět 
méně pružné konkurenty. Jste připraveni na 
budoucnost?

Abstract:
Digital disruption has caused a steady erosion of customer loyalty despite companies’ customer 
retention efforts. Consumers continuously evaluate providers and have become nonstop custo-
mers. The tangible result is a growing “switching economy” that accounts for an estimated $6.2 
trillion in revenue opportunity for providers across 17 key markets today—up 26 percent, from 
$4.9 trillion, in 2010. To tap into new revenue growth potential, companies must adopt new 
customer centric practices, including offering an integrated customer experience across digital 
and analog channels to meet customers’ preferences.
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Digitální technologie mění chování zákazníků a jejich potřeby. Firmy, které chtějí 
profitovat z rámci tzv. „switching economy“, která představuje odhadované  po-
tenciální příjmy v objemu 6,2 bilionu USD,  musejí přijmout zákaznicky orientova-
nou strategii, která sjednotí prodejní a komunikační kanály tak, aby vyhovovaly 
preferencím zákazníka.
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Ochrana osobních informací

Autor: Miroslav Gejdoš, advokát, Schönherr s.r.o.,  
www.schoenherr.eu

Úprava nového občanského zákoníku mírně 
rozšiřuje ochranu před vyzrazením důvěrných 
informací. Dle § 1730 musí ten, komu byly dů-
věrné informace sděleny (obchodním partne-
rem při vyjednávání smlouvy) dbát na to, aby 
je nezneužil nebo neprozradil jinému bez zá-
konného důvodu. 

Ustanovení § 1730 
sice navazuje na po-
jetí zakotvené již v § 
271 dřívějšího ob-
chodního zákoníku, 
na rozdíl od tehdejší 
úpravy však důvěr-
nost informací může 
vyplynout i z jiných 
objektivních okolnos-
tí. I nadále však lze 
poskytovateli infor-
mací doporučit, aby při vyjednávání smlouvy 
jasně označil ty informace, které považuje za 
důvěrné.

Na druhou stranu tomu, kdo hodlá zpřístupnit 
informaci získanou od protistrany při vyjedná-
vání smlouvy, lze doporučit, aby si ověřil, že ji 
protistrana nepovažuje za důvěrnou. Může se 
tak vyhnout vzniku nemilých povinností v pří-
padě jejího prozrazení, soudním sporům a ne-
jisté soudní interpretaci o rozsahu důvěrnosti. 

V případě porušení 
ochrany důvěrných 
informací riskuje 
podnikatel vznik po-
vinnosti vydat druhé 
straně bezdůvodné 
obohacení, případně 
též povinnost nahra-
dit jí újmu. 

Přísnější úprava se 
vztahuje např. na ad-

vokáty, notáře, exekutory či banky. U těchto 
profesionálů jsou pravidla mlčenlivosti upra-
vena přísněji ve speciálních zákonech. 

Abstract:
The New Civil code has introduced a more extensive determination of confidential information 
which is obligatorily protected from misuse or disclosure by any contractual party. Newly, this 
concerns not only information expressly determined as confidential by the parties, but also 
information that may be considered as confidential under other (objective) circumstances. 
Professionals are subject to stricter rules of confidentiality above the scope of the stated rules. 
Misuse or unauthorised disclosure of the confidential information triggers the obligation to return 
the unjust enrichment and, alternatively, to indemnify all potential damages.

Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Nový občanský zákoník rozšířil pojetí důvěrné 
informace, která je ze zákona mezi smluvními 

stranami chráněna před zneužitím či prozrazením. 
Nově již za důvěrné informace nejsou považovány 
pouze ty, které tak byly výslovně stranami ozna-

čeny, ale také ty, jejichž důvěrnost vyplývá z jiných 
(objektivních) okolností. Na profesionály se vztahují 
přísnější pravidla. Prozrazení či zneužití důvěrných 
informací je stíháno povinností vydat bezdůvodné 

obohacení, případně nahradit vzniklou újmu.
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Mentální svoboda aneb paradox standardizace 

Autor: Oleg Spružina, generální ředitel, TÜV SÜD Czech,   
www.tuv-sud.cz 

Absolutní svoboda je mentálně i energeticky 
náročná. Naproti tomu přiměřená a promyš-
lená pravidla hry nás do značné míry dušev-
ně osvobozují.

Často se setkávám s názorem, že většina no-
vodobých norem a standardů jenom svazu-
je ruce svobodnému trhu a brzdí podnikání. 
Synonymem normativního „útlaku“ se stal 
především Brusel, ale také všechny obecně 
známé kvalitativní standardy a normy. Splnit 
dnes všechno, co bychom plnit měli, je nároč-
né časově i finančně. 

Jenže svět bez jasných pravidel by zname-
nal chaos. Vždyť v dnešní době by člověk 

bez fungujících 
standardů ani 
ráno nedojel do 
práce. Stejně tak 
moderní firma 
by nemohla být 
úspěšná, kdyby 

se ve své vnitřní struktuře neřídila standardní-
mi postupy a kdyby definovaným způsobem 
nekomunikovala s klienty. 

Historie norem a standardů je dlouhá a do-
provází lidstvo od samotného počátku, mění 
se pouze jejich kvalita a sofistikovanost. A na 
základě historické zkušenosti můžeme říct, 
že jasná pravidla jsou nezbytnou součástí 
lidského pokroku a také že vedou k mentální 
svobodě. Jestliže se můžeme spolehnout na 
standardizované procesy a nemusíme opa-
kovaně řešit stejné problémy, pak nám zbývá 
dostatek mentální kapacity na řešení oblastí 
a problémů, které za to stojí. Třeba potřebám 
našich zákazníků. A to je paradox standardů, 
které nás svými mantinely vlastně osvobozují.

Abstract:
The majority of today’s norms and standards are perceived as something negative limiting our 
entrepreneurial freedom and put a financial burden on our companies. Is it really so? Or does 
standardization, in fact, hides a paradox, which is that respecting rules can lead to mental free-
dom to spend more time on the essentials such as mapping our clients’ real needs, innovation 
and creativity? 
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Většina novodobých norem a standardů je dnes vnímána 
negativně s tím, že omezují svobodný trh a brzdí podnikání. 
Je to tak ale opravdu? Anebo se mezi mantinely pravidel 
skrývá zdroj inovací, tvořivosti a svobody firem?     
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Spolupráce s dodavateli jako nástroj ke 
zlepšení výkonnosti vlastního dodavatelsko – 
odběratelského řetězce

Autorka: Eva Vrzalová, Consultant, Expense Reduction Analysts,  
www.expensereduction.com

Při snaze o zapojení do vlastních aktivit se 
většina firem obvykle soustředí na zákazní-
ky a opomíjí dodavatele. Přitom právě oni se 

mohou stát jedinečnou konkurenční výhodou. 
Podle mých zkušeností u výrobních a distri-
bučních společností přináší jejich integrace 
rychlé benefity. Jak tedy zapojit dodavatele, 
abychom zvýšili vlastní výkonnost? 

Obvykle mají dodavatelé jen málo informací o 
svých odběratelích, neznají jejich cíle a někdy 
dokonce ani očekávaná odběrová množství. 
Pokud tento stav změníme a spolu s klientem 
stanovíme dodavateli roční cíle v oblastech 
flexibility, řízení nákladů a inovací, kvality a se-

známíme je s plánovaným ročním odběrovým 
množstvím, jsou pak ve svých dodávkách da-
leko pružnější. Pravidelný report s aktuálním 

stavem pak dodavateli umožní včas objednat 
materiál, naplánovat výrobní kapacity, vyčle-
nit skladové prostory a zajistit nákladově op-
timální logistiku.

Zajistíme tak nejen plynulost vlastní výroby 
nebo distribuce, ale současně se pro svého 
dodavatelé stáváme důvěryhodnějším a před-
vídatelnějším partnerem, což v důsledku vede 
k dosažení lepších obchodních podmínek a 
větší ochotě k investicím ze strany dodavatele.

Abstract:
Improve performance of Supply Chain is a must for every manufacturing and service organisation 
in the global competition race. Do you think that you did everything to win? There is a large op-
portunity, which is often overlooked - supplier’s engagement. By managing supplier’s engagement 
can organisation achieve performance goals while raise standards deep within the supply chain.

02

Zlepšování výkonnosti dodavatelsko – odběratelského řetězce je v globální konkurenční soutěži nezbyt-
ností. Myslíte si, že už jste udělali vše proto, abyste tento závod vyhráli? Možná jste stále ještě nevyužili 
velké příležitosti, která bývá často přehlížena – zapojení dodavatelů. Jejich integrací můžete nejen zvýšit 
kvalitativní standardy, ale i dosáhnout stanovených výkonnostních cílů.
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Věnujeme se dostatečně našim osobním 
financím?

Autorka: Karin Hejmová, Premium Advisory, Swiss Life Select,  
www.swisslifeselect.cz

Často si kladu otázku „Proč lidé tráví tolik 
času vyděláváním peněz a tak málo času 
tím, aby je efektivně spravovali?“  Mož-
ná je to nebaví nebo mají pocit, že není co 
zlepšovat anebo to jen není priorita. Pokud je 
klientovi nabídnuta profesionální péče, klient 
někdy odmítá s tím, že si své finance spra-
vuje sám. Věřím, že i český trh spěje ke stavu 
běžnému v západní Evropě, kdy tak jako mám 
svého lékaře nebo právníka, kterému věřím, 
tak mám i svého finančního poradce, kterého 
respektuji jako partnera, protože vím, že jeho 
práce pro mě má přidanou hodnotu.

V čem tedy tato přidaná hodnota spočívá? 
V dnešní době není v lidských silách, aby se 
člověk do detailu orientoval na finančním trhu, 
pokud v této oblasti denně nepracuje. Jen-
že znalost oboru není jediná a nejdůležitější 
přidaná hodnota. Finanční poradce by měl 
fungovat spíše jako kouč, který nemá klien-
tovi předkládat nabídky, ale vést ho k zamyš-
lení jestli to, co se svými financemi dělá, od-
povídá jeho životním plánům, cílům a přáním. 

Hlavní přidaná hodnota je v komplexním 
pohledu na veškerý majetek a jeho soulad 

s přáními a cíli klienta. Spousta lidí tyto věci 
dělá podvědomě, ale hodně jich stále zjišťuje, 
že nadhled, který mohou získat díky zkušené-
mu profesionálnímu poradci je neocenitelný. 
Někteří lidé si tuto skutečnost neuvědomu-
jí, nechtějí se otevřít a deklasují tak poradce 
pouze na předkladatele nabídek. Výsledek tak 
často neodpovídá jejich představám a utvrzu-
je je v původním názoru.  Pokud neznáme cel-
kovou situaci a přání klienta, těžko je můžeme 
bez křišťálové koule splnit. 

Možná, kdyby tato služba byla placená tak, 
jako je to např. ve Velké Británii, klienti by se 
lépe připravovali, lépe by chápali přidanou 
hodnotu, kterou mohou dostat, jen pokud bu-
dou dodatečně zainteresováni („engaged“) na 
průběhu i výsledku spolupráce.

Myslím si, že kvalita práce finančních po-
radců je přímo závislá na důležitosti, kte-
rou jejich práci dají jejich klienti, jinými 
slovy, jakou důležitost sami dají správě svých 
vlastních financí.

Abstract:
Are we engaged enough for taking care about our private finance? 

• Why we take so much time to earn money and so little time to take care of them well?

• A good financial advisor should be a coach that leads you to think about your expectations and 
wishes, does not give you only financial offers.

• Without giving all details about our current situation and wishes and needs we cannot expect 
the financial advisor to come up with solution that will suit us.

• The more we are engaged about the result, the more we get out of the advisory process.
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Digitální 
transformace

Kompletní anglické znění v publikaci uveřejněných článků je k nalezení na webu 
www.czechmarketplace.cz v sekci News nebo pod názvem společnosti, která poskytla článek.
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Chytré stadiony

Autor: Zbyněk Pardubský, Deputy GM, Huawei Technologies (Czech) s.r.o., 
www.huawei.com

Moderní sportovní stadion by měl návštěv-
níkům kromě samotného utkání poskytovat 
i doprovodné služby, například prostřednic-
tvím bezdrátových a mobilních sítí. Pražská 
fotbalová Sparta jako první v ČR tento trend 
proměnila v realitu, a získala tak nespornou 
konkurenční výhodu.

Nasazení pokročilých technologií nabízí víc 
než jen připojení k internetu - divákům zpro-
středkuje zcela novou uživatelskou zkušenost 
a provozovatelům umožňuje zavést nové ob-
chodní modely, a získat tak dodatečné zdro-
je příjmů. Na základě dat o využívání služeb 
získá provozovatel také přesnější představu o 
potřebách fanoušků.

Společnost Huawei patří k osvědčených do-
davatelům síťových technologií pro sportov-
ní stadiony. Jejím cílem je přinášet nejnovější 
technologie spotřebitelům, nabízet celý svět 
možností a vytvářet mimořádné zážitky pro 
lidi na celém světě. V tomto případě na sta-
dionech.

Má zkušenost se zajištěním dostatečného 
pokrytí i tam, kde se na malé ploše simultán-
ně používá velké množství mobilních zařízení. 
Ve spolupráci se společností České Radio-
komunikace dodala komplexní Wi-Fi řešení 
pražské fotbalové Spartě. Generali Arena se 
tak stala prvním sportovním stadionem v ČR, 
který nabízí svým divákům komfort srovna-
telný s moderními západními stadiony. Nain-
stalováno bylo celkem 82 přístupových bodů 
Wi-Fi. Řešení je navrženo tak, aby umožnilo 
současný přístup 4 000 uživatelů rychlostmi 
až 500 kb/s. Za průměrný zápas je síť schop-
ná přenést více než 1 TB dat.
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Abstract:
Modern sports stadiums provide its visitors with wireless network services. In April 2015, Prague 
soccer club Sparta implemented an advanced Wi-Fi solution in its stadium Generali Arena. The 
project has been implemented by Huawei and České Radiokomunikace. Huawei‘s goal is to 
bring the latest technology to consumers, to offer a whole world of possibilities and to create 
extraordinary experiences for people around the world. At the stadiums in this case.

Moderní sportovní stadiony poskytují ná-
vštěvníkům bezdrátové síťové služby. Pražská 
fotbalová Sparta na stadionu Generali Arena 
nasadila v dubnu 2015 pokročilé Wi-Fi řešení 
dodané společnostmi Huawei a České Ra-

diokomunikace. Cílem společnosti Huawei je 
přinášet nejnovější technologie spotřebitelům, 
nabízet celý svět možností a vytvářet mimo-

řádné zážitky pro lidi na celém světě. V tomto 
případě na stadionech.
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Digitální podnik – nová dimenze produktivity

Autor: Dalibor Kačmář, Manažer divize Cloud + Enterprise, Microsoft, 
www.microsoft.cz

Synonymem produktivity byla od 19. století standardizace výrobních i pracovních procesů. Za-
městnanci seděli v typizovaných kancelářích a zapnuli i vypnuli počítače (stroje) ve stejnou 
chvíli. Toto paradigma se dnes ale obrací ve svůj opak. Tak jako zákazníci vyžadují individualizo-
vané produkty a služby a osobní komunikaci, očekávají zaměstnanci flexibilní firemní kulturu a 
možnost určit si styl a místo práce. 
 
Firmy dnes oslovují zákazníky z celého světa a mohou využívat talent odkudkoli. Spoluprá-
ce různorodých týmů pomocí online sdílení dokumentů v cloudu se stává běžnými ve většině 
odvětví. Firmy udržují ekosystémy spolupracovníků, z nichž někteří pracují z kanceláře, jiní z 
domova a mnozí i z druhého konce světa. 

Výzvou dnes už není ani tak digitalizace procesů a interakcí uvnitř firmy i směrem k zákazníkům. 
Další fází digitální transformace je využití neomezené kapacity cloudu a moderních analytických 
nástrojů k tomu, abychom dokázali nejen získávat, ale chápat a využívat interní i externí data k 
řízení byznysu v reálném čase a odkudkoli. Teprve tím vytvoříme skutečně inteligentní digitální 
byznys.

Digital business – a new dimension of productivity
Standardization of production and work processes has been a synonym for productivity since 
19th century. Employees sat in the typical offices and turned their computers (machines) on and 
off at the same time. However, this paradigm is now completely reversing. In the same way as 
customers demand personalised products, services and individual communication, employees 
expect a flexible working culture, ability to choose their own working style as well as a place 
where they want to work from. 

The trend empowers companies to broaden their pool of talent as well as find customers from 
the whole world instead of being limited to a certain location. As cloud enables to easily coo-
perate and share, collaboration between diverse teams is becoming a norm in most industries. 
Companies are able to develop ecosystems of coworkers that are working from the office, from 
home or even from the other side of the world. 

The main challenge is no longer a digitalization of processes within a company and with re-
spect to the customer interactions. The next phase of the digital transformation is utilizing the 
unlimited capacity of cloud and real time application of modern analytic tools to understand 
internal and external data to manage business from anywhere. Only then, we can create a truly 
intelligent and intuitive digital business.

English version can be found also online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Jak se stát správným digitálním rodičem 

Autoři: Kamil Kopecký, bezpečnostní expert a pedagog, Univerzita 
Palackého v Olomouci a Pavel Košek, manažer pro veřejné záležitosti, 
Vodafone Czech Republic a.s., www.vodafone.cz

České děti jsou na sociálních sítích (zejmé-
na Facebooku) velmi aktivní, zpravidla mají 
2 a více profilů - jeden pro rodiče, druhý pro 
kamarády, využívají však také falešné profily. 

Sociální sítě a další internetové služby jsou 
pro ně základními nástroji, skrz které pozná-
vají svět. 

Dnešní rodiče ještě klepali diplomku v texto-
vém editoru T602 a jejich potomci na mobi-
lu aktivně surfují dříve, než se naučí chodit. 
Podle výzkumu projektu E-Bezpečí Univerzity 
Palackého v Olomouci a jejích partnerů, více 
než 50 % dětí komunikuje přes internet s cizí-
mi lidmi. Víc než 40 % je s nimi ochotno jít na 
schůzku a 7 % dětí sdílí své intimní fotografie 
či videa. Řada rodičů o tom, co dělají jejich 
děti na internetu, neví.

Základním principem digitálního rodičov-
ství je aktivní komunikace mezi rodičem a 
dítětem, vzájemná důvěra a jasná pravidla 
využívání internetu.

Facebook atd.

Aktivní rodič ví o tom, že má jeho dítě na so-
ciální síti profil, má do profilu přístup a ví, s 
kým komunikuje. Zároveň se nebojí nechat se 
od dítěte poučit. Facebook lze oficiálně pou-
žívat od 13 let,  Facebook ale aktivně používají 
i děti mladší. Na poradnu E-Bezpečí se často 

obracejí rodiče, jejichž děti ve věku 9 až 12 
let chtějí založit na Facebooku účet. Poradna 
radí, aby rodiče založili účet společně s dítě-
tem a dítěti nedávali heslo. Rodiče jsou pak 

schopni profil dítěte kontrolovat a zajistit jeho 
bezpečí.

Více informací a nástroje, které pomáhají  
děti chránit, najdete na:  
www.vodafone.cz/digitalni-rodicovstvi  
a na stránkách projektu E-Bezpečí:  
www.e-bezpeci.cz 
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Abstract:
• Czech children are very internet savvy and digital knowledge far outweigh their parents

• The digital world is a great opportunity for the kids, but also for them to great dangers lurk

• Many parents have no idea what their children were doing on the Internet

• Digital Parenting is the concept of a responsible approach to the consumption of digital  
content children

• České děti jsou na internetu velice zdatné a v digitálních znalostech vysoce převyšují své rodiče.

• Digitální svět je pro děti velkou příležitostí, ale také místem, kde mohou být vystaveny nebezpečí.

• Řada rodičů nemá tušení o tom, co jejich děti na internetu vlastně dělají.

• Digitální rodičovství je koncept zodpovědného přístupu ke konzumaci digitálního obsahu dětmi.
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Kamil Kopecký

Pavel Košek

Osobní schůzky  
s neznámými lidmi

respondentů ve věku  
11-17 let bylo pozváno  
na osobní schůzku  
s neznámým člověkem

dotázaných by
nabídce vyhovělo
a na schůzku by šlo

44%

54%

26%

55%

dětí ve věku 11-17 let 
komunikuje s neznámými 
lidmi přes internet

dotázaných uvedlo, že by 
vyhovělo nabídce cizího 
člověka přidat si jej mezi 
osoby, se kterými může
komunikovat, např. v 
rámci sociální sítě

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci
Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci



„S Turbo Internetem
náš úspěch nezná hranic“

Více na vodafone.cz/firmy

Vodafone
Power to you

Podnikání v cestovním ruchu vyžaduje vysokou flexibilitu. 
Díky Turbo Internetu můžeme na požadavky zákazníků 
reagovat, i když jsme zrovna sami na cestách.

Michal Drozd, Invia.cz
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Cena služeb zadarmo

Autorka: Jana Řešátková, Enterprise Sales Executive, Hewlett-Packard, 
www.hp.cz

Mít něco zadarmo je pro mnohé lákavá nabíd-
ka, ale jak život ukazuje, nic zadarmo není a 
při nabíce čehokoliv za výhodnou cenu nebo 
dokonce zadarmo je třeba zbystřit smysly. 
Cena nemusí být vyjádřena v peněžních jed-
notkách, ať jsou to české koruny nebo jiná 
měna. Zaplacenou cenou mohou být poskyt-
nuté informace, ať už dobrovolně nebo skrytě. 
Tento trend je nejvíce vysledovatelný v oblasti 
informačních a komunikačních technologií a 
je spjat s rychlostí šíření tzv. chytrých mo-
bilních zařízení: telefonů a tabletů. Při troše 
snahy lze vysledovat některé prvky shodné 
s odsouzeníhod-
ným chováním tzv. 
šmejdů na předvá-
děcích akcích, kteří 
lží a promyšlenou 
manipulací sledují 
jen svůj prospěch. 
Díky osvětě a kam-
paním je oklama-
ných stále méně a 
předváděcí akce se 
staly předmětem 
kontroly a regulace 
ze strany státu. Aby 
se podobné příbě-
hy neopakovaly v 
jiné oblasti, je nut-
né o nich psát a 
hovořit. 

Chytrá mobilní zaří-
zení mají stále větší oblibu a jejich počet ne-
ustále roste.  Statistiky operátorů uvádějí  až 
90 % podíl chytrých mobilů a tabletů z celko-
vého  počtu nově prodaných komunikačních 
zařízení.  Zatímco před pár lety bylo obvyklé, 
že telefon sloužil k telefonování a počítač k 
přístupu na internet a práci s běžnými apli-
kacemi pro zpracování  textu, tabulek a ob-
rázků, dnešním trendem je “all-in-one”, tedy 
mít vše k dispozici v jednom zařízení, kdekoliv 
jsme a kdykoliv potřebujeme.

Na přijemné se zvyká rychle a stejně, jako 
nechceme mít několik mobilních zařízení k 
privátnímu užívání, tak nechceme mít dvě či 
více zařízení v pracovním procesu. Čím více 
zařízení, tím větší potřeba  času pro  synchro-

nizaci žádoucího obsahu na užívaných zaří-
zeních. Nejvíce je to viditelné u běžně pou-
žívaných aplikací jako kalendář nebo adresář. 
Podobně jako se dítě honí za bublinkami, tak 
uživatel více zařízení neví, po kterém skočit. 
Právě praktická stránka, že boj  s více zaří-
zeními řeší také manažeři, přispěl k větší ote-
vřenosti podniků a firem k užití soukromých 
zařízení ve firemních sítích a pro firemní užití. 
Je to akceptovatelné, ale musí být nastavena 
jasná pravidla zejména s ohledem na bezpeč-
nost. Obě skupiny – firemní i soukromá - mají 
mnoho společného – jak chránit obsah, jak se 

bránit útokům, zneužití a jakou za to zaplatím  
cenu.

Ve firemním prostředí převažuje vysoký stu-
peň IT regulací, které vyžaduje ochrana du-
ševního vlastnictví, obchodního tajemství, 
zajištění kontinuity provozu a výroby. Nasta-
vené procesy jako přistupová práva, vysoká 
dostupnost aplikací a dat, zálohování, obnova 
po výpadku, dlouhodobá archivace, šifrování 
obsahu, antivirová ochrana či ochrana před 
neoprávněným užíváním jsou nastavené, pro-
váděné, kontrolované a v mnoha případech 
auditované. Uživatelé firemních IT jsou hýčká-
ni a často si tento luxus neuvědomují. Zpravi-
dla to trvá do doby, než dojde k selhání užíva-
ného zařízení a potřebují obnovit jeho obsah.
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Abstract:
The price for IT freedom 

Employees, partners, and customers want instant access to the information they need now 
no matter where they are, what time it is, or which device they have in their hands. With the 
pervasiveness of personal mobile technology that’s always on, always accessible, and always 
connected, the “consumerization of IT” is changing the way we work and live. Employees 
want their “personas” to be mobile, too in a device-agnostic manner. A persona is a person’s 
identity-related information, e.g., preferences, images, and profiles created on Facebook, 
Google™, etc. users want them by their sides most of the time. Because of this, organizations 
can no longer rely on work-related or enterprise-owned mobile devices being kept in reasona-
bly secure workplaces. Mobile devices are also becoming more and more attractive to thieves 
and hackers, as the devices can often contain business information and be used as portals onto 
enterprise back-end systems and data. In fact, a myriad of inward routes require protection. 
Another serious security consideration is that data loss can easily occur through misplaced or 
compromised mobile devices, and may not be detected for a long time if ever.
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Pro privátní zařízení platí stejné principy, jen je 
nikdo, na rozdíl od firemní sféry, nevynucuje 
a nekontroluje. Kolik uživatelů chytrých zaří-
zení má mobil či tablet zabezpečen heslem 
nebo nainstalovaný antivirový software? Ze 
všech stran se na uživatele valí různé užiteč-
né aplikace, někdy zdarma, někdy za úplatu. 
Kdo kontroluje, zda jsou z oficiálního obcho-
du či věrohodného zdroje? Nechtěla aplikace 
při instalaci náhodou potvrdit požadavek na 
změnu přidělení práv? Právě aplikace, mnoh-
dy zdarma, představují otevření pomyslných 
dvířek do zdánlivě soukromého světa.

Vysoce nebezpečnou skupinou služeb “zdar-
ma” jsou veřejné nezabezpečené WiFi přípoj-

né body. Za rizikové chování uživatele je nut-
no pokládat stav nastavení svého vlastního 
zařízení na automatické připojování k dostup-
né síti. Z prakticky každého chytrého zařízení 
lze  vytvořit přípojný bod, tvářící se jako WiFi 
hot-spot. Když se uživatel připojí, procházejí 
přes hot-spot všechny příchozí a odchozí in-
formace a správnými aplikacemi vybavenému 
slídilovi stačí čekat. Stále hovoříme o službě 
zadarmo, ale je to skutečně zadarmo? Zra-
nitelnost také představuje možnost odcizení 
zařízení nebo jeho zničení (a s tím spojená 
ztráta obsahu). Ztrátě se nedá zabránit, lze 
minimalizovat její dopad registrací daného za-
řízení s možností zablokování a prováděním 
pravidelného zálohování. Obsah lze ukládát a 
spravovat na vlastním externím zařízení nebo 
svěřit obsah chytrého zařízení poskytovateli 
takové služby. Vždy je více než vhodné pročíst 
obchodní podmínky a dozvědět se, za co ručí, 
jak je o data postaráno, kolik existuje kopií a 
zda se akceptací podmínek nezvdáváte vý-
hradních práv k uloženému obsahu. 

Odcizení obsahu nebo jeho zneužití je pod-
le českého právního systému trestné a myslí 
na to Trestní zákoník č. 40/2009Sb. Vyměřené 
tresty začínají potrestáním v podobě odnětí 
svobody na jeden rok až osm let, zákazem 
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné ma-
jetkové hodnoty. Přes silnou oporu v zákoně 
záleží výsledek na chování každého uživatele 
chytrého zařízení. K šíření povědomí o inter-
netu byl v rámci programu EU „Bezpečnější 
internet“ (IP/04/171) vyhlášen Den bezpečné-
ho internetu, který letos případl na 10.2.2015 
a mottem bylo: „VYTVOŘME SPOLEČNĚ 
LEPŠÍ INTERNET“. 
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Komerční banka chrání své klienty proti 
kybernetickým útokům

Autor: Mojmír Prokop, manažer Distribučních kanálů a Customer  
Intelligence, Komerční banka, www.kb.cz

Prakticky každý týden se objevují informace o pokusech zneužít účty klientů českých bank. Ko-
merční banka se proto rozhodla zpřístupnit zdarma svým klientům přímého bankovnictví speci-
ální software Trusteer Rapport od společnosti IBM, který zásadně zvýší ochranu jejich počítače. 
 
Chceme našim klientům nabízet nejen ty nejlepší služby, ale také bezpečné služby. Útoky na 
přihlašovací kódy a hesla do internetového bankovnictví prostřednictvím tzv. malwaru přibývají 
a jsou stále sofistikovanější. Běžné antivirové programy tak nemusí na nejnovější metody pod-
vodníků stačit. Proto jsme se rozhodli pro aktivní přístup v ochraně našich klientů a nabízíme 
jim specializovaný software Trusteer Rapport.

Jde o program, který si klienti instalují na svůj počítač, a ten jej chrání před napadením případ-
nými útočníky. Více informací lze nalézt na stránkách Komerční banky věnovaných bezpečnosti 
klientů – www.kb.cz/bezpecnost.

Komerční banka protects its clients against 
cyber attacks 
Virtually every week, there are reports of attempted attacks on accounts of clients of Czech 
banks. Therefore, Komerční banka has decided to provide its clients with free access to special 
IBM software solution - Trusteer Rapport – that will significantly enhance protection of their 
computers. 

We not only wish to provide our clients with the best services available, but we also wish to 
ensure that these services are safe and secure. The number of attacks targeting online banking 
logins and passwords by means of malware has been increasing and becoming more and more 
sophisticated. Consequently, standard antivirus software may not be able to cope with the 
latest methods of fraudsters. Therefore, we have opted for active approach to the protection of 
our clients, providing them with specialized software Trusteer Rapport.

It is a solution that clients install on their computers, thereby getting protection from potential 
attacks. For more information, visit a microsite of Komerční banka dedicated to client safety 
and security at www.kb.cz/bezpecnost.

English version can be found also online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.

03
Strana 42



Digitální transformace

Nové technologie – trumf v rukou CFO

Autorka: Kateřina Benešová, CIPD - Ředitelka ACCA pro Českou re-
publiku, Slovensko a Maďarsko, www.accaglobal.com

Pozice CFO se stává stále náročnější. Finanční manažeři by měli nejen umět odhadovat rizika a 
určovat vhodnou strategii pro růst firmy, ale je třeba, aby se více zapojovali a rozuměli oblastem, 
jako jsou digitální technologie nebo řízení inovací. Právě digitální technologie se stávají jedním 
z hlavních nástrojů finančního řízení a jejich správné využívání představuje výhodu zejména při 
rozhodování o tom, jaké investice upřednostnit v zájmu růstu firmy nebo jakou strategii zvolit. 
Odpovědností finančních ředitelů bude zajistit, aby se koncept SMAC (social, mobile, analytics 
and cloud) stal strategickým nástrojem pro dosahování změn. Firemní rozhodování o oblastech 
jako je cenová politika, segmentace zákazníků nebo výrobní náklady nebude trvat několik mě-
síců, ale celý proces může být díky digitálním nástrojům rychlejší a flexibilnější.
 

V ekonomice orientované na zákazníka jsou pro úspěch firmy nezbytná nehmotná aktiva jako 
data, značka, talent a inovace. V budoucnu bude velice důležité, zda finanční ředitelé přijmou 
tuto strategii za svou, dokáží správně odhadnout rizika, adekvátně na ně reagovat a plánovat 
podle nich další kroky.

03

Abstract:
• Digital technologies as a core part of smart finance function

• CFOs have a responsibility to ensure social, mobile, cloud and analytics become a strategic 
tool in driving change

• Digital technologies will enable quicker and more flexible decision making
 
Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.

• Digitální technologie jsou nedílnou součástí finančního řízení

• Koncept SMAC (social, mobile, analytics and cloud) jako strategie dosahování změn

• Firemní rozhodování může být díky digitálním nástrojům rychlejší a flexibilnější
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Cloud computing a bankovnictví

Autoři: Martin Bohuslav, advokát a associate partner a Matúš Tutko, 
právník, Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, 
www.deloittelegal.cz

Outsourcing je považován za jednu z dalších 
cest zvyšování efektivity podnikání a snižo-
vání nákladů na provoz. Jedním ze zástupců 
moderního outsourcingu je cloud compu-
ting, který funguje na principu sdílení soft-
warových nebo hardwarových prostředků 
prostřednictvím sítě 
bez časového nebo 
územního omezení. 
Cloud computing ty-
picky spočívá ve služ-
bách poskytování vir-
tuálního úložiště dat, 
poskytnutí emailové-
ho klienta nebo kan-
celářských aplikací.

Cloud computing má 
mimo řady často dis-
kutovaných výhod i 
svá rizika spojená s 
tím, že cloudový zá-
kazník ztrácí kont-
rolu nad části svých 
dat. Za největší rizika související s využitím 
cloud computingu jsou bankami považována 
zejména nedostatečná ochrana dat nachá-
zejících se v prostředí cloudu, identifikace 
místa, kde se jejich data skutečně nachází, 
nevůle poskytovatelů služeb podrobovat se 
kontrolám ze strany bank nebo ČNB, možná 
nedostupnost služeb a dat v průběhu posky-
tování služeb či rizika ve vztahu k vrácení dat 
bance v případě ukončení spolupráce s po-
skytovatelem služeb.

Jednou z nejvýznamnějších povinností vy-
plývajících z bankovní regulace outsourcingu 
je zajištění možnosti ČNB vykonávat dohled 
nad veškerými outsourcovanými aktivita-
mi banky, a to včetně výkonu dohledu nad 
subjekty poskytujícími tyto služby. ČNB je 
oprávněna tento dohled vykonávat nejenom 
formou dožádání dokumentů, ale i provede-
ním auditu v prostorách poskytovatele out-
sourcingu. Lze polemizovat nad potřebou 
takto rozsáhlého oprávnění a nad tím, jestli 

ČNB vůbec disponuje kapacitami na prová-
dění auditů v prostorách poskytovatele ze-
jména v případě, kdy tyto prostory budou v 
zahraničí. Banka však bez ohledu na uvede-
né musí toto oprávnění ČNB spolu s dalšími 
povinnostmi stanovenými bankovní regulací 

vhodným způsobem 
přenést na poskytova-
tele cloud computin-
gových služeb. 

Aby přenesení povin-
ností bylo v souladu 
s požadavky práv-
ních předpisů, musí 
se zpravidla význam-
ným způsobem měnit 
standardní smlouvy, 
případně i standar-
dizované interní pro-
cesy poskytovatelů. 
Zároveň se musí po-
skytovatelé otevírat 
kontrolám a požadav-

kům ze strany banky nebo ČNB. Přenesení 
povinností na poskytovatele a adresová-
ní výše popsaných rizik je potřebné zajistit 
písemnou smlouvou, která by rovněž měla 
obsahovat mechanismy umožňující efektiv-
ní vymáhání povinností poskytovatele (např. 
smluvní pokuty).

Trend přechodu k využívání cloud compu-
tingu se však v celosvětovém měřítku ne-
vyhnul ani odvětví bankovnictví. Banky ve 
Spojených státech amerických, ve Španěl-
sku nebo v Nizozemsku si cestu k využívá-
ní cloud computingových služeb již našly.  
V roce 2013 například došlo ke schválení vý-
znamného amerického poskytovatele clou-
dových služeb ze strany Nizozemské národní 
banky jako poskytovatele cloudových služeb 
pro vymezené oblasti činností nizozemských 
finančních institucí. V České republice zatím 
banky přistupují k tomuto řešení opatrně a 
ve vztahu k praxi národního regulátora (ČNB) 
zatím potřebné zkušenosti spíše chybí. 
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Outsourcing je považován za jednu z dalších 
cest zvyšování efektivity podnikání a snižování 
nákladů na provoz. Jedním ze zástupců moder-
ního outsourcingu je cloud computing. Banky 
se v případě zájmu o využití cloud computingu 

v českém právním prostředí musí vyrovnat s 
přísnou bankovní regulací upravující outsour-

cing a s ochranou osobních údajů. V rámci glo-
bálního bankovního trhu lze sledovat postupný 

nárůst trendu přechodu bank k využívání 
služeb cloud computingu, přičemž vliv tohoto 

trendu se začíná projevovat i v České republice. 
Lze proto očekávat, že jak české banky, tak i 

poskytovatelé cloudových služeb budou hledat 
cesty, jak překonat legislativní překážky.
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Výše uvedený příklad z Nizozemska ukazuje, že subjekty bankovního sektoru hledají cesty 
k využití benefitů, které cloud computingové služby nabízí. I banky působící na českém trhu 
postupně hledají způsoby, jak eliminovat rizika a naplnit požadavky právních předpisů. V nej-
bližším období lze očekávat, že zájem bank o využití cloud computingu se bude zvyšovat. 
Vyjasňování otázek souvisejících s outsourcingem mezi bankami, poskytovateli a ČNB je tak 
velmi žádoucí a je nutné využívat praxi, která na českém trhu v této souvislosti již existuje.

03

Abstract:
Outsourcing is considered one of the ways of increasing business efficiency and decreasing 
operating costs. Cloud computing is one of the representatives of modern outsourcing. Banks 
that are interested in using cloud computing in the Czech legal environment have to deal with 
strict banking regulations concerning outsourcing, as well as with the protection of personal data. 
Within the global banking market, the trend of using cloud computing has been gradually on the 
rise, and it is also starting to gain a stronger position in the Czech Republic. We may therefore 
anticipate that both Czech banks and the providers of cloud services will look for ways to overco-
me the existing legislative obstacles.

Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Jak na elektronické uzavírání smluv  
s obchodními partnery

Autoři: Pavel Hejl, advokát a Martin Roubíček, advokátní koncipient, 
Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář, www.twobirds.com

V obchodní praxi se začínáme setkávat s vyu-
žíváním elektronických nástrojů, které nabízejí 
možnost uzavírat smlouvy elektronicky. Pode-
pisující osoba smlouvu podepíše jednoduše 
pomocí klávesnice, tabletu nebo kliknutí myši, 
dokument se uzamkne, aby jej nebylo mož-
né nadále měnit, a společně s informacemi o 
„podepisovací transakci“ se uloží do cloudu. 
Takto může jeden dokument podepisovat ne-
závisle na sobě hned několik osob najednou. 
Jednoduchost a rychlost celého procesu láká 
k tomu, aby byly služby jako DocuSign, Echo-
Sign či VeriSign používány stále častěji. Má 
však výše popsaný elektronický podepisova-
cí proces stejné právní důsledky jako podpis 
učiněný rukou?

Mezi nejčastější otázky patří:

• Je smlouva podepsaná elektronicky práv-
ně závazná? Ano, podle českého práva je 
smlouva závazná, pokud zákon netrvá na 
písemné nebo jiné specifické formě práv-
ního jednání. Zákon vyžaduje určitou formu 
smlouvy jen výjimečně, např. při převodu 
nemovitosti. Pozor na to, aby určitou formu 
nevyžadovala i vaše předchozí dohoda se 
smluvním partnerem, tedy např. ujednání, 
že všechny objednávky musí být učiněny 
písemně.

• Jak lze prokázat, že smlouvu skutečně 
podepsala osoba, jejíž jméno je na pod-
pisovém řádku? Určitou míru jistoty, že k 
dokumentu neměl přístup nikdo jiný, než 
podepisující osoba, zajišťují výše zmíněné 
služby různě. Dokument pro podpis je zpří-
stupněn na základě specifického odkazu 
zaslaného na konkrétní e-mail, doplnit lze i 
autentifikaci osoby pomocí SMS hesla nebo 
certifikátu. V USA již existují rozsudky, kde 
byl sporný údaj o smlouvě osvědčen výpi-
sem ze systému a znaleckým posudkem. 
V České republice zatím podobné soudní 
rozhodnutí nemáme, lze se však domnívat, 
že v případě soudního sporu by záznamy 

získané ze systému „podepisovacích slu-
žeb“ byly považovány za spolehlivé ve smy-
slu § 562 občanského zákoníku, a proto by 
tedy bylo na namítající straně prokázat, že 
smlouvu nepodepsala. 

Dle našich zkušeností jako jedny z prvních 
implementují elektronický podepisovací pro-
ces velké mezinárodní společnosti. Ty pak sa-
mozřejmě mohou preferovat takové smluvní 
partnery, kteří budou ochotni s nimi smlouvy 
elektronicky uzavírat. Pokud byste i vy o tom-
to způsobu uzavírání smluv výhledově uva-
žovali, doporučujeme se držet následujících 
praktických rad:

• Začněte postupně. Začněte s uzavíráním 
smluv, které vás dlouhodobě nezavazují a 
které mají nízkou hodnotu. Portfolio smluv, 
které budete uzavírat elektronicky, můžete 
časem rozšířit.

• Vkládejte do smluv ustanovení o tom, že 
smlouva se řídí českým právem. Pokud 
by se smlouva měla řídit jiným právem, po-
žádejte vašeho smluvního partnera o ujiš-
tění, jak je to se závazností elektronického 
podpisu v daném právu.

• Ujistěte se o formě. Pokud jde o typ 
smlouvy, který jste ještě neuzavírali, ověřte 
si, že zákon nevyžaduje písemnou formu, a 
že to nevyžaduje ani vaše dohoda se smluv-
ním partnerem.

• Důvěřujte, ale prověřujte. Elektronicky 
uzavírejte smlouvy se smluvními partnery, 
které znáte. U významnějších transakcí si 
pak potvrďte jejich podepsání i jinak, např. 
telefonicky.

• Pozor na jednání s orgány státní správy. 
Předložení bezpapírové smlouvy státnímu 
orgánu by vás (zatím) mohlo stát spoustu 
vysvětlování. Pokud na smlouvě závisí roz-
hodnutí veřejnoprávního subjektu, doporu-
čujeme uzavřít smlouvu v listinné podobě.
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Abstract:
The article examines 
the current global trend 
towards paperless contrac-
ting. Concluding contracts 
electronically offers many 
advantages, however it also 
requires the trust of the 
parties involved, as well 
as effective regulations. In 
this article we present our 
opinion on the legal effect 
of electronic signature 
under Czech law (which is 
generally quite positive), 
and offer some tips on con-
cluding paperless contracts 
in a legally compliant and 
safe manner.

Full length English version 
can be found online at www.
czechmarketplace.cz under 
company´s name.

Pavel Hejl

Martin Roubíček



Digitální transformace

Privátní úložiště 

Autoři: Pavel Fára a Jiří Absolon, advokáti, DELTA legal, advokátní  
kancelář s.r.o, www.deltalegal.cz

Trend digitalizace postupuje v naší praxi velmi rychle. S digitalizací souvisí nutnost bezpečné 
výměny dat mezi adresáty i jejich uchovávání. Jelikož se v advokacii pracuje s důvěrnými infor-
macemi (obchodní tajemství, citlivé údaje atp.), je klienty kladen vysoký důraz na jejich ochranu.

Je zřejmé, že některé free-mailové servery nelze považovat za bezpečné, o čemž svědčí i jejich 
obchodní podmínky. Ovšem i uložení elektronické dokumentace na datových úložištích třetích 
stran (cloud) s sebou může nést rizika: 

• nemožnosti vykonávat kontrolu nad daty
 o identifikovat zemi, ve které se dokumentace nachází, je fakticky nemožné.  

 Některé státy přitom neposkytují ochranu advokátnímu tajemství; 
 o judikatura  v některých případech dospěla ke kontroverznímu závěru, že data uložená  

 v cloudu (mimo sídlo advokáta) nepodléhají ochraně advokátního tajemství a represivní  
 složky státu k nim mohou mít přístup neomezený dohledem České advokátní komory; 

• zneužití dat
 o ochrana dokumentace v případě záměrného zneužití může být nejistá. 

V advokacii se pro výměnu citlivých dat a jejich uložení stále více nabízí řešení privátního úlo-
žiště (cloud). Dokumentace je v takovém případě umístěna na zálohovaném datovém úložišti 
advokáta a klientovi je k ní umožněn webový nebo jiný přístup, obvykle časově neomezený 
(24/7). Takové řešení přináší klientům řadu výhod. Mezi hlavní výhody patří, že je dokumentace:

• pod kontrolou 
 o datové úložiště je v prostorách advokáta a podléhá tak ochraně advokátního tajemství;
 o HW a SW bezpečnostní řešení je klientovi od počátku známo a je jím odsouhlaseno;

• dostupná a aktuální 
 o dokumentace je na jednom místě, přístupná odkudkoli;
 o klient i advokát pracují v každém okamžiku s její nejaktuálnější verzí. 

Privátní úložiště je již stabilně využíváno v oblastech správy nájmů, pracovně právních vztahů, 
korporátní agendy, tzv. secretarial services a sporů. Každý den narážíme na stále nové mož-
nosti jeho využití. 
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Abstract:
Our practice is becoming ever more digitized. Free-mail servers obviously cannot be considered 
safe but even storing data at third-party data centres (cloud) can pose several risks such as ina-
bility to exercise control over the data or misuse of data. Attorneys and their clients increasingly 
use private data storage (private cloud) to store and exchange sensitive data. This solution creates 
a number of advantages for clients, in particular the advantage of having data under control and 
available and up-to-date.
 
Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.

Pavel Fára

Jiří Absolon



Digitální transformace

Konec jedné éry v obchodování s komoditami 

Autorka: Romana Křížová, komoditní obchodnice a majitelka,  
TradeandFinance.eu, s.r.o., www.tradeandfinance.eu

Rychlý rozvoj IT silně ovlivnil obchodování na burze, a to zejména obchodování s komoditami. 
Po celá staletí bylo komoditní obchodování silně spojeno s obchodováním na burzovním parke-
tu. Vzpomeňte si na filmy o obchodnících z Wall Street a jejich překřikování se a gestikulaci (tzv. 
open outcry), prostřednictvím čehož zadávali obchodní příkazy k nákupu či prodeji. Chicago 
Board of Trade (CBOT), která je nejstarší světovou burzou pro futures a opce, byla založena v 
roce 1848 a obchodování formou open outcry bylo vždy její neodmyslitelnou součástí. Avšak 
v roce 1992 CBOT představila elektronický obchodní systém Globex. To znamenalo masovou 
popularizaci obchodování na burze a podstatný nárůst obchodníků i obchodních nástrojů. V 
důsledku toho vydala CME Group začátkem roku 2015 nevyhnutelné prohlášení: „K datu 2. čer-
vence 2015 uzavře CME Group většinu obchodních parketů pro obchodování futures v Chicagu 
a New Yorku.“ To znamená skutečný konec významné éry v komoditním obchodování. Něco, co 
každý očekával a co si nikdo nedokázal představit.

End of an Era in Commodity Trading
Fast development of IT heavily influenced the exchange trading, specifically trading with com-
modities. For centuries, the commodity trading was strongly linked to open outcry trading. 
Remember movies about the Wall Street traders and their shouting and gestures to transfer 
buy and sell orders. The world‘s oldest futures and options exchange Chicago Board of Trade 
(CBOT) was established in 1848. The open outcry trading has always been an inherent part of 
it. However, in 1992 CBOT introduced GLOBEX, the electronic trading. This implied a mass po-
pularization of exchange trading and a vast increase of traders as well as trading instruments. 
As a consequence, early 2015 the CME Group made an inevitable announcement: “CME Group 
will close most of its futures trading pits in Chicago and New York by July 2, 2015.” This is a real 
end of an important era in commodity trading. Something that everybody expected and nobody 
could imagine.

English version can be found also online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Obchodní parket Newyorské burzy v září 1963, 
před zavedením elektronických panelů 
a počítačových monitorů.
 

The New York stock exchange trading 
floor in September 1963, before 
the introduction of electronic 
readouts and computer 
screens.



Strategická 
komunikace

Kompletní anglické znění v publikaci uveřejněných článků je k nalezení na webu 
www.czechmarketplace.cz v sekci News nebo pod názvem společnosti, která poskytla článek.



Strategická komunikace

Naslouchejte svému zákazníkovi napříč  
všemi kanály

Autorka: Barbora Kopecká, IBM Watson Content Analytics Specialist, IBM, 
www.ibm.cz

Je třeba uvědomit si, že zavedením sociál-
ní sítě se vyřeší jen špička ledovce celého 
problému komunikace. Firmy by neměly za-
pomínat ani na tradiční komunikační kanály. 
Zásadní věcí je nevnímat jednotlivé kanály 
odděleně, ale všechny zdroje propojit a po-
skládat jednotlivé puzzle dat 
do komplexního obrázku. Vy-
tvoříte tak přátelské prostředí, 
kde klienti budou vnímat, že 
je jejich názorům naslouchá-
no a není plýtváno jejich ča-
sem při opakování informací, 
které  již v minulosti uved-
li. Využijte informace, které 
máte k dispozici. Například 
skvělým zdrojem zpětné vaz-
by jsou diskuse uživatelů na 
sociálních sítích.

V IBM pracujeme na technologiích, které po-
máhají vytvářet celkový pohled na klienty, veš-
kerá data zpracovávají a umožňují pracovat se 
získanými informacemi na jednom místě. Ten-
to přístup se může zdát samozřejmý, ovšem 
realita je daleko za ideální představou. V praxi 

se často setkáváme s tím, 
že firmy neumějí pracovat s 
dostupnými informacemi a 
tím ve finále o své zákazníky 
přicházejí.
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Abstract:
Over the last few years we are being asked from all sides about how important it is to use the 
modern tools within customer communication. The main emphasis is being put on the social 
networks such as Facebook for instance – it seems that a company not having at least Facebook is 
out of fashion.
                                                                                                                                                      
It is very important to remember that the implementation of social networks solves just the top of 
the iceberg in the communication issue. The companies should not forget at all about the traditi-
onal communication sources as well. It is essential not to look at each channel separately but to 
connect all of them together and bring this puzzle into a comprehensive picture.
 
Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.

V posledních letech jsme 
masírováni ze všech stran, jak 
je důležité při komunikaci se 
zákazníkem využívat moderní 

nástroje. Hlavní důraz je kladen 
na sociální sítě. Firma, která 

nemá aktivní alespoň Facebook, 
jako by nežila.
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Strategická komunikace

KPMG společně se svými klienty pomohla 
hendikepovaným dětem

Autor: Roman Maco, Director, Marketing a komunikace, KPMG Česká 
republika, www.kpmg.cz

Poradenská společnost KPMG Česká repub-
lika loni místo tradičních dárků dala svým kli-
entům možnost zapojit se do vánočního dob-
ročinného projektu Darujte úsměv. Téměř 600 
klientů v prosinci vytvářelo virtuální perníčky 
a KPMG za každý z nich věnovala finanční 
částku potřebnou ke koupi nových sluchadel 
a dalších pomůcek pro děti sdružené v Cent-
ru pro dětský sluch Tamtam, s nímž celoročně 
spolupracuje. 21 dětí s vadou sluchu tak ob-
drželo celkových 500 000 korun.  

Netradiční nadílka je v souladu s dlouhodo-
bým úsilím firmy o společensky odpovědné 
jednání. Spolupráce s Centrem Tamtam byla 
navázána v rámci jejího projektu ROK společ-
ně – KROK dopředu, jehož cílem je zefektivnit 
práci neziskových organizací. 

Projekt Darujte úsměv probíhal ve webové 
aplikaci na stránce www.darujteusmev.cz. V ní 
klienti vytvářeli elektronicky ozdobené perníč-
ky a vkládali osobní vzkazy pro děti, s jejichž 
příběhy se zde mohli seznámit. 

O úspěchu kampaně svědčí velký zájem a 
nadšené reakce klientů i obdarovaných – a 
ukazuje se tak, že vánoční kampaň nemu-
sí stát jen na věcných darech pro obchodní 
partnery. Snad se touto formou společenské 
odpovědnosti podaří inspirovat i ostatní firmy. 
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Vánoční kampaň KPMG podpořila dobrou věc 
a do pomoci hendikepovaným dětem zapojila 
i klienty společnosti. Posílila tak pověst firmy 
jako společensky odpovědné a mohla by se 
stát inspirací i pro ostatní. 
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Abstract:
KPMG’s Christmas campaign supported a good cause and invited the company’s clients to join 
in helping handicapped children. It thus strengthened the company’s reputation as a socially 
responsible one and might become an isnpiration for others. 



Strategická komunikace

Časopis, který dostal lidi do obchodů

Autor: Michal Schindler, šéfredaktor ČiliChili, manažer přímé komunikace  
a speciálních akcí, Vodafone Czech Republic a.s., www.vodafone.cz

ČILICHILI začalo vycházet v roce 2004. 
Nejdřív nahradilo produktové brožury, které 
Vodafone – tehdy ještě Oskar – vydával pro 
nové zákazníky. A pak se z něj stal kult. 

Firemní magazín Vodafonu ČILICHILI zná 
podle průzkumů trhu stejné procento lidí jako 
třeba Respekt. V nákladu kolem 100 000 vý-
tisků s přibližně 200 000 ověřených čtenářů 
jde o jedno z největších a pravděpodobně 
vůbec nejúspěšnější firemní periodikum v 
České republice. Odvážný obsah a inovativ-
ní design časopisu byl kromě neutuchajícího 
čtenářského zájmu oceněn řadou domácích 
i mezinárodních cen včetně Časopisu roku, 
ceny Fénix, několika Zlatých středníků a vý-
běru mezinárodní Content Marketing Award. 
Od roku 2008 vychází také internetová verze 
na stránkách cilichili.cz, která se díky vlastní-
mu i z tištěného časopisu převzatému obsahu 

stala jednou z nejsledovanějších zábavných 
stránek pro mladé u nás. Má pravidelně přes 
500 000 unikátních návštěvníků měsíčně a 
více než 100 000 přátel na Facebooku. 

Úspěch ČILICHILI stojí od začátku na dvou 
jasných principech: na svobodě redakce dělat 
kvalitní obsah a na jasném rozlišení zábavní 
a firemní části. Oddělení značky a komunika-
ce ve Vodafonu se od začátku projevilo jako 
mimořádně osvícený klient, který nechává 
kreativce dělat jejich práci a důvěřuje jejich 
instinktu. Díky tomu si ČILICHILI chválí jak zá-
kazníci, tak prodejci Vodafonu, kterým maga-
zín přivádí už více než deset let do prodejen 
houfy zákazníků.
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Abstract:
• ČiliChili mag is supporting Vodafone brand, which is on the market 12 years

• The printed edition of 100 thousands prints and approximately 200 thousands certified readers, 
this is one of the largest life-style magazines in the Czech Republic

• Equally successful is the electronic version of the magazine cilichilli.cz launched in 2008

• The key to the success of the magazine‘s editorial freedom, the differentiation of editorial and 
corporate parts and courage

• ČiliChili profess readers, experts and Vodafone shops representatives

• ČiliChili je značku Vodafone podporující brand, který je na trhu 12 let

• S tištěným nákladem 100 tis. výtisků a s přibližně 200 tis. ověřenými čtenáři se 
jedná o jeden z největších life-style časopisů v ČR

• Stejně úspěšná je i cilichilli.cz elektronická podoba časopisu fungující od roku 
2008

• Klíčem k úspěchu časopisu jsou redakční svoboda, odlišení redakční a firemní 
části a odvaha

• ČiliChili vyznávají čtenáři, odborníci i prodejci firemních obchodů 
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Tři důvody pro engagement s veřejnou správou

Autor: Václav Nekvapil, Managing Partner, CEC Government Relations, 
www.cecgr.com

Samotná komunikace s úředníky, poslan-
ci, ministry a dalšími reprezentanty státu se 
firmám mnohdy může zdát jako ztráta času. 
Proč sdílet informace, snažit se o porozumění 
a prohloubení důvěry, proč budovat dlouho-
dobé vztahy, či dokonce strategická partner-
ství, s lidmi, jejichž profese firmám ve většině 
případů pouze přidělává práci?

Prvotní motivací firem ke kontinuálnímu dia-
logu se státní správou by měla být snaha o 
prevenci škodlivé regulace. V případech, kdy 
společnosti umožní poslancům a úředníkům, 
aby porozuměli přínosům jejich podnikání pro 

ekonomiku a společnost, nevzniká nutkavá 
potřeba kontrolovat neznámé, a tudíž se vý-
razně snižuje riziko přijetí škodlivé regulace. 
Za druhé, pokud se legislativa relevantní pro 
konkrétní odvětví již připravuje, mají spo-
lečnosti možnost monitorovat celý proces, 
vysvětlit svůj postoj - a v lepším případě do-
sáhnout změny, v tom horším se včas na le-
gislativu připravit. Třetí a bohužel velmi častý 
důvod nastává v situaci, kdy si podniky až pří-
liš pozdě uvědomí hrozbu. V takovém případě 
už jsou možnosti ovlivnit názory tvůrců poli-
tiky minimální, nicméně je možné dosáhnout 
alespoň zmírnění škod.

Z výše zmíněných důvodů je jasně patrné, že 
nejefektivnější formou komunikace s veřejnou 
zprávou je vytvoření vzájemně prospěšného 
partnerství založeného na výměně informací, 
důvěře a porozumění.

04

Článek pojednává o motivaci firem a důvodech proč a kdy je vhodné budovat 
vztahy s veřejnou správou a dalšími představiteli státu. Zároveň se zabývá výho-
dami, které vzájemná komunikace oběma stranám přináší.
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Abstract:
Three Reasons For Public Administration Engagement
The article discusses the motivation of companies and the reasons why and when to build 
relationships with the public administration and other state representatives. It also addresses the 
advantages that mutual communication brings to both parties.
 
Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Tři články informační převahy v krizové 
komunikaci

Autor: Ondřej Peterka, Digital Strategist, FleishmanHillard,  
www.fleishman.cz

Rychlý přístup k informacím pro všechny bez 
rozdílu kompletně změnil průběh krizové ko-
munikace. Dnes mají útočníci často k dispo-
zici stejné, nebo i přesnější informace.
Navíc novináře, kteří respektují určité stan-
dardy vyváženosti a komunikace, nahradili na 
pozici protivníka uživatelé internetu z řad širo-
ké veřejnosti, kteří se při ochraně svých zájmů 
často uchylují i k poměrně nečistým taktikám.

Součástí přípravy velkých značek na komuni-
kační krizi je proto snaha o vybudování infor-
mační převahy. Ta vypadá následovně:

Jako zdroj dat poslouží automatizovaný sys-
tém, který prochází veškerá dostupná data v 
internetu a snaží se identifikovat na základě 
předem zadaných kritérií (nejčastěji klíčových 
slov) to podstatné.

Druhým krokem je lidská analýza, která je za-
tím stále nenahraditelná, zejména kvůli kom-
plexnosti českého jazyka.

Třetí částí řetězce jsou pravidelné reporty, kte-
ré pomáhají udržet si přehled o dění, a auto-
matická upozornění, která se aktivují ve chvíli, 
kdy se nahromadí určité množství příspěvků s 
potenciálně krizovým obsahem.

Výsledkem veškeré snahy je mít v případě 
propuknutí krize co nejdříve informace o té-
matu, zdroji krize, rychlosti šíření a zapoje-
ných stranách tak, aby se co nejvíce snížila 
nejistota rozhodnutí činěných pod vysokým 
časovým tlakem.

Pojďme se blíže podívat na jednotlivé články 
řetězce informační převahy:

1. Zdroj dat
Vzhledem k množství digitálních dat není v lid-
ských silách efektivně sledovat vše podstatné 
a je proto potřeba nástroj pro strojové zpraco-
vání. Takových nástrojů je na trhu víc a služba, 
kterou hledáte, je nejčastěji označována jako 

Social listening. Samotné zpracování probíhá 
tak, že nástroj sbírá veškerá data dostupná ve 
veřejném internetu, například příspěvky z Twi-
tteru, Facebooku, zmínky v diskusích, články 
na blozích nebo komentáře pod videi na You-
Tube. Z nich potom vybírá na základě klíčo-
vých slov nebo jiných parametrů ty relevantní. 
 
2. Analýza
Data, která projdou trychtýřem automatic-
kého hodnocení, pokračují k další analýze. 
S ohledem na složitost českého jazyka je v 
tomto kroku zatím lidský faktor nenahraditel-

ný. Pracovník projde na-
lezené příspěvky a ručně 
u nich uvede dodatečné 
údaje, podle kterých je 
možné je dále třídit. Ne-
musí jít přitom jen o tra-
diční sentiment (pozitivní, 
neutrální, negativní), ale 

je možné určovat i téma, klíčová slova nebo 
například autora.

3. Pravidelné reporty a upozornění
Pravidelné denní zpravodajství zase pomá-
há udržet si přehled o aktuálním dění v okolí 
značky, žhavých tématech nebo například 
spotřebitelských trendech. Pokud značka 
produkuje vlastní obsah, může zde čerpat i 
inspiraci.

V systému je dobré nastavit automatická upo-
zornění, která se spustí, pokud se objeví ur-
čité množství krizových příspěvků. Příklad ta-
kovéhoto spouštěče může být například více 
než 10 negativních zmínek souvisejících se 
značkou během jedné hodiny. Ale může to být 
například i jeden jediný negativní příspěvek 
od známého útočníka nebo celebrity. Využití 
těchto upozornění pomáhá odhalit krizi dříve, 
než se plně rozvine a získat několik drahocen-
ných okamžiků navíc pro její řešení.

Pravidelné analýzy příspěvků, například na 
měsíční bázi, pomáhají odhalit hlubší trendy 
nebo problémy, které značku ohrožují. Zajíma-
vá je třeba analýza sentimentu v souvislosti s 
nějakým tématem, které se váže ke službám 
či produktům společnosti. Hlubším pohledem 
na získaná data je také možné hodnotit vliv 
komunikačních kampaní, například na vnímá-
ní značky.

04
Strana 54

Abstract:
In an interconnected world 
of the Internet, where 
almost all information is 
freely and readily available 
with no additional costs, 
the key to successful crisis 
communication is the infor-
mation superiority. It can be 
achieved through linking of 
three aspects.

Full length English version 
can be found online at www.
czechmarketplace.cz under 
company´s name.

Zdroj dat Analýza Pravidelné reporty 
a upozornění

Informační 
převaha



Strategická komunikace

Public affairs ve 140 znacích

Autor: Ivo Mareš, General Manager, Grayling Czech Republic,  
www.grayling.com

Public affairs je tak trochu sférou, do níž 
ostatní komunikační konzultanti moc nevi-
dí, nebo ani nechtějí vidět. Možná i proto PA 

kolegové nesdílí vzrušené pozdvižení u PR z 
aktualizace TW aplikace či spuštění Perisco-
pe. Jenže i čeští politici a další stakeholdři 
si účty na nových sociálních sítích zakládají. 
Mohou být v komunikaci s nimi užitečným ná-
strojem. Například bruselská pobočka Gray-
lingu spustila účet @TheEULobby na Twitteru 
už v květnu 2009. Tehdy o něm slyšela, natož 
jej používala, jen hrstka europoslanců a ko-
misařů. Dnes má účet každý z nich, i většina 

poslanců, a @TheEULobby sleduje 9 000 lidí. 
Skvěle pomáhá zvýšit povědomí o Graylingu 
u těch, kdo v EU rozhodují, a k interakci a na-

vigaci k online materiálům a postojům. Twitter 
bezpochyby změnil v Bruselu pravidla týkající 
se lobbyingu. Najednou můžete dosáhnout 
na mnoho těch, co rozhodují, pomocí chytré 
a cílené digitální kampaně. Ti, kteří vědí, jak 
jej efektivně používat, mají náskok. Může se 
vyplatit i českým agenturám. Twitter je podle 
analytiků v bodu, kdy se i u nás stane maso-
vou záležitostí.
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Bruselská pobočka Graylingu spustila na Twitteru v květnu 2009 účet @TheEULobby. Dnes tento účet 
sleduje téměř 9 000 lidí. Twitter pomohl zvýšit povědomí o Graylingu u těch, kdo v EU rozhodují, a taky 
změnil pravidla týkající se lobbyingu. Chytrá a cílená digitální kampaň může poskytnout náskok těm, kdo 
ji umí používat. A to i v Česku.
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Abstract:
Grayling Brussels launched its Twitter account @TheEULobby in May 2009 and now it has almost 
9000 followers. Twitter has become a way to increase Grayling’s visibility with EU decision-ma-
kers and it changed the rules of lobbying in Brussels. An intelligent and targeted digital campaign 
puts you ahead of competitors. This is valid for Belgium but can prove valuable for the Czech 
Republic too.
 
Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.



Strategická komunikace

Chcete se objevit v novinách? Myslete  
jako novinář 

Autorka: Cristina Muntean, Mediální poradkyně, koučka a lektorka strategic-
kých komunikačních dovedností, Media Education CEE, www.mediaed.cz

Dnešní novináři mají více práce, více sta-
rostí a méně času, než kdykoliv předtím. Co 
tedy můžete udělat, abyste v dnešním chao-
tickém mediálním světě získali jejich pozor-
nost a přízeň?

Když jsem v roce 2010 opustila kanceláře 
ekonomického časopisu Czech Business 
Weekly a přešla jsem na stranu PR, řekl mi 
jeden významný český PRista: „Víš co? Je to 
vlastně jednoduchý. Všechny důležité kontak-
ty si tu můžeš spočítat na prstech rukou. A 
pokud máš jejich mobily a oni ti telefony be-
rou, máš vyhráno.“ Do určité míry měl kolega 

pravdu: Česko je malý trh a každý pracující 
v úzkém oboru se víceméně zná s každým. 
Což ale ještě zdaleka neznamená, že máme 
vyhráno: pokud se chceme zviditelnit v čes-
kých médiích, musíme znát pravidla hry a 
být ochotní investovat značné úsilí do tvorby 
kvalitních, důvěryhodných a dlouho trvajících 
mediálních vztahů, které mají, ideálně, vést 
k publikaci článku s vaší krásnou fotkou na 
obálce časopisu. 

Na co tedy nesmíme zapomenout při angažo-
vání novinářů do komunikace s naší firmou? 
Na takzvaná kritéria výběru mediálních zpráv. 
Pokud chcete myslet jako novinář, tady je filtr, 
skrz který novinář vidí svět: 

1. Exkluzivita. Každý novinář miluje mít urči-
tá témata jen pro sebe. Navíc, novináři jsou 
často za sólokapry finančně odměněni. Čím 
víc je takovými zásobujete, tím víc vás budou 
mít rádi. 

2. Aktualita. Není nic staršího než včerejší 
zpráva. A tisková zpráva o eventu, který pro-
běhl před měsícem, nikoho nezajímá. 

3. Dopad. Na kolik lidí má vaše sdělení do-
pad? Čím větší publikum, tím větší šance, že 
se vaše zpráva dostane do novin. 

4. Jméno. Novinář chce psát o důležitých li-
dech. Proto bude chtít mluvit jen s vaším ge-
nerálním ředitelem a jen o věcech, které jsou 
zásadní pro vaše podnikání. 

5. Konfliktnost / emoce. Silné emoce jsou 
základem každého povedeného příběhu. Pro-
to vše, co zahrnuje emoce (pozitivní či nega-
tivní) má na radaru novináře vysokou pozici.

Existují i další kritéria výběru mediálních té-
mat a osobností, které se v médiích pravidel-
ně objevují. Na konkrétní preference byste se 
ale měli zeptat přímo vašeho novináře, tedy 
novináře, po kterém chcete, aby o vás psal. 
Moje zkušenost je, že každý novinář to má 
trošičku jinak – koneckonců, všichni se mu-
síme na trhu něčím odlišovat od ostatních. 
Proto při budování vztahu s novinářem není 
nic silnějšího než starý dobrý selský rozum. 
Pokud vás novinář zná a rozumí tomu, co dě-
láte – a pokud navíc získáte jeho důvěru po-
ctivými činy – máte skoro vyhráno. Zbytek je 
kombinací časové náhody a trochy štěstí – ale 
i to patří do života, ať už mediálního, či toho 
mimo média.       
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Abstract:
Media communications still has a vital role in the creation and maintenance of a powerful 
positive reputation for people and companies alike. At the same time, today’s journalists have 
more work, more worries and less time than ever before. In order to be seen in the Czech media 
without having to pay for it, you must start thinking like a journalist and invest more into cultiva-
ting long-term trust-driven relationships with your key media representatives.  
 
Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.

Mediální komunikace hraje stále zásadní roli v tvorbě a podpoře příznivé reputace 
firem a osob. Zároveň mají dnešní novináři více práce, více starostí a méně času 
než kdykoliv předtím. Abyste se objevili v médiích bez placené reklamy, musíte začít 
přemýšlet jako novinář a investovat více do kultivace dlouhodobých vztahů s médii.
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Společenská 
odpovědnost

Kompletní anglické znění v publikaci uveřejněných článků je k nalezení na webu 
www.czechmarketplace.cz v sekci News nebo pod názvem společnosti, která poskytla článek.



Společenská odpovědnost

ČSOB pomáhá tam, kde působí

Autorka: Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti,  
Československá obchodní banka, a. s., www.csob.cz/csr

Přítomnost ČSOB v regionech je závazkem, 
díky kterému můžeme pomáhat tam, kde to 
má smysl, způsobem, který je v daném přípa-
dě nejefektivnější. Na úrovni regionů se sou-
středíme na drobnou grantovou podporu a do 
některých aktivit zapojujeme i klienty. Pod-
porujeme rovněž angažovanost zaměstnan-
ců prostřednictvím manuálního a odborného 
dobrovolnictví. Příkladem grantových progra-
mů ČSOB zaměřených na podporu regionů 
jsou následující dva:

ERA pomáhá regionům

Více než čtvrt roku soutěžilo 60 neziskových 
organizací z celé České republiky o podporu 
veřejnosti v programu Era pomáhá regionům 
zaměřeném na podporu a rozvoj individuál-
ního dárcovství. Ve 20 mikroregionech se jim 
podařilo od drobných dárců vybrat přes 1,7 
milionu korun. Era pak přispěla dalšími dvěma 
miliony korun. 

Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny 

Prostřednictvím Regionálního fondu rozvoje 
Poštovní spořitelny jsme v roce 2014 v rám-
ci  výzvy s názvem souSedíme si poskyt-
li 38 organizacím a obcím granty dosahující 
celkem 2 711 413 korun. Peníze putovaly na 
projekty zaměřené na rozvíjení sousedských 
vztahů, komunitní rozvoj a zapojování občanů 

do společenského a veřejného života v místě, 
kde žijí. Od roku 2007 ČSOB mezi komunitní 
projekty rozdělila již přes 24 milionů korun.
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Abstract:
Presence of ČSOB in the regions obliges us to help wherever it makes sense, in the manner that 
is the most effective in the given case. On the regional level, we concentrate on providing minor 
grants and involving our clients in our activities. We also support employee engagement via ma-
nual and professional volunteering.
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Společenská odpovědnost

Nefinanční reporting

Autor: Michal Bareš, Director, Služby pro udržitelný rozvoj,  
KPMG Česká republika, www.kpmg.cz

Celosvětově narůstá regulace vyžadující od 
firem větší transparentnost v nefinančních 
ukazatelích, jako je spo-
lečenská odpovědnost, 
šetrnost k životnímu 
prostředí či udržitelnost. 
Zprávy o udržitelném 
rozvoji již připravují tisíce 
firem. Pro klíčové zájmo-
vé strany je zásadní kva-
lita, relevance a porovna-
telnost zveřejňovaných 
informací mezi firmami. 

Podle celosvětové studie KPMG zprávy o udr-
žitelném rozvoji zveřejňuje již 71 % velkých 
firem. 78 % z nich vychází z mezinárodně 
uznávaného rámce GRI. Tento reporting fir-
mám pomáhá zvýšit transparentnost a zlepšit 
reputaci, efektivitu a konkurenceschopnost. 

Má prokázat, jak firma přistupuje k dlouhodo-
bému fungování v měnícím se prostředí, a po-

sílit tak důvěru a vztahy 
se zájmovými stranami.
 
Podle nově schválené 
směrnice mají členské 
státy EU uvést v účin-
nost právní a správní 
předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s ní do 
6. 12. 2016. Předpisy se 
použijí pro účetní obdo-
bí počínající 1. 1. 2017 a 

později. Směrnice se týká velkých podniků, 
jež jsou subjekty veřejného zájmu a u nichž 
k rozvahovému dni průměrný počet zaměst-
nanců v účetním období dosáhne 500 a bi-
lanční suma 20 mil. eur nebo čistý obrat 40 
mil. eur.
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Zvyšuje se regulace týkající se reportingu 
nefinančních ukazatelů, a to i v rámci EU, 
kde bude pro určité firmy od konce roku 

2016 povinný. Zprávy o udržitelném rozvoji 
firmám ale přinášejí také řadu výhod: větší 

transparentnost, vyšší efektivitu a lepší 
vztahy se zájmovými stranami. 
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Abstract:
The regulation concerning non-financial information reporting is growing, also in the EU where 
it will be mandatory for certain companies from the end of 2016. Sustainability reports also bring 
companies a number of benefits: greater transparency, higher efficiency and better stakeholder 
releationships.



Společenská odpovědnost

Zelenější planeta, šťastnější život

Autorka: Alice Suchanová, Communication & Event Manager,  
Mars Czech s.r.o., www.mars.com/czech

Společnost Mars Inc. se globálně i lokálně 
snaží být co nejšetrnější k životnímu prostředí, 
věnuje se rozsáhlým charitativním aktivitám a 
dobrovolnické pomoci a zejména pomáhá po-
třebným v komunitách, ve kterých dlouhodo-
bě lokálně působí.

MARS spojuje Pět Principů, které jsou důležité 
pro všechny pracovníky – Kvalita, Odpověd-
nost, Vzájemnost, Efektivita, Svoboda. Těch-
to Pět Principů spojuje i v praxi díky MARS 
Ambassador programu ve snaze změnit svět 
k lepšímu. Své pracovníky vysílá do nejrůz-
nějších částí světa (např. Ghana, Tanzanie či 
Puerto Rico), kde se snaží zlepšovat zdraví a 
prosperitu lidí, zasazovat se o zelenější plane-
tu a o lepší svět pro zvířata. V poslední době 
se firma zapojila rovněž do boje proti virové-
mu onemocnění ebola či do stavby větrných 
elektráren. 

Lokálně pak naši pracovníci pomáhají přispět 
ke zlepšení životního prostředí ve svém oko-
lí   např. úklidem  parku Zámku Konopiště a 
parku Průhonice. Letos již po sedmé bude-
me ve spolupráci s Nadací na ochranu zvířat 
obdarovávat útulky v ČR i v SR, kam jsme už 
v minulosti rozdali přes 240 tun krmiva. Také 
učíme děti v dětských domovech vařit těsto-
viny a rýži a zapojujeme se do Národní potra-
vinové sbírky.
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Abstract:
The company Mars Inc. globally and locally tries to be as environmentally friendly as possible, is 
dedicated to extensive charitable activities and volunteer help and especially to help in the local 
communities in which Mars operates.
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Společenská odpovědnost

Kentico: Za každou chybu zasadíme strom

Autor: Petr Passinger, Marketing Evangelist, Kentico software s.r.o., 
www.kentico.com

Pokud zákazníci objeví jakoukoliv chybu v našem softwaru, do sedmi dnů ji opravíme a jako 
poděkování zasadíme strom s jejich jménem. 

Iniciativa „Trees for Bugs“ (stromy za chyby) vznikla v roce 2009. Rozhodli jsme se, že nechce-
me pouze pasivně přispívat na charitu přeposláním peněz na účet. Chtěli jsme se aktivně zapo-
jit a ideálně do toho všeho vtáhnout i naše zákazníky. Zákazníci z celého světa si naši iniciativu 
velmi oblíbili a nadšeně nám pomáhají najít „bugy“ a vylepšit tím náš software k dokonalosti. 

Zaměstnanci Kentica se vždy dvakrát do roka – na jaře a na podzim – vydají od svých počítačů 
do přírody sázet stromy a užít si skvělý teambuilding. Při výběru vhodné lokality velmi úzce 
spolupracujeme s obcemi Jižní Moravy, které si zvolí místo i odrůdu sázených stromů a zaváží 
se k jejich budoucímu ošetřování. Fotografie stromů pak společně s gps souřadnicemi vždy 
zasíláme jednotlivým zákazníkům, aby věděli, kde se jejich stromy nachází.

Od začátku iniciativy se nám podařilo zasázet již 1358 stromů, které za svůj život vyprodukují 
přes 166 tun kyslíku a odstraní přes 29 tun oxidu uhličitého. Díky Trees for Bugs tak máme ne-
jen ještě kvalitnější software, spokojené zaměstnance i zákazníky, ale především pomáháme 
vytvářet lepší životní prostředí.
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Abstract:
Kentico takes an enthusiastic and active approach to social engagement. Rather than sending 
money to a cause, we work together to plant a tree in the name of each person who finds a bug 
in our software.



Společenská odpovědnost

Komunitně vedený místní rozvoj – jak mu 
rozumět a jak ovlivňuje dotační svět v ČR

Autorka: Hanka Soukupová, vedoucí projektová manažerka,  
MIDA Consulting, www.midaconsulting.cz

Podpoří dotace zapojení místních komunit 
do rozvoje regionů? 
Místní komunity, jako základní kameny života v urči-
tých oblastech, byly v rámci EU prvně identifikovány 
nejprve v souvislosti s problematikou rozvoje venkova 
a rybářských oblastí. Tento pojem není tedy nic nové-
ho. Důležitost místních komunit vyzdvihuje iniciativa 
LEADER již od roku 1991. V současné době je na něj 
pohlíženo jako na aktivity napomáhající dosažení cílů 
strategie Evropa 2020. Jakou spojitost můžeme najít 
mezi tímto tématem společenské odpovědnosti, zapo-
jování a dotačním světem? 

Pro programové období 2014-2020 je to spojitost veli-
ce podstatná. V minulých letech byl komunitně vedený 
místní rozvoj integrovaný pouze do programu Rozvoje 
venkova, který se jako jediný zabýval rozvojem ven-
kovských oblastí, rozumějme území spadajících pod 
obce s méně jak 25 000 obyvatel. Nově si však Evrop-
ská komise uvědomila, že dopady na tato území má i 
mnoho dalších dotačních programů, které se venkovu 
přímo nevěnují, ale jejich cíle jsou univerzálně platné 
pro jakékoli území napříč tématy – zaměstnanost, ži-
votní prostředí, regionální rozvoj. 

Věci soukromé, veřejné a občanské
Jelikož iniciativa a metoda LEADER již byla dlouhodo-
bě přítomna v politice EU, byla využita i pro stanovení 
požadavků a cílů pro komunitně vedený místní roz-
voj a jejich implementaci do širšího počtu dotačních 
programů. Hlavním představitelem jsou místní akční 
skupiny (MAS) – tedy celky propojených veřejných in-
stitucí, soukromého sektoru a obyvatel žijících na da-

ném území. Tento vztah je nazýván jako mezisektorové 
partnerství a je považován za vhodný stavební kámen 
pro budování široké společenské odpovědnosti za bu-
doucí vývoj místa, kde žiji, pracuji a trávím volný čas. 

Z praxe
Zdánlivě odborná záležitost je velice prostá. Komu-
nitně vedený místní rozvoj si můžeme představit jako 
řešení situace s tzv. územím nikoho na okraji vesnice, 
kde žijete. Lidé z vesnice sem nechodí, protože tam 
není bezpečnost. Lidé z blízkého města sem vyhazu-
jí nepotřebné harampádí. Tím trpí obyvatelé vesnice, 
daný prostor a zprostředkovaně přes stav životního 
prostředí také obyvatelé města. Někdy se však najde 
pár jedinců, kterým tento stav vadí. Chtějí využít toto 
místo účelně a začnou spolupracovat se stejně smýš-
lejícími lidmi. Odpadky se odstraní. K penězům obce 
se přidají prostředky státních či unijních fondů a vznik-
ne zde dětské hřiště a tenisový kurt. Místní podnika-
telé si zde otevřou stánek s občerstvením a v místě se 
začne pořádat tradiční pálení čarodějnic, které navštíví 
obyvatelé vesnice i města. Za vybrané vstupné se pak 
zaplatí oprava místního koupaliště. Původně proble-
matické místo se tak mění v příjemný prostor pro tělo-
cvik dětí z místní školy, nedělení rodinný odpočinek, či 
zdroj na podporu dalších aktivit. 

V podstatě je to velice logické. Když se zamyslíme nad 
jakýmkoli projektem, kdybychom do něj zapojili všech-
ny úrovně dotčené komunity, výsledky projektu budou 
jistě životaschopnější, užitečnější a více smysluplné. 
Zapojení místních skupin vyjadřuje nejen potřebu ko-
munity, ale také ochotu se na řešení a rozvoji podílet. A 
to je oč tu běží. Dotace nejsou jen prázdným výkřikem, 
či způsobem utrácení peněz. Dotace mají především 
symbolizovat smysl a pomoci dosáhnout cíle, který si 
členské státy společně vytyčily. 
K motivaci činnosti místních skupin by měl napomoci 
právě systém strukturálních fondů, který vyhlašuje v 
jednotlivých programech výzvy čistě pro MAS. V sou-
časné době je jich v ČR registrovaných kolem 150, a 
tak je zde veliký prostor pro využití dotací. Zbývá už 
jen najít ty vhodné projekty. Nehledejme v tom tedy 
nic složitého. Nejde o byrokratickou záležitost. Dívej-
me se kolem sebe a zamysleme se nad tím, co by se 
dalo zlepšit. 

05

Abstract:
Community-driven local development is a term for something which ought to feel close to our huma-
nity. Local development is being responsible for the state and development of our surroundings. Com-
munity-driven development is the ability to cooperate with others who care. The term is not new in all 
of the European Union, but it is accentuated in the programming period for structural funds of 2014+ 
and more leeway in financing is granted. This article explores the term’s origin, the central principle 
and a practical example.
 
Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Komunitně vedený místní rozvoj je složité pojmenování pro něco, co by nám mělo 
být základně lidsky blízké. Být zodpovědný za stav svého okolí a jeho rozvoj – to je 
místní rozvoj. Mít možnost ho spoluutvářet s dalšími aktéry, kterým na něm záleží 
– to je komunitní vedení rozvoje. Tento termín není v celé Evropské unii nový, ale 
v rámci programového období strukturálních fondů 2014+ je mu dán větší prostor 
a více možností pro jeho financování. V tomto článku si představíme jeho původ, 
základní myšlenku i příklad z praxe. 



Pracovní 
prostředí

Kompletní anglické znění v publikaci uveřejněných článků je k nalezení na webu 
www.czechmarketplace.cz v sekci News nebo pod názvem společnosti, která poskytla článek.



Pracovní prostředí

Zaměstnanci v České republice jsou méně 
spokojeni s pracovním prostředím. Ale jsou 
optimističtější.

Autorka: Tereza Jungwirthová, Consultant, Aon Hewitt, www.aon.com

Desítky společností v České republice zjišťují ročně spokojenost zaměstnanců s různými ob-
lastmi pracovního života za využítí metodologie Aon Hewitt. 

Mezi lety 2013 a 2014 poklesla spokojenost zaměstnanců v ČR ve většině měřených oblastí. 
Menší procento zaměstnanců je spokojeno s odměňováním, rozvojem a vzděláváním, a méně 
jich vnímá soulad mezi jejich osobními a firemními hodnotami. Zaměstnanci méně pozitivně 
hodnotí také pověst jejich zaměstnavatele na trhu.

Navzdory trendu však dlouhodobě roste spokojenost s prací přímého nadřízeného a s vrcholo-
vým vedením. Za zmínku stojí, že větší procento zaměstnanců tvrdí, že k nim vrcholové vedení 
přistupuje jako k tomu nejcennějšímu, co společnost má. Jedná se o podstatné zjištění s ohle-
dem na to, že tento faktor má dlouhodobě největší vliv na motivovanost zaměstnanců v ČR.

Ve srovnání s rokem 2013 jsou zaměstnanci optimističtější také v pohledu na trh práce. 54 % z 
nich věří (oproti 47 % v roce 2013), že kdyby si museli hledat práci, našli by ji snadno. Rostoucí 
optimismus se však odráží v klesající spokojenosti s odměňováním. Menší procento zaměst-
nanců v roce 2014 věřilo, že pokud se bude firmě dařit, pocítí to i na svých příjmech. 

Employees in the Czech Republic are less 
satisfied with working environment. However 
they are more optimistic.
Using Aon Hewitt methodology, many companies in Czech Republic annually measure how the 
employees are satisfied with different aspects of working life.

According to this research, the satisfaction of employees in Czech Republic has lowered in ma-
jority of measured areas between 2013 and 2014. Employees are less satisfied with remunera-
tion, learning and development, and less of them perceive consistency between their personal 
and company’s values. Employees also rate less positively their employer’s market reputation.

Despite this trend the satisfaction with their direct supervisor and top management’s work has 
been increasing. It is worth mentioning that greater percentage of employees say that top man-
agement treats them as company’s most valued asset. Considering this factor’s long term high 
influence on employee engagement in Czech Republic, it is a very positive discovery. 

Employees are also more optimistic in perception of the labor market. 54 % of them believe 
that they would find a new job easily, compared to 47% in 2013. Rising optimism reflects in 
descending satisfaction with remuneration. In 2014 fewer employees believed that they would 
appropriately share in organization’s financial success if it does well.

English version can be found also online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Náš společný příběh: Mars. Wrigley. Royal Canin.

Autorka: Alice Suchanová, Communication & Event Manager,  
Mars Czech s.r.o., www.mars.com/czech

V květnu 2014 obchodní jednotky korpora-
ce Mars (Mars, Wrigley a Royal Canin) našly 
společný domov v prostorách BB Centra na 
Praze 4. Důležitým elementem byla dobrá pří-
stupnost ze směru od Brna a také místo, ve 
kterém se budeme cítit doma a které vyjádří 
rodinný charakter naší korporace. Například 
možnost potkávat se i mimo pracovní stoly – 
na naší společné terase či v zahradě. Věříme, 
že se naším přestěhování zvýšila i atraktivita 
na pracovním trhu a stali jsme se tak mnohem 
přístupnější pro talenty nejen z řad studentů, 
kterým můžeme nabídnout naši rodinnou fi-
remní kulturu založenou na 5 principech a 
také možnost zahraniční kariéry.

“Cílem společnosti je výroba a distribuce po-
travinářských výrobků takovým způsobem, 
abychom podpořili vzájemné služby a výhody 
mezi všemi zúčastněnými stranami.” 
Forrest E. Mars, Sr. 1947

Více na www.mars.com, facebook.com/mars, twitter.com/

marsglobal, youtube.com/mars, linkedin.com/company/mars
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Korporace Mars v ČR & SR loni využila příležitost a sestěhovala se do společných 
nových kancelářských prostor. Je tak blíže nejen svým zákazníkům, partnerům a 
talentům, ale zejména sama sobě.
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Abstract:
Mars Inc in the Czech Republic & Slovakia last year took the opportunity and basted in joint new 
office space. It is thus not only closer to our customers, partners and talents, but especially as 
„One Mars“.
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Nový svět práce

Autor: Společnost Microsoft, s.r.o., www.microsoft.cz

Pracovní prostředí je zásadně ovlivňováno digitálními technologiemi. Cloud umožňuje nebývalou 
flexibilitu a mobilitu, konverzační nástroje a vnitropodnikové sociální sítě odstraňují firemní hierar-
chii i teritoriální bariéry. Úspěšné firmy jsou a budou ty, které dokáží dát lidem prostor a hodnotit 
je podle výsledků oproti tradiční kontrole přítomnosti na pracovišti a sledování odpracovaných 
hodin. Platí to zejména pro nastupující generaci zaměstnanců. Více než polovina z nich očekává, 
že budou moci pracovat odkudkoli, a chce pracovat v prostředí založeném na důvěře a výkonu.

Tento trend mění funkci pracoviště. Kancelář budoucnosti bude především místem pro setkávání, 
spolupráci a společnou tvorbu. Místo fixního pracovního stolu umožní lidem pracovat v různých 
týmech a nabídne různá prostředí podle typu činnosti, kterou chce člověk dělat. 
Příkladem je i nová kancelář společnosti Microsoft, která bude otevřena v říjnu 2015. Vychází z 
koncepce práce odkudkoli a nabídne zaměstnancům, ale i obchodním partnerům a zákazníkům 
možnost zažít nový styl práce, který podporuje produktivitu, kreativitu, spolupráci a zároveň vy-
tváří prostor pro lepší sladění osobního a pracovního života. 

Biljana Weber, generální ředitelka Microsoft v ČR odpovídá na otázku, proč se Microsoft stěhuje: 
„V dnešní době mohou lidé pracovat odkudkoli a pracoviště tak mění svou funkci - stává se pro-
storem pro setkávání, spolupráci a společnou tvorbu. Koncepce Delty - nové budovy na Brum-
lovce - nám umožňuje vytvořit pracovní prostředí, které bude v souladu s naší vizí práce odkud-
koli a současně podpoří týmového ducha a inovativní myšlení. Věříme, že vlastním přikladem 
inspirujeme i další společnosti k tomu, aby využívaly moderní technologie ke zvýšení kreativity, 
inovativnosti a flexibility v práci.“ 

The new world of work
The working environment is fundamentally influenced by digital technologies. Cloud allows for 
unprecedented flexibility and mobility, instant messaging and enterprise social networks elimi-
nate the corporate hierarchy and territorial barriers. Successful companies are, and will remain 
those, which will evaluate their employees by results they achieve as opposed to monitoring 
presence at the workplace and hours spent at work. This is especially significant for the next ge-
neration of employees. More than half of millenials expect to be able to work form anywhere and 
they want to be managed by trust and measured by performance. This trend is radically changing 
the function of a workplace. The office of the future will primarily be a place for personal meetings, 
collaboration and for working on joint projects. It will enable people to work in different diverse 
teams and environments depending on the type of activity they want to do rather than being fixed 
to one desk. A great example of this is Microsoft’s new office, which will open in October 2015. 
The office is based on the concept of working from anywhere and it will allow the employees 
but also business partners and customers to experience this new style of work, which supports 
productivity, creativity and collaboration while also creating a place for better alignment of the 
personal and professional life.  

Biljana Weber, GM of Microsoft CR, answers the question on why does Microsoft moves into the 
new premises:
„In today’s world, people can work from anywhere and the purpose of workspace has changed 
- it becomes a space to meet, exchange, collaborate, co-create. Delta concept enables us to 
create working environment that is fully in line with our vision of working from anywhere while 
supporting team spirit and innovative thinking. We believe that our example will inspire other 
companies to use modern technologies to increase innovation, creativity  and  flexibility at work.“

English version can be found also online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Vizualizace a 
koncepce prostoru 
Hub: Inovace, kreativita, spolupráce 

Spojovacím prvkem 4 pater Microsoftu a Sky-
pu budou tzv. huby - co-workingové prosto-
ry pro spolupráci, brainstorming, individuální 
práci, odpočinek i zábavu po práci. Každý 
hub bude mít jiné téma a bude vybaven jiný-
mi designovými i funkčními prvky. Huby jsou 
spojené otevřeným schodištěm, a podporu-
jí tak komunikaci, sdílení a spolupráci mezi 
týmy. 

Na fotce - hub ve stylu „Hudba a filmy“, jehož 
součástí je třeba oddělený prostor ve stylu díl-
ny (ateliéru), velké promítací plátno, podium a 
pracovní místa stylizovaná jako bar. 

 
Obývák: Technologie pro život

Součástí zákaznického prostoru v přízemí 
bude obývací pokoj vybavený nejmodernější-
mi technologiemi pro život. Návštěvníci si mo-
hou vyzkoušet novinky na herní konzoli Xbox, 
ve službě Skype nebo nová zařízení Windows 
a zažít svět, v němž nezáleží na tom zda chce-
te pracovat, řídit byznys, řešit domácnost, ba-
vit se či se vzdělávat... Bez ohledu na to, kde 
jste a co děláte, máte vždy k dispozici jediné 
známé prostředí a tytéž oblíbené aplikace pro 
život. 

Vše pro byznys: Velké auditorium  
a Surface HUB 

V přízemí budovy a v 8. patře se nacházejí pro-
story pro zákazníky. Kromě rozhlehlé galerie s 
různorodými prostory pro formální schůzky i 
neformální setkávání zde najdete auditorium 
pro 140 hostů vybavené špičkovou techno-
logií. V nejvyšším patře budovy budou i za-
sedačky vybavené horkou novinkou Surface 
HUB - interaktivním zařízení ve formě obra-
zovky určeným pro prezentace, brainstorming 
a týmovou práci během schůzky, jakož i sdíle-
ní výstupů po schůzce.
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Inovativní centrum MSD pomáhali navrhovat 
sami zaměstnanci

Autor: John R. Westby, viceprezident MSD a ředitel MSD IT Global  
Innovation Center, www.msdi.cz

Šlo nám o to, abychom postavili budovu, ve 
které se naši zaměstnanci budou cítit dobře, 
kam budou rádi chodit, chtěli jsme pro naše 
zaměstnance udělat maximum. Když jsme se 
rozhodli pro novou budovu, zeptali jsme se 
každého z našich lidí, co by od ní očekával, 
a tyto připomínky jsme se snažili na několi-
ka workshopech setřídit a probrat. Pak jsme 
o těchto požadavcích jednali s našimi doda-
vateli, abychom uskutečnili maximum z nich. 
Věříme, že cesta k efektivitě vede přes spoko-
jenost a kvalitní zázemí.
 

Jedním z charakteristických rysů budovy je 
flexibilita, která odpovídá organizační struktu-
ře společnosti. Naším úkolem je přicházet s 
novými řešeními, inovacemi. Nepotřebujeme 
rigidní hierarchii a pravidla. Máme flexibilní 
týmy, které se formují podle aktuálních potřeb. 
Chceme, aby lidé přicházeli s novými nápady 
a dokázali je uvádět do praxe a tomu jsme se 
snažili přizpůsobit i prostředí. Vnitřní uspořá-
dání Riverview je proto hodně mobilní. Mobil-
ní jsou stoly, ale třeba i stěny mezi zasedacími 
místnostmi tak, aby uspořádání bylo možné 
měnit podle momentálních potřeb týmů. 

Značnou část budovy netvoří klasické kan-
celáře. Na každém patře jsou například ne-
formální prostory, kde je možné se občerst-
vit, pracovat, nebo se scházet s kolegy nad 
společným jídlem. Každé patro má i prostor 
nazývaný „kino“, kde se odehrávají semináře, 
prezentace a větší schůzky. Prostorné terasy 
nebo střecha se zahradní úpravou a jedineč-
ným výhledem na Prahu slouží k odpočinku. 
Protiváhu rušných míst, které se vymykají 
klasickému kancelářskému pojetí práce, tvo-
ří „knihovny“, kam se mohou zaměstnanci 
uchýlit, když potřebují klid na práci a soustře-
dění. 

Naše společnost působí globálně a potřebu-
jeme spolupracovat na globální úrovni, máme 
kolegy v USA nebo v Asii, a tato spolupráce 
musí být efektivní, proto jsme se hodně vě-
novali i vybavení. Nejde přitom jen o vyba-
vení pro telekonference. Když řešíte problém 
a půlku týmu máte na druhé straně planety, 
potřebujete víc. Budova je proto vybavena 
speciálními tabulemi, které zaznamenávají a 
digitalizují obsah, který na ně lidé píší a kte-
rý je tím pádem možné hned sdílet. Jsou zde 
také instalovány speciální komunikační stěny. 
Ty vypadají, jako obří plocha počítače, kam 
mohou pomocí svých mobilních zařízení nebo 
speciálních papírů přispívat shromáždění ko-
legové, ať už jsou spolu v jedné místnosti, 
nebo zrovna sedí u stejné stěny v Singapuru. 

Naším úkolem je posouvat hranice možného, 
inovovat. Děláme náročnou práci a chceme, 
aby nám při tom nová budova co nejlépe po-
máhala. 
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Abstract:
When an office building is built a lot of factors need to be taken into consideration: security, 
economy, efficiency, architectural aspects, environmental criteria, indoor environmental quality, 
and design. Achieving optimal results requires the involvement of a number of experts from each 
area. When the MSD Global Innovation Center was built there was an additional factor, the peo-
ple in charge who were definitely not experts in this field. Their qualification was different: they 
were employees, for whom the building was built, experts in the fields of IT and healthcare.
 
Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Když se staví kancelářská budova, je ve hře spousta faktorů: bezpečnost, hospo-
dárnost, efektivita, architektonická hlediska, ekologická kritéria, kvalita vnitřního 
prostředí, design. Dosažení nejlepších výsledků vyžaduje zapojení množství 
odborníků na každou oblast. Když se stavěla budova GIC, byla ve hře navíc ještě 
spousta dalších lidí, kteří rozhodně odborníky v těchto oblastech nebyli. Jejich 
kvalifikace byla jiná: jednalo se o zaměstnance, pro které se budova stavěla, 
experty v oboru IT a zdravotnictví.

Budova Globálního inovativní-
ho centra MSD byla slavnostně 
otevřena 20. května 2015. Jen o 
týden později získalo Riverview v 
soutěži Czech Invest zlatou cenu 
v kategorii „Nemovitost roku pro 
technologická centra a služby“. 
Vlastní inovativní centrum rov-
něž získalo první místo v soutěži 
„Investor roku“, v kategorii IT a 
sdílené služby.
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Změna firemní kultury díky konceptu Activity 
Based Workspace

Autor: Boris Zupančič, Marketing Manager CZ, HU, SK, PHILIPS, 
www.philips.cz 

V červenci  2014 se společnost Philips Česká republika přestěhovala do nových administrativ-
ních prostor v budově River Garden II v pražském Karlíně. Důvodem byla potřeba vybudovat 
kreativní a reprezentativní zázemí v lokalitě, která je dobře dostupná pro zaměstnance i zákaz-
níky a také moderního pracovního prostředí. 

Chtěli jsme vytvořit takový prostor, který by neustále zlepšoval obchodní zapojení a spolupráci 
mezi týmy v divizi. Dalším cílem bylo posílení vzájemného předávání zkušeností, znalostí a spo-
lupráce mezi jednotlivými divizemi.

Po roce působení v nových kancelářích pozorujeme kompletní změnu firemní kultury.

Reshaping the company culture through 
Activity Based Workspace Concept
 
In July 2014, Philips Czech Republic moved into new office space in the building River Garden 
II in Prague‘s Karlín. The reason was the need to build creative and representative facilities in 
the area, which is easily accessible to employees and customers, as well as modern working 
environment.

We wanted to create such a space which would substantially improve the engagement, cola-
boration and cooperation between the teams in a Division. The other goal was to invigorate the 
experience sharing, knowledge transfere and cooperation between several Divisions.
We can observe a complete culture makeover of the company after being in a new office for 
one year. 
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„Navržený koncept Activity Based Workspace absolutně vyhovuje filosofii naší firmy a  reprezentuje náš krea-
tivní způsob myšlení, který prosazujeme ve všem, co děláme.“

Jiří Tourek, Generální ředitel, Philips CZ
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Abstract:
„The proposed concept of Activity Based Workspace perfectly suits the philosophy of our compa-
ny and represents our creative way of thinking, which we advocate in everything we do.“

Jiří Tourek, Generální ředitel, Philips CZ
 
Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.
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Aktivní zapojení zaměstnance: Vazba 
zaměstnanec a pracovní prostředí v závislosti 
na zvýšení produktivity, kooperace a efektivity

Autor: Bert Hesselink, Operation Director, CBRE, www.cbre.cz

Stejně jako v dnešním digitálním světě patří 
k sobě dvojice software a hardware, nakon-
figurované naprosto přesně daným potřebám 
a cílům, tak k sobě patří i klíčová dvojice za-
městnance a jeho 
pracovního prostře-
dí. Tento fakt si stále 
více společností uvě-
domuje a využívá tak 
plně těchto syner-
gických vazeb jako 
důležitého prostřed-
ku podporujícího fi-
remní cíle s důrazem 
na klíčové aktivum = 
zaměstnance. Je to 
ostatně prostředí, ve 
kterém člověk tráví 
nejméně 36 % dne 
a je proto klíčové, aby byl tento prostor při-
způsoben konkrétním pracovním procesům, 
obchodním potřebám a firemní kultuře. 

CBRE vyvinulo komplexní metodiku návrhu 

konceptu a analýz pracovních potřeb včetně 
měření obsazenosti a aktivity na pracovišti, 
čerpajících z více než 10ti-leté zkušenosti. 
Pracuje s konceptem typu Activity – based 

a využívá metodik vy-
cházejících ze socio-
logických studií, zjed-
nodušeně z lidských 
potřeb při práci, za 
účelem nastavení pra-
covního prostředí na 
míru nájemci a jeho 
stylu práce. Je velikou 
chybou myslet si, že 
existují pouze praco-
viště typu uzavřené / 
otevřené kanceláře a 
jednotný univerzální 
klíč. Návrh pracovní-

ho prostředí je komplexní proces vycházející 
z pochopení firemní kultury, cílů, fyziologic-
kých potřeb a náplně práce jednotlivých za-
městnanců tak, aby vše splňovalo nároky 21. 
století.
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Abstract:
Tailor-made office work environments are strategic drivers to increase revenues, reduce costs and 
attract, engage and retain talent. Cooperation and communication between employees is enhan-
ced which directly result in increased productivity, efficiency and ability of the company to quic-
kly react to the changes in the Marketplace. This evolution and change of the work environment 
is driven by an increasing awareness of knowledge based companies that their greatest assets are 
their employees. More and more companies realize that they can grow company value through 
increased employee engagement when providing their workforce with a fitting and stimulating 
work environment and conditions. 
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Na míru navržené pracovní prostředí je strategic-
kým nástrojem ke zvýšení příjmů, snížení nákladů 
a k přilákání a stimulu talentů.  Nesporným 
přínosem je i zvýšení kooperace a komunikace 
mezi zaměstnanci a tím přímo úměrnému nárůstu 
produktivity, efektivity a schopnosti firmy rychle 
reagovat na tržní změny. Tento vývoj a tlak na 
změny v pracovním prostředí vychází z faktu, že 
největší devízou současnosti je kvalitní zaměstna-
nec aktivně se podílející na tvorbě hodnot a nut-
nost nabídnout mu adekvátní zázemí/podmínky.

„KANCELÁŘSKÉ PROSTORY JSOU ZRCADLEM SPOLEČNOSTI!“



Pracovní prostředí

Dockonalá káva v současném designu

Autor: René Sion, General Manager, Dallmayr Kaffee, www.Dallmayr.cz

CaféDock je multifunkční zařízení, které se stává neotřelým a funkčním prvkem pracovních 
interiérů. Svými čistými křivkami, perfektním řemeslným provedením a kvalitním servisem je 
středobodem každé kanceláře, jednacích prostor, showroomů a reprezentačních prostor. Café-
Dock vyšel z dílny nadějného designéra Romana Kvita z ateliéru designu pražské UMPRUM. 
Roman je tváří nastupující generace produktového designu, jeho práce byly oceněny například 
v Bavorsku státní cenou za design.

CaféDock je uzpůsoben pro náročný i běžný kancelářský provoz jak velkých korporací, tak i 
středních a menších podniků. Svým provedením a funkčností poskytuje příjemný prostor pro 
krátká, méně formální pracovní setkávání u šálku kvalitní a dobré kávy.

CaféDock je mobilní jednotkou, která obsahu-
je přístroj na kávu, zásobník a ochlazovač na 
vodu, chladničku na nápoje a další přihrádky 
na šálky, lžičky a vše co kvalitní kávový servis 
vyžaduje.

Známku kvality multifunkčního zařízení Café-
Dock podtrhuje spojení se společností  
Dallmayr, která koncept vymyslela, realizace 
se ujala společnost Idealab. CaféDock se vyrá-
bí ve špičkové dílně firmy Ladenbau. Výsledek 
je tak spojením unikátního autorského designu, 
řemeslné kvality a funkčního provedení.

CaféDock is a combination of good coffee  
and contemporary design
CaféDock is a multifunctional unit that becomes a fresh and functional element of working inte-
riors. With its clean curves, perfect workmanship and quality service CaféDock is the highlight 
of any office, meeting room, showroom or lounge. CaféDock was designed by Roman Kvita, 
young designer from Applied Arts. Roman is a face of the rising generation of product design. 
CaféDock is designed for busy office operations of large corporations as well as small and me-
dium enterprises. Its design and functionality provides a comfortable space for short working 
meetings over a cup of good coffee.

Dallmayr CZ invented the concept, the realization took Idealab and CaféDock was produced in 
the top workshop of Ladenbau company.
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Autor fotografie: Jadran Šetlík



Pracovní prostředí

Pracovní prostředí základem prosperující 
společnosti

Autorka: Marie Passburg, Managing Director, Skanska Property Czech  
Republic, www.skanska.cz 

Trendem dnešní doby je trávit víc času v práci 
než doma. Při developmentu projektů Skan-
ska jsme si uvědomili, že nestavíme jen kan-
celářské budovy ze skla či betonu, ale tvoříme 
prostor pro práci, tzv. workplaces.

Pracovní prostředí není jen budova, stůl a 
židle. Pracovní prostředí musí zajistit, aby za-
městnanci chodili do práce rádi. Atributy ta-
kové kanceláře jsou trvalá udržitelnost a po-
hodlné, rozmanité a motivující zázemí. 

Zaměstnavatelé si čím dál tím více uvědomu-
jí, že pracovním prostředím mohou motivaci 
zaměstnanců ovlivnit. Proto vznikají inova-
tivní koncepty jako například Activity Based 
Workplace. Ten vytváří různé zóny pro sou-
středění, brainstorming nebo i relaxaci. Taktéž 
inovativní technologie motivaci podporují. 

Výčet důležitých atributů kanceláří je vhodné 
uzavřít prostředím, které je pohodlné a pří-
jemné, což zaměstnanci ocení nejvíce. Pod-
statná je i lokalita, dostupnost a služby v okolí 
budovy. Roli nicméně mimo jiné hrají i prvky 
náležící budově - zahrada, terasy nebo třeba  
přístupná střecha s výhledem.

Vše výše zmíněné má významný vliv na spo-
kojenost zaměstnanců, což dnes již dokazují 
i studie. Bez nadsázky můžeme říct, že pra-
covní prostředí je základem prosperující spo-
lečnosti.
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Abstract:
This article deals with current trend in our life – spending more time in work than in home. 
Employers should put strong emphasis on quality of workplaces they provide to their employees. 
Amongst most important attributes of motivational workplace are sustainability and comfortable, 
diverse and innovative environment.
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Pracovní prostředí

Demokratické pracovní prostředí 
Aneb jak může díky zapojení zaměstnanců při 
navrhování vzniknout skvělé místo pro práci

Autor: Ian Bryan, Owner, Ian Bryan Architects, www.ibarch.cz

Až příliš často jsou při úvahách a navrhování 
nového pracovního prostředí přehlíženy po-
hledy z pozic řadových zaměstnanců a rozho-
dování v tomto procesu je ponecháno pouze 
nejvyššímu vedení.  Společnosti, které toto 
praktikují, ale přichází o skvělou příležitost, 
která pozitivně ovlivňuje pohodu a především 
produktivitu pracovní síly. 

Jak ukázaly mnohé studie, zapojit zaměstnan-
ce v rámci celé struktury podniku do procesu 
navrhování a rozhodování o takto důležité věci, 
vede k jejich lepšímu zapojení se do ostatního 
dění ve firmě, větší spokojenosti, utmelení ko-
lektivu a v neposlední řadě i k vytvoření lepšího 
místa pro práci.

Způsobů, jak zaměstnance aktivně zapojit do 
těchto činností, existuje mnoho. Některé spo-
lečnosti využívají dotazníkovou metodu, jiné 
naopak pečlivě sestavené pracovní skupiny, 
které návrhy posuzují a rozebírají.  Klíčem k 
úspěchu je zapojit zaměstnance do rozhodnu-
tí, na jejichž výsledku jim záleží, a ukázat jim, 
že jejich nápady a připomínky opravdu přispí-
vají k formování konečné podoby návrhu.

V roce 2006 spolupracovala IBA s britskou ar-
chitektkou a designerkou Sevil Peach na vy-
tvoření podoby nového ústředí firmy Deloitte 
v budově Nile House v Praze 8. Součástí pro-
jektové přípravy byly i již zmíněné konzultace 
s pracovními skupinami ze všech oddělení. 
Skupinu tvořil vždy zástupce vyššího manage-
mentu daného oddělení, administrativní pod-
pory a řadový zaměstnanec, aby se tak dosáh-
lo co nejširšího záběru. Tyto skupiny poskytly 
designérskému týmu zásadní informace, které 

významně zasáhly do procesu navrhování a je-
jich zástupci zároveň sloužili ostatním zaměst-
nancům jako poslové zpráv o vývoji návrhu.

Vzniklo tak pracovní prostředí, které nebylo 
pouze strohým výrobním prostorem, který ma-
nagement vlažně předá zaměstnancům k uží-

vání, ale místo, na jehož výsledné podobě se 
sami zaměstnanci podíleli. Od stěhování uply-
nulo už téměř deset let a lidé jsou na toto své 
prostředí stále hrdí.

Pro firmy je životně důležité, aby takovým po-
radám se zaměstnanci věnovaly dostatek času 
a energie. Pro architekta je zase klíčové, aby 
byl zapojen už při přípravě a koncepci projektu. 
V České republice se v posledních letech roz-
mohl trend oslovit architekta příliš pozdě, když 
už všechna důležitá prvotní rozhodnutí padla. 
Taková praxe je ale bezzubá, protože zkušený 
designer zaměřený na tuto oblast může právě 
v začátcích nabídnout ty nejcennější rady. Sku-
tečně úspěšná pracovní prostředí totiž vznikají 
pouze díky těsné spolupráci architekta a klien-
ta již od samého zrodu projektu.
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Abstract:
Too often the views of staff are not considered when new workplaces are being designed and 
procured with the decisions left only to senior management. Companies who do this are missing 
an opportunity which can have important consequences for staff well being and productivity.

As many studies have shown, getting staff at all levels to participate in the design and decision 
making process engages employees, increases social cohesion, staff fulfilment and ultimately 
creates a better place to work.
 
Full length English version can be found online at www.czechmarketplace.cz under company´s name.



Pracovní prostředí

Kvalitní budova se vyplatí

Autor: Petr Kareš, vedoucí oddělení zastupování nájemců, JLL, www.jll.cz

Doceňujeme kvalitu pracovního prostředí pro zaměstnance a jsme si vědomi jeho vlivu na pra-
covní výkony? JLL se podílela na přípravě rozsáhlé studie, která na podobné otázky hledá 
odpověď. 

V nákladech na běžnou administrativní činnost tvoří cena pracovní síly včetně bonusů cca 90 
% (dalších 9 % jsou náklady na nájem a 1 % na energie). Proto by faktory, které mají vliv na 
produktivitu pracovníků, měly být v popředí zájmu každého zaměstnavatele. Studie potvrdila, 
že k hlavním parametrům ovlivňujícím podobu pracovního prostředí patří kvalita a množství 
dodávaného vzduchu, tepelná pohoda, množství denního světla a správné osvětlení, začlenění 
zeleně a přírodních prvků, úroveň hluku, vnitřní uspořádání a vzhled pracoviště, začlenění míst 
pro oddych a protažení a vybavenost okolí. 

Vliv každého z těchto parametrů je možno lépe či hůře měřit. Pokud srovnáme dobře a špatně 
navržené budovy, může být jejich dopad na míru fluktuace, pracovní výkonnost, nemocnost a 
množství stížností zásadní. Vyjádřeno v % může dosahovat jedno až dvouciferných rozdílů. Je 
tedy zřejmé, že i menší vylepšení pracovního prostředí bude mít prokazatelně významný pozi-
tivní finanční přínos pro zaměstnavatele.    
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Abstract:
Do we fully appreciate the benefits of a quality working environment and how it affects work 
efficiency? After all, staff costs, including salaries and benefits, typically account for about 90% of 
business operating costs. Therefore, what may appear to be a modest improvement in employee 
health or productivity, can have a huge financial implication for employers – one that may be 
many times larger than any other financial savings associated with real estate operational costs.
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Merck Sharp & Dohme s. r. o., Office Park Hadovka, Evropská 2588/33A 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 010 111
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MSD jako vedoucí globální 
společnost v oblasti inovativní 
zdravotní péče působí v ČR 
od roku 1992. Díky svému 
zaměření na vědu a výzkum 
má vedoucí postavení v léčbě 
diabetu, kardiologii, v biologické 
léčbě, v léčbě infekčních 
chorob, v oblasti vakcín a v péči 
o zdraví žen a dětí.

Staráme se
nejen o zdraví,
staráme se
o Váš život.

Pro informace  
o jednotlivých 
onemocněních 
a aktivitách MSD 
navštivte stránky
www.msd.cz
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Airlines
Český Aeroholding, a.s.

www.cah.cz

Delta Air Lines, Inc.

www.delta.com

Deutsche Lufthansa AG, organizační složka

www.lufthansa.com

DSA a.s.

www.dsa.cz

ZODIAC GALLEYS EUROPE S.R.O.

www.zodiacaerospace.com

Architecture
Ian Bryan Architects sro (IBA)

www.ibarch.cz

Arts
Lakeshore International s.r.o.

www.lakeshoreentertainment.com

Prague Shakespeare Company

www.pragueshakespeare.org

Rosa Olympia Estrella Dance & Movement Studio

www.rosaolympiaestrella.com

THE CHEMISTRY GALLERY

www.thechemistry.cz

Theatre Royal

www.leroyal.cz

Consultancy
A. T. Kearney GmbH

www.atkearney.com

A.B. Reissfelder Executive Coaching

www.annettereissfelder.com

ACCENTURE CENTRAL EUROPE B.V., organizační složka

www.accenture.com

ADBENTRUST s.r.o.

www.adbentrust.cz

Advanced Risk Management, s.r.o.

www.arm.cz

ALIGIER s.r.o.

www.aligier.cz

ALMA Consulting Group Česká republika, s.r.o.

www.almacg.cz

ASB Prague, s.r.o.

www.asbgroup.eu

BCG - The Boston Consulting Group

www.bcg.com

BXR Partners a.s.

CEC Government Relations

www.cecgr.com

Coolidge Consulting Services

www.ehc.cz

CSR Consult s.r.o.

www.csrconsult.cz

DC VISION, s.r.o.

www.dcvision.cz

Deloitte

www.deloitte.cz

DRILL BUSINESS SERVICES

www.drill.cz

DYNARGIE s.r.o.

www.dynargie.cz

eNovation s.r.o.

www.enovation.cz

Euro-Trend, s.r.o.

www.eurotrend.cz

EXPENSE REDUCTION ANALYSTS

www.expensereduction.com

EY

www.ey.com/cz

FranklinCovey

www.franklincovey.cz

Global Business Therapy, s.r.o.

www.globalbusinesstherapy.com

HELIS Partners Consulting s.r.o.

www.solutions4life.eu

CHEMICAL SOLUTIONS s.r.o.

www.chemicalsolutions.cz

IB Grant Thornton Consulting s.r.o.

www.grantthornton.cz

INSPEKT-SERVIS s.r.o.

www.inspekt-servis.cz

Iron Mountain Česká republika s.r.o.

www.ironmountain.cz

Jeanne Trojan

www.jmtcz.cz

Komora certifikovaných účetních

www.komora-ucetnich.cz

KP2 Czech Republic s.r.o.

www.key2performance.com

KPMG Česká republika, s.r.o.

www.kpmg.cz

Kreston A&CE Audit, s.r.o.

www.ace.cz

learn2grow s.r.o.

www.learn2grow.cz
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Anglo-American University

www.aauni.edu

Carlsbad International School s.r.o.

www.carlsbadschool.cz

CERGE-EI

www.cerge-ei.cz

CMC Graduate School of Business o.p.s.

www.cmc.cz

ČVUT v Praze, Inovacentrum

www.inovacentrum.cvut.cz

English International School, Prague

www.eisp.cz

International School of Brno

www.isob.cz

MgC GROUP s.r.o.

www.mgcgroup.cz

Park Lane International School

www.parklane-is.com

PeStratEx s.r.o.

www.pestratex.cz

Riverside School Prague

www.riversideschool.cz

Supply Chain Education s.r.o.

www.supply-chain-education.cz

The Prague British School

www.pbschool.cz

University of New York in Prague, s.r.o.

www.unyp.cz

University of Pittsburgh, Katz Graduate School of Business

www.katz.pitt.edu/EMBAEurope-acc

Vision Communications s.r.o.

www.visiontraining.cz

Vysoká škola finanční a správní | University  
of Finance and Administration

www.vsfs.cz/english

Energy
AISE, s.r.o.

www.aisezlin.cz

Eaton Elektrotechnika s.r.o.

www.EatonElektrotechnika.cz

FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.

www.frontier-technologies.eu

General Electric International, Inc., organizační složka

www.ge.com

SARN Europe s.r.o.

www.sarn.us

TÜV SÜD Czech s.r.o.

www.tuv-sud.cz

LFC Group s.r.o.

www.LFCGroup.cz

MAZARS

www.mazars.cz

McKinsey & Company, Inc. Prague

www.mckinsey.com

MIDA Consulting s.r.o.

www.midaconsulting.cz

Moores Rowland Levey & Jung

www.mri-lj.cz

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

www.pwc.cz

Process Solutions, s.r.o.

www.ps-bpo.cz

ProRetail s.r.o.

www.proretail.cz

Proverbs, a.s.

www.sciencedynamics.net

Recept s.r.o.

www.receptsro.cz

Roland Berger Strategy Consultants GmbH org. složka

www.rolandberger.com

RSM TACOMA

www.rsm-tacoma.cz

UNIFER ALFA a.s.

www.unifer.cz

VGD,  s.r.o.

www.vgd.cz

VISTRA CORPORATE SERVICES

www.vistra.com

Consumer Goods
Amway ČR, s.r.o.

www.amway.cz

Avon Cosmetics s.r.o.

www.avoncosmetics.cz

Estée Lauder CZ, s.r.o.

www.esteelauder.com

Fackelmann ČR s.r.o.

www.fackelmann.de

Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o.

www.hillspet.com

Suit and Me ( Obleky na miru )

http://suitandme.cz

Tupperware Czech Republic

www.tupperware.cz

Educational Services
AFS Mezikulturní programy, o.p.s.

www.afs.cz
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Československá obchodní banka, a.s.

www.csob.cz

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka

www.db.com

GE Money Bank, a.s.

www.gemoney.cz

ING Bank N.V., organizační složka

www.ing.cz

Komerční banka, a.s.

www.kb.cz

LeasePlan Česká republika, s.r.o.

www.leaseplan.cz

Macquarie Equipment Finance Limited

www.macquarie.com

Provident Financial s.r.o.

www.providentfinancial.cz

Raiffeisenbank a.s.

www.rb.cz

RENOMIA, a. s.

www.renomia.cz

RSJ

ww.rsj.cz

Star Capital Finance, s.r.o.

www.starcapitalfinance.com

Swiss Life Select s.r.o.

www.swisslifeselect.cz

Symfonie Capital

www.symvest.com

TradeandFinance.eu, s.r.o.

www.tradeandfinance.eu

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

www.unicreditbank.cz

Western Union Business Solutions

http://cz.business.westernunion.com/

 

Food Products, Beverages and Tobacco
AD VIVUM wineshop

www.advivum.cz

Brown-Forman Czech & Slovak Republics s.r.o.

www.brown-forman.com

Coca-Cola Česká republika

www.coca-cola.cz

Glencore Grain Czech s.r.o.

www.glencore.com

House of Wine, s.r.o.

www.houseofwine.eu

JT International, spol. s r.o.

www.jti.com

McDonald's ČR, spol. s r.o.

www.mcdonalds.cz

Engineering / Construction
ABB s.r.o.

www.abb.cz

ARCADIS CZ a.s.

www.arcadis.cz

CTP Invest, spol. s r.o.

www.ctpark.eu

Federal Mogul Friction Products a.s.

www.federal-mogul.cz

Freescale Polovodiče Česká Republika s.r.o.

www.freescale.com

Honeywell, spol. s r.o.

www.honeywell.cz

Johnson Controls International, s.r.o.

www.johnsoncontrols.cz

ON Semiconductor, s.r.o.

www.onsemi.cz

Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.

www.parker.cz

Raytheon International, Inc.

www.raytheon.com

Skanska a.s.

www.skanska.cz

SPEL, spol. s r.o.

www.spel.cz

SWEPCO

www.ipok.cz, www.swepco.us

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

www.tebodin.cz

Event Management
AV MEDIA, a.s.

www.avmedia.cz

Lobkowicz Events Management, s.r.o.

www.lobkowicz.com

Finance
ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants)

www.accaglobal.com; www.kariera-finance.cz

AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku

www.aig.cz

American Express, spol. s r.o.

www.americanexpress.cz

Citibank Europe plc, organizacni slozka

www.citibank.cz

Česká spořitelna, a.s.

www.csas.cz

Seznam členů Americké obchodní komory v ČR
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Pfizer, spol. s r.o.

www.pfizer.cz

SpofaDental a.s.

www.spofadental.com

 

Hotels and Restaurants
Alchymist Grand Hotel and Spa

www.alchymisthotel.com

Aria Hotel

www.aria.cz

Art Deco Imperial Hotel

www.hotel-imperial.cz

Asten Hotels s.r.o.

www.astenhotels.com

Dallmayr Kaffee

www.Dallmayr.cz

Four Seasons Hotel Prague

www.fourseasons.com/prague, www.cottocrudo.cz

Hilton Prague Hotel & Hilton Prague Old Town

www.placeshilton.com/prague

Hotel Nautilus

www.hotelnautilus.cz

Hotel Paris

www.hotel-paris.cz

Chateau Mcely s.r.o.

www.ChateauMcely.com

InterContinental Prague

www.intercontinental.com/prague

Le Palais Art Hotel Prague

www.lepalaishotel.eu

Lindner Hotel Prague Castle

www.lindnerhotels.cz

Mamaison Hotels & Residences

www.mamaison.com

Mandarin Oriental, Prague

www.mandarinoriental.com/prague

Marriott Hotels International B.V., organizační složka

www.marriottprague.com

Radisson Blu Alcron,Park Inn Prague hotel, Park Inn  
by Radisson Hotel Ostrava

www.radissonblu.com/hotel-prague

Rosinter CR - TGI Friday's - Planet Sushi

www.rosinter.cz

Sheraton Prague Charles Square Hotel

www.sheratonprague.com

Sodexo s.r.o.

www.sodexo.cz

TOP HOTELS GROUP a.s.

www.tophotel.cz

Mondelez Czech Republic s.r.o.

www.mondelezinternational.com

PEPSICO CZ s.r.o.

www.pepsi.cz

Philip Morris ČR a.s.

www.philipmorris.cz

Plzeňský Prazdroj, a.s.

www.prazdroj.cz

Two Tales Brewing s.r.o.

www.twotales.cz

 

Furniture
Steelcase Czech Republic s.r.o

www.steelcase.eu

 

Health Care & Pharmaceuticals
AMGEN, s.r.o.

www.amgen.com

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

www.astrazeneca.cz

BD

www.bd.com

Biogen Idec  (Czech Republic) s.r.o.

www.biogenidec.cz

Boston Scientific Česká republika s.r.o.

www.bostonscientific.com

Bristol-Myers Squibb

www.bms.com

DuPont CZ s.r.o.

www.dupont.com, www.dupont.cz

Eli Lilly ČR, s.r.o.

www.lilly.com

GlaxoSmithKline, s.r.o.

www.gsk.cz; www.gsk.com

IBI spol. s r.o.

www.ibi.cz

Johnson & Johnson, s.r.o.

www.jnjcz.cz

Linet spol. s r.o.

www.linet.com

Medtronic Czechia s.r.o.

www.medtronic.com

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

www.msdi.cz

Novartis s.r.o.

www.novartis.com

Pears Health Cyber, s.r.o.

www.pearshealthcyber.cz
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Reed Personnel Services Czech Republic s.r.o.

www.reedglobal.cz

SOPHISTO s.r.o.

www.sophisto.cz

SYNERGIE, s.r.o.

www.syn.cz

Teamconsult CR s.r.o.

www.teamconsult.cz

 

Information Technology
Acision Czech Republic s.r.o.

www.acision.com

Amazon EU Sarl

Avast Software

www.avast.com

AVG Technologies CZ, s.r.o.

www.avg.com

Capgemini Czech Republic s.r.o.

www.cz.capgemini.com

CertiCon, a.s.

www.certicon.cz

Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o.

www.cisco.com

Citrix Systems Inc. | Prague

www.citrix.cz

Comparex CZ s.r.o.

www.comparex.cz

Dell Computer s.r.o.

www.dell.com

Digital Resources a.s.

www.digres.cz

FACEBOOK IRELAND

www.facebook.com

Global Payments Europe, s.r.o.

www.globalpaymentsinc.com

Hewlett-Packard s.r.o.

www.hp.com/cz

IBM Česká republika, spol. s r.o.

www.ibm.com/cz

Kentico software s.r.o.

www.kentico.com

MICROSOFT, s.r.o.

www.microsoft.cz

MIKENOPA a.s.

www.mikenopa.com

ModusLink Czech Republic s.r.o.

www.moduslink.com

Oracle Czech s.r.o.

www.oracle.com/cz

R.U.R. Systems s.r.o.

www.rursys.com

Vienna International Hotels & Resorts

www.vi-hotels.com

Villa Memories

www.villamemories.cz

Zátiší Group

www.zatisigroup.cz

Human Resources
ADP Employer Services Česká republika, a.s.

www.cz.adp.com

Aon Central and Eastern Europe a.s.

www.aon.com/czechrepublic

Arthur Hunt s.r.o.

www.arthur-hunt.com

Assessment Systems s.r.o.

www.asystems.as

BOII Partners s.r.o.

www.boiipartners.com

Bright HR s.r.o.

www.brighthr.cz

Bubenik Partners, s.r.o.

www.bubenikpartners.cz

Constellation s.r.o.

www.constellation.cz

GIT Consult Czech, s. r. o.

www.gitconsult.com

Graebel Relocation Services Worldwide

www.graebel.com

Hagen Human Capital s.r.o.

www.hagenhc.com

HAY GROUP CZECH s.r.o.

www.haygroup.com/cz

Hays Czech Republic s.r.o.

www.hays.cz

Hudson

www.cz.hudson.com

CHANGE PARTNERSHIP

www.changepartnership.cz

Krauthammer Partners Czech Republic, s.r.o.

www.krauthammerpartners.cz

ManpowerGroup

www.manpowergroup.cz

NEXT-L GROUP s.r.o.

www.next-l.eu

Novák, Pavel

www.pavel-novak.com

Pedersen & Partners s.r.o.

www.pedersenandpartners.com

Randstad s.r.o.

www.randstad.cz

Recruit CZ, s.r.o.

www.recruit.cz
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DLA Piper Prague LLP

www.dlapiper.com

Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

www.dhplegal.com

Giese & Partner, s.r.o.

www.giese.cz

GLATZOVÁ & Co., s.r.o.

www.glatzova.com

HEYNINCK & PARTNERS advokáti, s.r.o.

www.heyninck.cz

JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.

www.jsklaw.cz

Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář

www.kinstellar.com

Kotrlík Bourgeault Andruško, sdružení advokátů

www.kotrlik.com

Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o.

www.mn-legal.eu

PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.

www.peterkapartners.com

Schönherr s.r.o.

www.schoenherr.eu

Squire Patton Boggs

www.squirepattonboggs.com

TaylorWessing  e|n|w|c advokáti v.o.s.

www.taylorwessing.com

Vilímková Dudák & Partners

www.vilimkovadudak.cz

Weil, Gotshal & Manges s.r.o. advokátní kancelář

www.weil.com

Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář

www.weinholdlegal.com

White & Case (Europe) LLP, organizační složka

www.whitecase.com

WTS Alfery s.r.o.

www.alferypartner.com

 

Manufacturing
AFSI Europe s.r.o.

www.afsifilters.cz

Austin Detonator s.r.o.

www.austin.cz

Bell Helicopter Textron

www.bh.com

Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o.

www.carrier-ref.com

Conel s.r.o.

www.conel.cz

DFK Cab, s.r.o.

www.dfkcabs.eu

FOXCONN CZ s.r.o.

www.foxconn-gfo.com

redtoo s.r.o.

www.redtoo.com

SILICON GRAPHICS, s.r.o.

www.sgi.cz

Startup Yard

www.startupyard.com

Symbol Technologies Czech Republic, s.r.o.

www.zebra.com

Veeam Software

www.veeam.com

XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.

www.xerox.cz

Y SOFT Corporation, a.s.

www.ysoft.com

 

Language Services
Channel Crossings

www.chc.cz

SPĚVÁČEK vzdělávací centrum s.r.o.

www.spevacek.info

Wall Street English

www.wallstreetenglish.cz

 

Law Companies
Advokátní kancelář Polverini, Strnad (Law Firm)

www.ak-ps.eu

Allen & Overy

www.allenovery.com/czechrepublic

Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

www.deloittelegal.cz, www.ambruzdark.com 

BADOKH - Kuhn Dostál advokátní kancelář s.r.o.

www.badokh.com

Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář

www.twobirds.com

bnt attorneys-at-law s.r.o.

www.bnt.eu

bpv Braun Partners s.r.o.

www.bpv-bp.com

Bubník Myslil & Partners, attorneys at law

www.bmpartners.cz

Clifford Chance Prague LLP, organizační složka

www.cliffordchance.com

CMS

www.cmslegal.com

ČERMÁK  a spol.

www.cermakhorejsmatejka.cz

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o.

www.deltalegal.cz

Dentons Europe CS LLP, organizační složka

www.dentons.com
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Radio Free Europe/Radio Liberty Inc.

www.rferl.org

 

Nonprofit / Foundation
Armáda spásy

www.armadaspasy.cz

Forum 2000 Foundation

www.forum2000.cz

Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství, o.s.

www.ssrip.cz

 

Petroleum Industry
ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o.

www.exxonmobil.cz

 

Private Equity
Genesis Capital s.r.o.

www.genesis.cz

 

Real Estate
108 AGENCY, s.r.o.

www.108agency.cz

American Appraisal s.r.o.

www.american-appraisal.cz

Avestus Real Estate (Czech Republic) s.r.o.

www.avestusrealestate.com

B organization s.r.o.

www.b-organization.com

CBRE s.r.o.

www.cbre.cz

JLL (Jones Lang LaSalle)

www.jll.cz

LORDSHIP a.s.

www.lordship.eu

OPTIMAL Facility s.r.o.

www.optimalfacility.eu

Palmer Capital Czech Republic s.r.o.

www.palmercapital.cz

PASSERINVEST GROUP, a.s.

www.passerinvest.cz

Prague Investments Corporation, s.r.o.

www.pragueinvest.com

Raiffeisen - Leasing, s.r.o.

www.rlre.cz

Reticulum, a. s.

www.reticulum.cz

SATPO broker s.r.o.

www.satpo.cz

International Automotive Components Group s.r.o.

www.iacgroup.com

Knauf Insulation

www.knaufinsulation.cz

Lloyd Coils Europe s.r.o.

www.lloydcoils.eu

Mavel, a.s.

www.mavel.cz

MWV Svitavy s.r.o.

www.meadwestvaco.com

Opel Southeast Europe LLC

www.opel.cz

Pittsburgh Corning CR, s.r.o.

www.foamglas.com

Plastipak Czech Republic s. r. o.

www.plastipak.com

Rockwell Automation s.r.o.

www.rockwellautomation.com

 

Marketing & PR
Donath Business & Media

www.dbm.cz

Fleishman-Hillard, s.r.o.

www.fleishman.cz

Grayling Czech Republic, s.r.o.

www.grayling.cz

Hill & Knowlton Strategies

www.hkstrategies.cz

J&N PUBLICITY s.r.o

www.jnpublicity.cz

Media Education CEE, s.r.o.

www.mediaed.cz

Passion Communications s.r.o.

www.passioncomm.com

RRR Consulting s.r.o.

www.rrrconsulting.cz

Socialsharks s.r.o.

www.socialsharks.cz

Southpaw Productions s.r.o.

www.southpawpro.cz

TNS AISA s. r.o.

www.tns-aisa.cz

Weber Shandwick

www.webershandwick.cz

 

Media - Broadcast and Publishing
Fleet Sheet/E.S. Best s. r. o.

www.fleet.cz

International New York Times

www.inyt.com
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Wholesale and Retail Trade
3M Česko

www.3M.cz

AAA AUTO a.s.

www.aaaauto.cz

Hana Trading s.r.o. - susi.cz

www.susi.cz

MARS CZECH s.r.o.

www.mars.com/czech

MICHE CZ s.r.o.

www.kabelkymiche.cz

Philips Česká republika, s.r.o.

www.philips.cz

Vision Development s.r.o.

www.visiondevelopment.cz

White Star Real Estate s.r.o.

www.whitestar-realestate.cz

 

Telecommunications
AT&T Global Network Services Czech Republic, s.r.o.

www.att.com

CommScope Czech Republic s.r.o.

www.commscope.com

Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

www.huawei.com

T-Mobile Czech Republic a.s.

www.t-mobile.cz

Vodafone Czech Republic a.s.

www.vodafone.cz

 

Transporting, Moving  
and Warehousing
Federal Express Czech s.r.o.

www.fedex.com/cz

SCHENKER spol. s r.o.

www.schenker.cz

Team Relocations, s.r.o.

www.teamrelocations.com

UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o.

www.ups.com

Voerman UTS Prague spol. s r.o.

www.voerman.cz

 

Travel and Leisure
Casa Serena s.r.o.

www.casaserena.biz

FASHION ARENA PRAGUE OUTLET

www.fashion-arena.cz

Tomera Conference & Incentive s.r.o.

www.tomera.cz
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CZECHMARKETPLACE.CZ 

Business news portal of AmCham member companies 

Business News  |  Business Events  |  Research & Studies

Offers  |  Interviews

Over 7,000 unique visitors and 12,000 visits per month who spend 
on average 4 minutes on the site 



Publikaci vydává Americká obchodní komora v České republice©

Chcete-li nám zaslat připomínky či podněty k publikaci, máte-li zájem získat více informací o aktivitách 

Americké obchodní komory v ČR, vlastní výtisk publikace či se podílet na přípravě dalšího vydání,  

kontaktujte prosím Lucii Vrbovou na lvrbova@amcham.cz, +420 733 685 318.

Články a texty zveřejněné v publikaci obsahují názory autorů a Americká obchodní komora  

v České republice za ně nenese zodpovědnost.

Anglické verze článků budou zveřejněny na byznys portálu provozovaném Americkou obchodní komorou  

v ČR www.czechmarketplace.cz.



A DEVELOPMENT BYwww.bbcentrum.cz

ALPHA Building

Playground in Baar Park

BB Centrum

Park Baarova with a large water fountain

Building G

Public playground

DELTA Building

Balance Club Brumlovka

BBCENTRUM, PRAGUE 4
WHERE BUSINESS COMES TO LIFE

�  12 office buildings
�  2 residential projects
�  Primary and nursery school
�  Community center

�  Balance Club Brumlovka – fitness and wellness center
�  Baar Park, Brumlovka Park, public playgrounds
�  Number of employment positions at BB Centrum: 15,000
�  Total completed floor space: 250,000 sq m
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