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„JI! NYNÍ MÁ U NÁS 
VÍCE NE! 80 PROCENT 
EKONOMICK"CH SUBJEKT#, 
KDE VYJEDNÁVÁME KOLEKTIVNÍ 
SMLOUVY, ZKRÁCENOU DOBU 
NA$37,5$HODINY, %ADA FIREM 
NABÍZÍ I &EST T "DN# DOVOLENÉ, 
A K POKLESU JEJICH V"KONNOSTI 
NEBO ZISKOVOSTI NEDO&LO,“ 

KOMENTOVAL V!ÚTER" 23. B#EZNA P#EDSEDA 

NEJV$T%Í TUZEMSKÉ ODBOROVÉ ORGANIZACE 

JOSEF ST#EDULA NÁVRHY &SSD, KTERÉ MAJÍ 

UZÁKONIT KRAT%Í PRACOVNÍ DOBU, DEL%Í 

DOVOLENOU A MINIMÁLNÍ MZDU VÁZANOU NA 

POLOVINU MZDY PR'M$RNÉ.

JE TAK T'!KÉ POCHOPIT, !E PROTI 
TAKOV"M PO!ITK#M NIKDO 
NIC NENAMÍTÁ, POKUD JSOU 
DOHODOU MEZI ZAM'STNAVATELI 
A ZAM'STNANCI?  JE ALE  
KRUCIÁLNÍ PROBLÉM PRO (ESKOU 
EKONOMIKU$) A ZVLÁ&T' V$TÉTO 
DOB' ) NÁROKOVAT JE ZÁKONEM. 
NENÍ, ALE P%EDVOLEBNÍ 
POPULISMUS JE ZKRÁTKA SILN'J&Í…

PETR KARBAN

V!rok...

Na!v"zkum, v"voj a!inovace (VaVaI) lze stejn# 
jako na!podnikatelské aktivity nahlí$et také 
z!pohledu opakování hospodá%sk"ch cykl& 

konjunktury a!recese. Produktivní a!inovativní 
' rmy podporují známou pravdu, $e kdo neinovuje, 
nemá (anci a!nep%e$ije. Zvlá() v!dob# krize a!o*eká-
vaného o$ivení je nutné zamyslet se nad konkuren-
ceschopností vlastních v"robk& a!ekonomi*ností 
sv"ch v"robních postup&. Sou*asná krize je na!roz-
díl od!velké ekonomické recese v!letech 2008 a$ 
2010 zp&sobená odli(n"mi p%í*inami, a!je tak zcela 
relevantní o*ekávat brzké ekonomické o$ivení, které 
bude p%át p%ipraven"m. Na!toto reagují v"zkumné 
organizace zab"vající se aplikovan"m v"zkumem 
a!v"vojem, které jsou p%ipravené nabídnout své 
slu$by a!schopnosti v(em aktivním podnikatelsk"m 
subjekt&m. Pro va(i p%edstavu, t#mto v"zkumn"m 
organizacím v!krizov"ch letech 2009 a$ 2010 v"raz-
n# rostl obrat, proto$e jejich slu$by za*al vyu$ívat 
vy((í po*et *esk"ch ' rem, které se tímto zp&sobem 
p%ipravily na!postkrizové o$ivení trhu, v!d&sledku 
*eho$ získaly konkuren*ní v"hodu v!nov"ch nebo 
inovovan"ch produktech a!slu$bách. 
V!sou*asném období pracují v"zkumné organi-
zace zam#%ené na!aplikovan" v"zkum na!zlep(ení 
nabídky sv"ch slu$eb ve!prosp#ch aplika*ního 
sektoru. Nap%íklad Asociace v"zkumn"ch orga-
nizací (AVO) spole*n# s!Hospodá%skou komorou 
p%ipravuje portál Mapavin, kde ' rmy naleznou 
nabídku *inností, zam#%ení a!volné kapacity 
v"zkumn"ch organizací vyu$itelné v!aplikovaném 
VaVaI. Na!tomto portálu budou moci ' rmy také 
zadávat své poptávky na!v"zkumn# v"vojové nebo 
expertní *innosti. Portál je postupn# ' nalizován 
a!bude pln# funk*ní b#hem 2.!pololetí 2021. 
Poda%ilo se také vyjednat nav"(ení rozpo*tu 
Technologické agentury na!program TREND, 

Neziskov" sektor je v!b#$ném $ivot# jako 
spousta jin"ch v#cí tak%ka nepost%ehnu-
telnou slo$kou národního hospodá%ství. 

Dokud nenastane vypjatá situace, dokud nedojde 
k!celoplo(nému ochromení tr$ní ekonomiky a!pro-
vozuschopnosti mnoha podnikatelsk"ch subjekt& 
nap%í* profesními obory v!celkové struktu%e 
odb#ratelsko-dodavatelsk"ch vztah&, obchodu 
a!distribuce – do!té doby se nic zásadního ned#je. 
A!dalo by se %íct, $e neziskov" sektor si tak léta $ije 
sv"m vlastním $ivotem, sdru$uje zájmové skupiny 
v!daném oboru, po%ádá setkání *len&, spolupracu-
je s!n#kolika subjekty, a$ to mnohdy vypadá, $e jde 
spí(e o!krou$ek n#kolika *inorod"ch nad(enc&.
Zm#na nastává v!situaci, kdy celorepublikov# 
*elíme dramatickému makro i!mikroekonomické-
mu v"voji, protahovanému lockdownu a!plo(n"m 
vládním restrikcím. +e* je konkrétn# o!neustále 

kter" podporuje spolupráci podnik& a!v"zkum-
n"ch organizací ve!v"zkumu a!v"voji, zárove, je 
p%edschváleno i!sm#%ování *ásti ' nancí z!Fondu 
obnovy na!v"zkumné aktivity v!aplikovaném 
v"zkumu, v"voji a!inovacích. Rád bych proto 
apeloval na!inova*ní ' rmy, aby byly p%ipraveny se 
sv"mi v"zkumn"mi a!inova*ními zám#ry, proto$e 
podpora prvních projekt& je plánována ji$ na!dru-
hou polovinu leto(ního roku, a!jak se %íká, (t#stí 
p%eje p%ipraven"m. 
Skute*nost, $e o$ivení pr&myslu v!Evropské unii 
je na!dobré cest#, za*íná b"t z%ejmá také z!nav"-
(ení poptávek po!v"zkumn"ch slu$bách ze strany 
n#meck"ch ' rem. Jejich aktivita za*ala stoupat 
ji$ v!posledním *tvrtletí 2020 a!pokra*uje i!letos 
navzdory dal(í a!v#%me, $e poslední covidové vln#. 
Také v!-R ji$ %ada ' rem plánuje vylep(ení stávající 
produkce tak, aby zachytily nástup o$ivení a!byly 
p%ipraveny s!konkurenceschopn#j(ími v"robky 
a!slu$bami. Zakon*ím proto optimisticky, v#%ím, 
$e ' remní sektor je v!-R dost siln" na!to, aby se 
systematicky dostal z!krize siln#j(í ne$ evropská 
konkurence, a!$e inova*ní aktivity jsou v!-R 
na!takové úrovni, aby si ka$d" podnik, od!mal"ch 
a$ po!velké, uv#domoval d&le$itost permanentní 
inovace své produkce. V"zkumné organizace 
jsou p%ipraveny takov"mto podnik&m p%i %e(ení 
problém& pomoci.  Q 

zmatené, vágní a!p%eslo$ité komunikaci vlády.
-lov#k ji$ pochybuje o!zdravém rozumu. A!pokud 
by se m# n#kdo zeptal na!to, zdali je lep(í zm#nu 
vyhlásit a!provést na!za*átku t"dne nebo na!jeho 
konci, selskou logikou bych odpov#d#l, $e na!za-
*átku t"dne, proto$e je p%ece nesmysl vyhlásit 
zásadní zm#ny v!pátek ve*er s!tím, aby platily 
od!pond#lní p&lnoci. .iv# si umím p%edstavit, jak 
páte*ní vyhlá(ení pond#lních zm#n dv# t%etiny 
komer*ní sféry uvrhne do!okam$ité nejistoty… 
jak se budou v(ichni sna$it marn# zjistit n#jakou 
kloudnou informaci… jak op#t budou zcela zahl-
cené komunika*ní linky cel" víkend… jak budeme 
p%em"(let, zdali se zm#ny v!omezení a!zákazech 
t"kají také nás, nebo spadáme do!v"jimky…  
Ostatn#, net%eba si to p%edstavovat, pro$íváme to.
A!práv# v!této chvíli zde máme v!hlavní roli 
$ivnostníka, drobného podnikatele. Takov" 

Kdyby ty neziskovky nebyly…
Fo

to
: a

rc
hi

v H
K 

&R

Fo
to

: J
ak

ub
 H

n(
vk

ov
sk

)

Inovace je cesta do"budoucnosti

LIBOR KRAUS, 

p*edseda Sekce pro v)zkum, 

v)voj a!inovace HK &R 

a!prezident Asociace 

v)zkumn)ch organizací
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Úsp#ch koronavirov"ch certi' kát& se bude proto 
odvíjet od!úsp#(nosti a!rychlosti o*kování, a!to 
nejen v!Evrop#, ale po!celém sv#t#. Zatímco Spo-
jené státy, Velká Británie a!Izrael mí%í ke!kolek-
tivní imunit#, EU se m&$e pochlubit pouze 7!% 
populace, která do!dne(ního dne dostala první 
dávku vakcíny. U!rozvojov"ch zemí se po*ítá s!tím, 
$e vakcinace obyvatel neskon*í d%íve ne$ v!roce 
2023 nebo 2024. 
O*kovací certi' káty tedy mo$ná p%edstavují 
jízdenku do!normálu, bez úsp#(né vakcíny ale 
z&stanou jen bezcenn"m cárem papíru.  Q

V!moment#, kdy *tete tyto %ádky, Evropa 
diskutuje nad konkrétním návrhem o*kova-
cích certi' kát& (pas&), které mají usnadnit 

cestování a!se kter"m p%i(la v!polovin# b%ezna Ev-
ropská komise. V!posledních t"dnech, které tomu 
p%edcházely, se nemluvilo snad o!ni*em jiném. Pro 
n#které jde o!vytou$enou vstupenku, která zajistí 
návrat do!$ivota, kter" jsme znali p%ed pandemií, 
pro druhé je to /ábl&v nástroj, jak zase o!n#co lépe 
(pehovat lidi a!sbírat a!vyu$ívat jejich data. 
Ponechme pro pot%eby tohoto *lánku stranou, co 
Evropská komise p%esn# p%edstavila a!jak by podle 
ní m#l tento certi' kát vypadat, jak by se m#l naz"-
vat a!co v(echno by m#l nebo nem#l um#t. Na!to 
bude je(t# *as. D&le$ité je p%ipomenout, pro* jej 
v&bec pot%ebujeme.
K!odv#tvím, která restrikce spojené s!koronaviro-
vou pandemií p%i(krtily nejvíce, pat%í bezpochyby 
cestovní ruch a!turistika. P%íjmy ze zahrani*ní-
ho cestovního ruchu jsou pro mnohé, zejména 
jihoevropské zem# naprosto klí*ové. 0pan#lská 

ekonomika podle tamního statistického ú%adu 
v!lo,ském roce klesla o!rekordních 11!%. Nedobrá 
situace je také v!-eské republice, kde pandemie 
dostala na!kolena mnoho podnik& v!cestovním 
ruchu a!%ada ' rem, které sice krizi p%e*kají, se 
ocitne bez jak"chkoliv rezerv do!budoucna nebo 
v!dluzích. Podle anal"zy spole*nosti Economic 
Impact, kterou zadala agentura CzechTourism, 
tvo%il propad za!minul" rok zhruba 54!% a!ztráty 
v!roce 2021 zp&sobené p%ímo restrikcemi mohou 
dosáhnout a$ 165!miliard korun.
O*kovací certi' káty, které by se postaraly o!návrat 
turist&, se proto jeví jako spásné %e(ení, a!já jejich 
vznik podporuji. Aby se v(ak ujaly a!splnily sv&j 
ú*el, budou muset urazit je(t# dlouhou cestu. 
V!první %ad# si musí získat podporu politik&, 
d&v#ru ob*an&, musí jít ruku v!ruce s!dal(ími pro-
tipandemick"mi opat%eními a!v!$ádném p%ípad# 
nesmí nikoho diskriminovat – tedy vy%azovat lidi, 
kte%í nemohou ze zdravotních d&vod& podstoupit 
o*kování nebo jsou teprve na!*ekací listin#. 

*lov#k je vydán na!milost a!nemilost ucpan"m 
e-mailov"m schránkám kamsi na!ministerstva, 
a!pokud se n#kam u$ dovolá, od!ú%edníka se dozví 
tak maximáln# odkaz na!webové stránky, kde se 
p%ece v(e pot%ebné od!vlády dozví. P%esn# v!tento 
okam$ik se tonoucí za*íná stébla chytat, nebo) mu 
nic jiného nezb"vá a!vidí poslední mo$nost. Je 
toti$ na(t#stí *lenem neziskovky, svého profesního 
*i oborového spolku.
Jsem p%edsedou takové neziskové organizace – 
spolku Cech mechanick"ch zámkov"ch systém& 
-R. Sám jsem pro$il od!ve*era v!pátek 26. února, 
kdy byl vyhlá(en nov" nouzov" stav a!daleko tvrd(í 
lockdown, naprosto vy*erpávající víkend, kdy jsem 
byl doslova bombardován *leny – a!zajímavé je, $e 
také ne*leny – a!marn# jsem se pro n# sna$il zjistit 
cokoliv, co by mohlo b"t alespo, trochu pou$itel-
né, n#jakou jasnou zprávu, zdali jsme, nebo nejsme 
v!rámci na(eho oboru uzav%ení.
P%edstavme si typického *lena, poctiv# a!tvrd# 
pracujícího $ivnostníka, platícího dan#, odb"-
vajícího se na!dovolen"ch a!chodícího do!práce 
*asto i!s!r"mou. Ob$iva a!podnikání je pro n#j 
alfou a!omegou b#$ného fungování. Takovému 
*lov#ku v!pátek ve*er v!televizi %eknou n#co, *emu 
rozumí jen tak napolo a!*ím si rozhodn# není 
jist". Okam$it# u!n#j vyvstává pot%eba dovolat se 
kohokoliv, kdo by mu takovou jistotu dal. Ú%ady 
v!pátek ve*er, nato$ p%es víkend, nefungují, e-mail 
mu dá t#$ko okam$itou odpov#/ a!z!webu vlády 
mu jdou o*i kolem. V!pond#lí v(ak musí fungovat. 
Co te/? Jediná mo$nost je zvednout telefon a!volat, 
kam se dá, na!mysl tak p%ichází i!poslední zoufalá 
mo$nost: Co na(e organizace? Ta je p%ece v!Hos-
podá%ské komo%e -R a!ji$ p%i prvním lockdownu 
nás informovala konkrétn# a!jasn#. V"sledkem, 
kterého se nakonec poda%ilo dosáhnout, je v"jimka 
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pro na(e *leny. By) maloobchodní provoz záme*-
nictví byl zakázán, mohli jsme fungovat. A!to jen 
díky spole*nému úsilí Odboru podnikatelského 
prost%edí a!obchodního podnikání MPO, .ivnos-
tenské sekce Hospodá%ské komory -R i!advokátní 
kancelá%e Havel & Partners.
Jen díky tomuto úsilí vláda nakonec vydala 
prohlá(ení, $e s!ú*inností ode dne 1. b%ezna 2021 
od!00:00 hod. do!dne 21. b%ezna 2021 do!23:59 
hod. je ud#lena v"jimka pro maloobchodní prodej 
a!prodej a!poskytování slu$eb v!provozovnách 
servisu p%ístroj& a!dal(ích v"robk& pro domác-
nosti a!prodejnách domácích pot%eb a!$elezá%ství, 
kam spadají i!provozovny s!obvyklou nabídkou 
spojovacího materiálu, ru*ního a!elektrického 
ná%adí a!nástroj&, stavebního a!nábytkového 
kování, rytectví a!dal(ích $elezá%sk"ch pot%eb pro 
domácnost a!d&m, jako jsou po(tovní schránky, 
trezory, pokladni*ky, klí*ové depozity a!podobné. 
V#t(ina na(ich *len& standardn# nabízí p%evá$nou 
*ást tohoto sortimentu, tudí$ jejich provozovny 
spadají do!kategorie prodejen domácích pot%eb 
a!$elezá%ství, jsou tedy ve!v"jimce a!mohou mít 
maloobchodní provozovny otev%ené. K!tomu 
je(t# poznámka: Záme*nictví zdaleka nezname-
ná %ezání klí*&, co$ je obecn# roz(í%ená 1 oskule. 
Záme*nictví zejména spo*ívá v!práci s!hutními 
materiály, v!jejich d#lení, tvá%ení, obráb#ní. Správ-
n"m ozna*ením pro klí*ové slu$by a!$elezá%sk" 
sortiment je zámka%ství, na(i *lenové jsou tudí$ 
zámka%i a!klí*a%i. V!o' ciální Národní soustav# 
kvali' kací je rovn#$ uvedena kvali' kace Zámka%. 
A!to jsme pouze u!první nuance. T#mi dal(ími jsou 
nouzové otvírání p%i nebezpe*í z!prodlení a!mno-
ho jin"ch slu$eb, které na(i *lenové poskytují niko-
liv proto, $e by cht#li mít za!ka$dou cenu otev%eno, 
ale zejména z!d&vodu okam$ité *i co nejrychlej(í 

MARTINA DLABAJOVÁ, 

poslankyn( Evropského 

parlamentu a!+lenka Kontaktní 

skupiny k!o+kování proti 

covidu-19

O#kovací certi$ kát jako jízdenka do"normálu? 
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pomoci ob*an&m v!nouzi. Nikdo z!nás si p%ece 
nejde pro radost koupit dal(í klí*ek od!bytu… 
Klí* %e(í ten, kdo jej zalomil, ztratil *i mu byl zci-
zen… A!ten pot%ebuje co nejrychleji svoji situaci 
%e(it a!mít se jak dostat do!svého bytu *i domu.
Pokud to shrnu, (lo ze strany na(eho Cechu 
o!p%edlo$ení relevantní argumentace se v(emi 
souvislostmi a!aspekty, se zd&razn#ním charakteru 
p%edm#tu podnikání a!o!vzájemné oboustranné 
prodiskutování ve(ker"ch hledisek. Následn# 
bylo ze strany MPO zasláno o' ciální vyjád%ení 
s!uznáním oprávn#nosti na(eho v"kladu, a!navíc 
s!kon' rmací renomované právní kancelá%e. 
St#$ejní úlohu p%itom sehrála nezisková oborová 
organizace, která minimáln# za!sv&j obor docílila 
ud#lení v"jimky pro své *leny. Dlu$no %íct, $e zá-
rove, i!pro ne*leny. Záv#rem malé shrnutí. Kdyby 
ty neziskovky nebyly, spousta ' rem a!$ivnostník& 
by m#la zav%eno v!d&sledku dezinformovanosti, 
nejednozna*né komunikace, a!hlavn# neznalosti 
p%i laickém rozhodování vládních ú%edník& v!rám-
ci sepisování podobn"ch zákaz& a!v"jimek. V#%ím, 
$e jsou i!dal(í obory, ve!kter"ch se stává neziskov" 
sektor velmi d&le$it"m prost%edníkem mezi státem 
a!komer*ní sférou. Budu rád, pokud tento p%ípad 
inspiruje dal(í a!pokud neziskov" sektor v!*ele 
s!nestátními organizacemi vstoupí do!(ir(ího pov#-
domí a!diskuze.  Q

TOMÁ% POSPÍ%IL, 

cechmistr Cechu mechanick)ch 

zámkov)ch systém,
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