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Na druhou stranu – přestože firmám klesly
s přechodem na home office náklady na elek‑
třinu, služební cesty či třeba kávu pro zaměst‑
nance, v některých případech jim náklady
naopak vzrostly. Například České podnika‑
telské pojišťovně, která má 80 procent lidí
na home officu, vzrostla spotřeba plynu v její
pražské centrále o více než polovinu. „Je to
zapříčiněno vypnutou rekuperací tepla a chy‑
bějícím topným výkonem lidí a IT techniky
v chladných dnech,“ říká mluvčí pojišťovny
Renata Čapková.
Změnou zákoníku práce kvůli přechodu
na home office se loni začala zabývat řada
evropských států. Německo, Španělsko, Ra‑
kousko či například Portugalsko loni do zá‑
koníků práce začaly zavádět povinnost kom‑
penzovat zaměstnancům náklady na práci
z domu a začaly řešit problematiku úrazů
na home officu. V některých případech ale
také umožnily zaměstnavatelům kontrolo‑
vat, zda jejich lidé doma skutečně jsou a pra‑
cují.
V Česku nyní chtějí pravidla pro práci z do‑
mova vyjasnit lidovečtí poslanci. Do sněmov‑
ny poslali minulý týden novelu zákoníku prá‑
ce, která mimo jiné zavádí možnost, aby firma
mohla zaměstnanci práci z domova nařídit.
To aktuálně nejde a home office je dobrovol‑
ný. I proto vláda ve svých opatřeních může
práci z domova pouze doporučit. Návrh také
zavádí právo zaměstnance na sociální kon‑
takt nebo právě na úhradu nákladů spojených
s prací z domova.

S přechodem na home
office se pro mnoho
zaměstnanců stírá rozdíl
mezi volnem a pracovní
dobou.
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Akvizice

Prověřovatele vozů Cebia ovládla
skupina Portiva. Zaplatila za něj
půl miliardy
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Vláda

Ministr zdravotnictví potřebuje
podle Zemana vyměnit. Babiš
za ním ale stojí

M

inistra Blatného upřímně lituji. Vidět k smrti vy‑
čerpaného člověka je smutné. Kdyby si odpočinul,
možná by to bylo k dobrému, zkritizoval ministra
zdravotnictví Jana Blatného prezident Miloš Zeman v televizi
CNN Prima News. Změně v čele úřadu by nebránil. Pokud by
to navrhl premiér Andrej Babiš, za jehož hnutí ANO je Blatný
ministrem, vyhověl by mu bez váhání.
Babiš reagoval vzápětí. „Není to na stole,“ odmítl změnu
s tím, že se Blatnému snaží pomáhat. Ministr je podle něj pod
obrovským tlakem a chybí mu dobří úředníci. V čele úřadu
je lékař a docent v oboru pediatrie od loňského října, kdy
nahradil Romana Prymulu (za ANO). Premiér také odmítl
spekulace, že by křeslo nabízel bývalému hejtmanovi Kraje
Vysočina a nynějšímu poslanci ČSSD Jiřímu Běhounkovi,
o kterém se v posledním týdnu v souvislosti s vládní rošádou
v médiích mluvilo.
Blatného kritizuje i opozice. „Není zárukou, že vynikající
lékař bude i dobrým ministrem. Pan Blatný se navíc ve vládě
nemá o koho politicky opřít, což je chyba premiéra Babiše,“
uvedl místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skope‑
ček. Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová Zemanovo
vystoupení kritizovala: „Prezident dál rozkolísává veřejné
mínění, které neví, s čím počítat, co je směrodatná informace
a co jen vypuštěný balonek.“
Pro zvládnutí pandemie bude podle Babiše v následujících
třech týdnech klíčové zajistit dostatečný počet vakcín. Se
saským zemským premiérem Michaelem Kretschmerem
proto dojednal dodávku 15 tisíc očkovacích dávek AstraZe‑
neca pro Karlovarský kraj. Dorazit by měly po pěti tisících
do každého ze tří okresů – Karlových Varů, Sokolova a Che‑
bu, potvrdil i hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek
(za STAN).
O pořízení dalších vakcín jednal Babiš i se Zemanem, který
poté oslovil ruského prezidenta Vladimira Putina s žádostí
o vakcínu Sputnik V. Kolik kusů by mělo dorazit a kdy, ale
neuvedl.
Adam Mašek

LOCKDOWN V ČESKU

◾ Od 1. března platí tvrdá omezení proti šíření koronaviru. Lidé mohou opustit okres pouze ve výjimečných případech, například při cestě do práce či k lékaři.
Zakázán je volný pohyb bez respirátoru (FFP2, KN95)
nebo některých typů nanoroušek. Ochrana úst a nosu je
povinná ve vnitřních prostorech staveb mimo bydliště
a na veřejně přístupných místech v obci.
◾ Pobývat v přírodě nebo sportovat je možné jen
v rámci obce, zakázáno je sportování ve vnitřních prostorech i na venkovních sportovištích. Úplně se zavírají
některé obchody a služby, například prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny či
autoservisy. V obchodech, jež zůstávají otevřeny, nesmí
být více zákazníků než jeden na 15 metrů čtverečních
prodejní plochy. Hotely či penziony musí mít zavřeno pro
turisty, povoleno je ubytovávat hosty na služebních cestách. Nadále zavřené musí být i lyžařské areály. Lanovky
a vleky nesmí vozit lyžaře ani pěší.
◾ Částečně je omezen i provoz lázeňské péče. Dochází
také k uzavření všech typů škol, včetně mateřských.
Do škol přestanou chodit i žáci prvních a druhých tříd.
Zaměstnavatelé musí využívat práci na dálku, pokud ji
zaměstnanci mohou vykonávat ve svém bydlišti. Plná
znění všech opatření jsou zveřejněna na stránkách vlády
ČR nebo Covid Portálu covid.gov.cz.

řes milion aut prověří každý rok v Česku společnost
Cebia. Nejčastěji pomáhá ověřovat kupcům ojetin, zda
byl vůz bouraný či jestli číslo na tachometru odpoví‑
dá skutečnému počtu najetých kilometrů. Jednička na trhu
v prověřování automobilů nyní změnila majitele. Její zakla‑
datelé ji po třiceti letech prodali technologickému holdingu
EAG, který je součástí investiční skupiny Portiva brněnské
podnikatelky Ivy Šťastné. „Na akvizici jsme pracovali posled‑
ní rok a půl. Koupí Cebie jsme už nyní prakticky vyčerpali
možnost dalšího růstu EAG v Česku. Naše příští kroky proto
budou směřovat do zahraničí, kde ještě letos plánujeme první
akvizice i organický růst,“ popisuje výkonný ředitel Portivy
a akcionář EAG Pavel Svoreň.
Cenu transakce ani jedna strana neprozradila. Podle in‑
formací HN se však částka, kterou EAG za Cebii zaplatila,
přiblížila 500 milionům korun. Většinovým vlastníkem Ce‑
bie byl doposud Martin Pajer, který současně působí jako
generální ředitel firmy. Ten v čele společnosti nadále zůstane
spolu s dalšími vrcholovými manažery. „Díky novému vlast‑
níkovi budeme moci rychleji investovat do dalších oblastí,
rozšiřovat portfolio našich produktů a služeb a zároveň
výrazně rozvíjet ty stávající,“ říká Pajer. V nejbližších dvou
letech investuje EAG do dalšího rozvoje Cebie vyšší desítky
milionů korun.
Loni Cebia rostla desátým rokem v řadě. Její tržby přesáhly
v minulém roce podle předběžných výsledků 170 milionů ko‑
run. Společnost je veřejnosti známá především službou ově‑
řování historie a původu vozu. Její byznys však stojí na více
pilířích. „Zajišťuje například oceňování vozů pro velké banky
a pojišťovny, telematické služby anebo specializované srov‑
návače,“ popisuje Svoreň. Společnost dále nabízí podnikům
možnost sledovat provoz firemních automobilů či poskytuje
různé typy zabezpečení aut.
Poskytované služby se budou postupně rozšiřovat. „Díky
spojení se skupinou EAG budeme schopni ověřovat u aut
mnohem více parametrů než doposud a významně rozšířit
portfolio a hloubku služeb,“ vysvětluje Martin Pajer.
Holding EAG tvoří několik technologických firem, které se
všechny zaměřují na technologický byznys kolem automo‑
tive. Mezi nejznámější patří on‑line prodejce ojetých vozů
Carvago. Dále do skupiny patří například dodavatelé softwaru
pro dealery, autobazary, STK a leasingové společnosti Teas
a Autosoft či datová platforma Alpha Analytics.
„Akvizice společnosti Cebia v tomto skvěle zapadá do naší
růstové strategie, jejímž cílem je pokrýt vlastními softwarový‑
mi a analytickými produkty celý životní cyklus auta od jeho
výběru přes nákup, provoz a servis až po jeho prodej. Našim
partnerům z řad dealerů, servisů i autobazarů tak nabídne‑
me ještě komplexnější řešení než dosud,“ popisuje předseda
představenstva a další akcionář EAG Jakub Šulta. EAG chce
nyní se svými službami expandovat v Evropě.
Majoritním akcionářem EAG je zmíněná investiční skupina
Portiva, kterou založila v červnu 2018 brněnská podnikatelka
Iva Šťastná. Nejhodnotnější část aktiv Portivy tvořilo zprvu
14 slunečních a větrných elektráren s celkovým výkonem
přes 30 megawattů. Ty díky dotovaným cenám zajišťují Por‑
tivě stabilní příjem. Jelikož ale výstavba nových zelených
elektráren v Česku kvůli nejistým regulatorním podmínkám
několik let prakticky stojí, začala se skupina dívat i na jiné
oblasti podnikání.
V poslední době především výrazně posílila v nemovitos‑
tech, které již svou hodnotou přesahují zmíněné elektrár‑
ny. Nekonsolidovaná aktiva pod správou skupiny přesáhla
ke konci loňského roku šest miliard korun při obratu přes
Adam Váchal
3,5 miliardy korun.
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„Je to nebezpečné téma. Kdyby začali lidé
vyžadovat proplácení nákladů spojených
s home officem, měla by řada zaměstnavatelů
velký problém, protože nemají oporu v záko‑
ně,“ říká generální ředitelka personální agen‑
tury ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová.
Podle advokátky Petry Sochorové z advo‑
kátní kanceláře Havel & Partners by pracov‑
níci měli při sporech o proplacení nákladů
na energie nebo internetové připojení velkou
šanci na úspěch.
„Zaměstnavatel má povinnost platit pra‑
covníkovi veškeré náklady, které mu v sou‑
vislosti s prací vzniknou. To je v zákoníku
obecně napsáno už dnes,“ tvrdí Sochorová.
Taková povinnost se podle ní vztahuje také
na home office.
Podobné je to i v případě, kdy si zaměstna‑
nec během práce z domova například zlomí
ruku. Sochorová míní, že by se takový případ
pravděpodobně bral jako pracovní úraz, po‑
dobně jako je to v situaci, kdy se pracovník
zraní třeba na firemním večírku.
Za velký problém požadují odboráři také to,
že s přechodem na home office se pro mnoho
zaměstnanců stírá rozdíl mezi volnem a pra‑
covní dobou. „Stává se, že zaměstnanci volá
nadřízený i večer, kdy už by normálně neměl
být v práci. Tento problém se už začíná řešit
na celoevropské úrovni,“ popisuje Kašparová.
Europarlament na konci ledna vyzval Ev‑
ropskou komisi, aby vypracovala návrh před‑
pisu, který má garantovat takzvané právo
odpojit se. Lidé pracující z domova by tak
měli mít možnost nebýt na příjmu během
svého volna.

