
Rok mezi hvězdami … ale záříme také? 
 
Česká republika se již přes rok skví mezi Evropskými hvězdami. Otázkou je, zda záříme 
stejně, jako hvězdy v EU lépe zavedené. Na otázky toho, jak se život v Česku změnil po 
vstupu do Evropské unie odpovídali Jitka Urbánková, specialistka společnosti 
ASSESMENT CENTER, a Štefan Medzihorský, ředitel společnosti Podnikatelský 
institut PYRAMIDA. Diskusi moderoval Ond řej Benda. 
 
Pozorujete v oblasti svého 
působení nějaké změny 
oproti stavu před vstupem 
do EU? 
Jitka Urbánková:  Já určitě 
ano. Pozoruji větší příliv 
kapitálu ze zahraničí a s tím 
jsou spjaté i pracovní příle-
žitosti pro cizince v České 
republice a my jsme proto 
zaznamenali větší počet 
zahraničních klientů. Ale 
např. po stránce používaných 
metodik při výběru nových 
pracovníků se toho mnoho 
nezměnilo, protože zahranič-
ní společnosti tu působily již 
před vstupem do EU a víme 
proto, jací lidé jsou pro řízení 
těchto společností vhodní.  
Štefan Medzihorský: My 
jsme taktéž zaznamenali urči-
té změny. V oblasti vzdělává-
ní vládnou dvě protichůdné 
tendence. Na jedné straně tu 
jsou velké, nadnárodní spo-
lečnosti, které plánují rozpo-
čty, mají naplánovaný systém 
vzdělávání atd. V těchto spo-
lečnostech se toho mnoho 
nezměnilo, dokonce se dá 
říci, že ze strany jejich zamě-
stnanců je poptávka po 
trénincích a školeních ještě 
větší, než byla. Naopak u 
malých a středních českých 
firem je tento trend opačný. 
Mnoho z nich bojuje o přežití 
a jen těžce se vypořádávají 
s nově vzniklou konkurencí. 
V důsledku toho věnují na 
vzdělávání, především střed-
ního a nižšího managementu 
a zaměstnanců méně časopro-

storu a prostředků, než tomu 
bylo v minulosti. K tomu 
přistoupila další skutečnost, 
byť se nemusí být přímo 
spjatá s naším vstupem do 
EU. Mám na mysli zvýšení 
DPH u vzdělávání na 19%. 
To výrazně omezilo možnosti 
poskytovat vzdělávací a 
tréninkové služby pro 
soukromou veřejnost – tj. pro 
ty, kteří si vzdělávací progra-
my platí sami. Přiznám se, že 
mne toto rozhodnutí vlády 
šokovalo a šokovalo mne to o 
to více, že se zvýšená daň 
vztahuje také na jazykové 
vzdělávání, byť právě vzdělá-
vání, a jazykové zvláště, by 
mělo být vládní prioritou 
číslo jedna.  
  
Z EU fondů jsou vyhrazené 
prostředky na rozvoj 
lidských zdrojů. Je známo, 
že v ČR tyto prostředky 
ještě nebyly využity ve 
významné míře, dokonce 
hrozí, že jejich část pro-
padne pro nevyužití. Využí-
váte prostředků z těchto 
fondů nebo jste se setkali 
s tím, že by nějaké firmy ve 
vašem okolí tyto prostředky 
využily? 
Jitka Urbánková:  Nedávno 
jsem se zúčastnila prezentace 
jedné společnosti v oblasti 
IT, která se chtěla zabývat 
tím, že bude pomáhat rozvoji 
lidských zdrojů tím, že 
zpracuje potřebný grant a 
podklady k tomu, aby jejich 
klienti na prostředky z evrop-

ských fondů mohli dosáh-
nout. Všechny tyto projekty 
byly ale nějak spjaté právě 
s oblastí IT.  
Osobně si myslím, že pro 
naše lidi je celkem obtížné 
dobrat se nějakých evrop-
ských peněz, právě díky 
byrokracii, která je s tímto 
procesem spojená. 
Štefan Medzihorský: Ani 
jeden z našich klientů nebyl 
zatím schopen dosáhnout na 
fondy, natož aby si tím 
pomohl k uskutečnění širšího 
projektu či programu vzdě-
lávání a práce s lidmi.  
 
Je to kvůli složitému 
procesu nebo díky české 
povaze, která je přirozeně 
nedůvěřivá a velí nám dělat 
si raději v ěci po svém? 
Jitka Urbánková:  Myslím, 
že nejde jen o fondy EU. 
Existuje celá řada jiných 
zdrojů, z kterých lze 
prostředky čerpat. Problém je 
v tom, že je o nich jen malá 
informovanost.  
Tj. mnoho firem ani neví, že 
by mohly na program, 
kterým se zabývají, nějakou 
dotaci získat. Další překáž-
kou je podíl z celkových 
investic, které lze prostředky 
z těchto fondů uhradit. 
V některých případech musí 
realizátorská firma sama 
uhradit až 60% nákladů 
spojených s uskutečněním 
daného projektu a peníze 
z fondů jsou navíc proplá-
ceny až zpětně.  



Štefan Medzihorský: Sou-
hlasím s tím, že informova-
nost je malá, nedostatečná, 
málo plošná či dostupná, 
administrativa je složitá a 
kapitálová vybavenost vět-
šiny subjektů, které by právě 
pomoc z fondů potřebovaly 
nejvíce, je špatná. Pokud se 
jedná o náročnější projekty, 
tak tyto firmy zkrátka nemají 
dostatečné prostředky, aby si 
je mohly dovolit.  
 
Bavíme-li se o fondech, 
před časem byl v HR foru 
rozhovor s panem Eidenem 
Hartem z Irska, který 
Českou republiku srovná-
val s Irskem v době jeho 
vstupu do Evropského 
společenství před dvěma 
desítkami let. Irsko tehdy 
získalo velké částky právě 
ze společné evropské pokla-
dny a využilo je k rozvoji 
lidských zdrojů. I díky 
tomu je z Irska jedna ze 
nejrychleji rostoucích eko-
nomik v Evropě.  
Štefan Medzihorský: Rozdíl 
mezi těmito dvěma zeměmi 
je velký zejména v nepři-
pravenosti našich struktur. 
Byrokratických vládních, re-
gionálních a dalších. Využití 
evropských fondů je zále-
žitostí financí a jejich pláno-
vání s dostatečným předsti-
hem. Ještě dnes ale nejsou 
naplánované a dostupné mož-
nosti, které by uvolňovaly tu 
část prostředků, které musí 
na financování projektů vy-
naložit česká strana, tak, aby 
vůbec byly realizovatelné. To 
mne trápí. Vláda v Irsku včas 
vystihla svou příležitost a 
poskytla skutečnému rozvoji 
lidských zdrojů enormní 

podporu. Měla připravený 
plán, stanovený cíl a za tím 
cílem pak Irové šli. My ale 
nemáme ani cíl, natož 
abychom měli plán a už 
vůbec nevynakládáme síly na 
to, abychom za nějakým 
cílem došli. Viz. již zmiňo-
vaná zvýšená daň na 
jazykové vzdělávání.  
 
Kde leží příčiny změn, o 
kterých jsme se bavili na 
začátku naší diskuse? Proč 
velké firmy prosperují a 
malé se perou o život více, 
než kdy před tím? 
Jitka Urbánková:  To se 
nedá říci globálně. Mnoho 
společností mělo problémy 
již před vstupem do EU – 
například pro exportně 
orientované firmy se musely 
vypořádat se silnou korunou.  
Pravdou ale je, že když se 
tyto firmy dostaly do 
problémů, první škrtaly právě 
v oblasti rozvoje zaměstnan-
ců. 
Štefan Medzihorský: Stále 
více také přibývají import-
tované předpisy, příkazy, 
zákazy a směrnice a  obávám 
se, že nás očekávají ještě 
v neskonale větší míře. Jako 
příklad může sloužit media-
lizovaný, a přitom docela 
názorný příklad, že si 
nebudeme moci koupit lístek 
z Prahy do Brna na linkový 
autobus, který končí až na 
Slovensku, protože to už je 
mezinárodní doprava. Podob-
ných absurdit, omezujících 
podnikání firem zřejmě bude 
více a my se obáváme 
zejména těch, které se budou 
týkat lidských zdrojů. Na to 
nejsou lidé v Čechách zvyklí 
a bude jim chvíli trvat, než se 

v nových předpisech zorien-
tují, zadaptují, přizpůsobí a 
najdou nové  možnosti podni-
kání i za ztížených podmí-
nek. Při této sešňěrovanosti 
se obávám, že to bude stále 
těžší . 
 
Bude tento trend v bu-
doucnu pokračovat nebo se 
situace zlepší, až se v EU 
zabydlíme?  
Štefan Medzihorský:  
To nevím. Globalizace je 
celosvětový trend a Evropu 
nejen že nemine, ale už jsme 
v ní plnýma nohama a to je 
stále ještě jen začátek. Menší 
firmy 5-10 zaměstnanců 
neobstojí na trzích, které 
budou dostatečně lukrativní 
pro velké firmy, stejně tak, 
jako neobstáli ševci, když 
Baťa začal vyrábět boty  
levně, efektivněji a ve 
velkém… ale to je konec-
konců progres.  
Nahrává tedy velký trh 
velkým firmám? 
Štefan Medzihorský: Nej-
sem ekonom, ale dá se to 
takto vidět současných 
trendech. Neříkám, že to je 
špatně. Pouze specializovaná 
oblast podnikání, výroby, 
obchodu a služeb s vysokou 
přidanou hodnotou zřejmě 
zůstane v rukou těch men-
ších, nebo malých podnika-
telů. 
 
Člen představenstva pro 
personální politiku společ-
nosti Škoda Auto pan 
Schuster mi před dvěma 
lety řekl, že bychom se měli 
připravit na odliv talentů 
směrem na západ. 
Souhlasíte s ním? Nastává 
již odliv mozků? 



Jitka Urbánková:  To záleží 
na oblasti podnikání. Napří-
klad v oblasti IT, kde je 
jazyková výbava nutností, 
mají lidé menší bariéry, aby 
jeli pracovat do zahraničí, 
protože ovládají jazyk a jsou 
schopní uspět na trhu práce v 
cizině. V oborech, kde se 
jazyk tolik nevyužívá bude 
fluktuace za prací do 
zahraničí určitě bude menší, 
protože jazykové vybavení 
není tak vysoké. 
Štefan Medzihorský: 
Odchody schopných lidí do 
zahraničí jsou logickým 
vývojem na otevřeném trhu 
práce. Tito lidé nepůjdou jen 
za lepším výdělkem, ale také 
za lepším sebeuplatněním. 
Konec konců, car Petr I. také 
nejprve vyjel do světa, než 
postavil ruské loďstvo, takže 
to není nic katastrofického. 
Je otázka, jak to udělat, aby 
byly Čechy stále zajímavé a 
přitažlivé pro ty lidi, kteří 
budou mít s čím se sem vrátit 
a tím nemyslím zdaleka jen 
peníze, ale také poznatky, 
vědomosti a zkušenosti.  
 
Očekáváte, že se tito lidé 
znovu vrátí a přivezou 
s sebou know how?  
Štefan Medzihorský: 
Neočekávám, že k tomu 
dojde automaticky. Jenom 
v to doufám a přemýšlím i za 
sebe a za to, čemu se věnuji a 
za tento stát, ve kterém žiji, 
jak to udělat, aby tomu tak 
bylo. Bylo by dobře 
systémově ošetřit celou řadu 
otázek, jako jsou motivační a 
kariérové programy, aby tito 

lidé mohli učit, předávat 
zkušenosti, podnikat a 
nacházet zde srovnatelné 
uplatnění, jako v zahraničí.  
Ovšem mám obavy, že to 
může trvat celou generaci.  
 
Co do té doby? 
Štefan Medzihorský: To je 
právě to, že dojde k úniku 
mozků a nastane takové 
„perpetum mobile“, kdy my 
budeme nabízet střední, vy-
soké a  rekvalifikační post-
graduální studium a lidé 
budou odcházet za lepší 
obživou a lepšími možnostmi 
seberealizace do zahraničí.  
 
Existují ještě jiné trendy 
vývoje, které lze vypozo-
rovat po vstupu do EU? 
Štefan Medzihorský: Vím, 
že mladí lidé jsou čím dál 
vzdělanější, asertivnější a že 
si dokáží plánovat svůj život 
a kariéru neskonale lépe, než 
jsme mohli sledovat před pěti 
nebo deseti lety. To jde u 
schopných lidí poměrně 
rychle nahoru. Ať je to díky 
motivaci a možnosti uplat-
nění se někde jinde nebo to je 
o sebeuvědomění. Že každý 
z nás je spoluzodpovědný 
nejen za svůj život a zdraví, 
ale také za své vzdělání a 
kariéru. Mladí lidé se v tomto 
směru stále více osamos-
tatňují od řízení státem, 
špatně koordinovanými pro-
gramy nebo nějakou 
agenturou.  
 
Poslední téma: co nás ještě 
čeká. Asi vstup do měnové 
unie, pravděpodobně také 

vyrovnávání životních a 
ekonomických úrovní v jed-
notlivých regionech evrop-
ské unie. Co to pro nás 
znamená? 
Jitka Urbánková:  Nejsem 
vůči Euru zcela skeptická, ale 
v zemích, kde je Euro 
zavedeno s ním normální lidé 
nejsou moc spokojeni.  
Z ekonomického hlediska 
nevím, jestli je dlouhodobě 
únosné, aby ekonomicky 
silné státy, které měnu 
zavedly, byly schopny 
pojmout i ty státy více se 
rozvíjející a ještě ne na 
takové úrovni, aniž by to 
negativně ovlivnilo stabilitu a 
hodnotu Eura. Ale to ukáže 
čas. 
Štefan Medzihorský:  
Každý, kdo vývoj v Evropě 
sleduje, vidí, že spojení dvou 
částí Německa vedlo 
v důsledcích jednoznačně 
k ekonomickému oslabení 
Německa jako takového. 
Úrovně obou částí se ještě 
ani zdaleka neblíží vyrov-
nání, přestože to je v jednom 
státě a jistě byla vůle 
politická i jiná, rozdíly 
vyrovnat. Chudé části Itálie 
jsou chudé i téměř 50 let po 
válce, přesto, že je sever 
dotuje a buduje infrastruk-
turu. 
Obávám se proto, že budeme 
ještě dlouhou dobu chudí 
příbuzní. Měli bychom se 
zaktivizovat, využít všechny 
možnosti a hlavně si pomoci 
sami. Podobně jako v úvodu 
zmíněné Irsko. 
  

 
 


