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Deloitte ocenil 16 nejlépe řízených firem Česka

Kvalitní strategie, efektiv‑
ní řízení a finanční výkon‑
nost, produktivita a inova‑

ce i firemní kultura. To jsou základ‑
ní pilíře, na nichž musí pevně stát 
podniky usilující o ocenění Nejlépe 
řízená firma Česka. Odborná poro‑
ta, v níž letos usedlo šest odborní‑
ků, vybrala 16 soukromě vlastně‑
ných tuzemských firem, které se 
všemi těmito vlastnostmi proká‑
zaly a nyní se pyšní titulem Czech 
Best Managed Companies 2021.

Cílem programu Czech Best Ma‑
naged Companies (CBMC), za nímž 
stojí společnost Deloitte, je vytvořit 
globální platformu podporující roz‑
voj podnikání, mezinárodní spo‑
lupráci a sdílení zkušeností mezi 
soukromě vlastněnými a řízenými 
firmami. Ve světě se toto ocenění 
pro nejlépe řízené firmy předává již 
28 let, v České republice bylo letos 
udělováno podruhé.

„Metodika programu Best Man‑
aged Companies propojuje globální 
zkušenosti s lokální praxí ve více 
než 35 zemích světa, včetně Čes‑
ka, a firmám usnadňuje cestu k se‑
bepoznání. Napomáhá tomu, aby 
odhalily své silné a slabé stránky, 
ověřily si, že jejich strategie a systé‑
my jsou dostatečně silné na to, aby 
obstály v konkurenčním prostře‑
dí. A také ustály nejrůznější krize, 

které v čase přicházejí,“ popisu‑
je cíle programu CBMC jeho lídr 
Miroslav Svoboda ze společnosti 

Deloitte.
Mezi firmami oceněnými titulem 

Czech Best Managed Companies 
2021 je i letos několik rodinných 
firem, v nichž se podnikání dědí 
z generace na generaci. Jaké to je 
předávat firmu svým nástupcům 
z řad potomků v průběhu jedné 
z největších krizí, si vyzkoušeli na‑
příklad ve společnosti Liko‑S. Ne‑
bylo to jednoduché, ale jak se uká‑
zalo, všechno zlé může být nakonec 
pro něco dobré.

„Pro nastupující generaci může 
být možnost naplno se v kritickém 
období zapojit do řízení firmy skvě‑
lou školou. Lze si tak do budoucna 
vydobýt podnikatelské zásluhy i re‑
spekt před kolegy či zaměstnanci,“ 
vysvětluje Lukáš Poddaný, který 
se v Deloitte Private specializuje 
na privátní klientelu a oblast ná‑
stupnictví. 

Na rodinné firmy, v nichž je 
hned několik členů rodiny závis‑
lých na výsledcích jediné, a to své 
vlastní společnosti, koronavirová 
krize logicky přinesla ohromný 
tlak. Ten však mohl zdůraznit i sil‑
né stránky rodinného podnikání. 
„Mezi ně tradičně patří adaptabi‑
lita, detailní znalost firemní struk‑
tury od prvního do posledního za‑
městnance či produktu, rychlá ko‑
munikace a ochota přijímat rychlá 
rozhodnutí. Do palety drobných 
výhod můžeme zařadit i nižší fixní 

náklady v porovnání s nákladovou 
strukturou velkých společností,“ 
vysvětluje Lukáš Poddaný.

Mnohé společnosti však díky 
kreativitě managementu a zaměst‑
nanců dokázaly krizi nejen zvlád‑
nout, ale vyjít z ní silnější a odolněj‑
ší. „Firmy, které nebyly postiženy 
úředně nařízeným uzavřením pro‑
vozu, prokázaly mimořádnou fle‑
xibilitu a také schopnost velkých 
procesních změn, díky nimž maxi‑

málně ochránily své zaměstnance, 
jejichž přítomnost na pracovišti 
byla nezbytná, a tam, kde to bylo 
jen trochu možné, přešly na home 
office. Pandemie se navíc ukázala 
jako mocný akcelerátor techno‑
logické změny, digitalizace proce‑
sů a rozvoje e‑commerce, která se 
pro mnoho firem stala v podstatě 
existenční záležitostí,“ komentuje 
druhý ročník programu Czech Best 
Managed Companies, který probí‑

hal v období koronavirové krize, 
Monika Zahálková, předsedkyně 
poroty a výkonná ředitelka České 
bankovní asociace.

„Firmy procházejí zatěžkávací 
zkouškou. Nicméně nyní už máme 
mnohem více důvodů k optimismu 
než v době, kdy jsme se s nimi po‑
tkávali na workshopech. A jsou to 
právě oceněné firmy, které nakonec 
dokázaly krizi využít ve svůj pro‑
spěch,“ dodává Miroslav Svoboda.

Karolina Bulisová
karolina.bulisova@economia.cz

Svatební místa mají plno už i na příští rok. 
Slušně ušetřit se dá na veselce uprostřed týdne

Minulý rok byly oddávací 
síně a známá svatební 
místa o poznání prázd‑

nější než v posledních letech. Mno‑
ho párů se nechtělo smířit s ome‑
zeními v době šíření koronaviru, 
případně se bály dalšího zpřísnění 
restrikcí. Obřady proto přesunuly 
na letošek. Počet dvojic, které se 
chtějí vzít letos, tak logicky naros‑
tl. Některá svatební místa jsou proto 
beznadějně zabraná. 

„V dubnu, kdy už byla situace ko‑
lem covidu lepší, jsme začali svatbu 
řešit. Docela naivně jsme čekali, že 
alespoň v září nějaký termín sežene‑
me, ale tam, kde chceme, mají téměř 
plno už i příští rok,“ popisuje Klára 
Janáková z Pardubic, která se snou‑
bencem plánuje svatbu ve stále po‑
pulárnějších stodolách na venkově. 

Pro představu, kolik svateb uby‑
lo: podle dat Českého statistického 
úřadu se za prvních 10 měsíců roku 
2020 uskutečnilo v Česku 38 tisíc 
svateb, tedy asi o 10 tisíc méně než 
ve stejném období roku 2019. Už 
koncem loňského roku bylo jasné, 
že kdyby byl počet sňatků v listopa‑

du a prosinci nadprůměrný, úrovně 
předešlých let se už nedosáhne. 

„Na příští rok je spousta termínů 
a míst plná i proto, že ani letos si ně‑
které páry nejsou jisté situací a pro 
jistotu svatby překládají na rok pří‑
ští,“ potvrzuje svatební koordiná‑
torka Andrea Hamanová. V diáři má 
svateb jednou tolik co minulý rok. 
Díky službám svatební koordinátor‑
ky je organizování svatby pro pár 
méně stresující, na druhou stranu 
ale dražší. Ke všem položkám roz‑
počtu je totiž nutné zaplatit i čas 
a práci koordinátora. 

Šance na svatbu letos na někte‑
rých místech však přece jen je. Ne 
však na větší obřad s třiceti a více 
hosty. „Malé svatby ve dvou či ko‑
morní svatby do deseti svatebčanů 
by ještě šly zrealizovat, ale už zbývá 
obecně jen pár vybraných dní, kdy 
by šlo přes léto svatbu připravit, a ty 
rychle mizí,“ říká Eva Plchová, PR 
manažerka zámeckého hotelu Cha‑
teau Mcely nedaleko od Prahy. 

Termíny se plní i v dalším popu‑
lárním zámeckém místě, v hotelu 
Chateau St. Havel v pražské Krči. 

„Volné termíny ještě máme, ale plní 
se. Okolo nejpopulárnějších termí‑
nů nabízíme i svatby v týdnu, na‑
příklad v úterý nebo sobotu,“ uvádí 
manažerka hotelu Ivana Peterková.

Když už snoubenci termín a mís‑
to mají, přichází na řadu plánování 
a s ním spojený rozpočet. Ten může 
být pro řadu párů ne úplně příjem‑
ným překvapením. „Na svatbě jsme 
měli 25 hostů, což podle mě není 
moc. Naše odhady byly do 100 tisíc 
korun, chtěli jsme utratit méně. Na‑
konec jsme platili 150 tisíc. Některé 
věci nás vůbec nenapadly, když jsme 
o svatbě původně přemýšleli. Třeba 
oznámení nebo účes pro manželku 
a naše maminky,“ vzpomíná na svou 
nedávnou svatbu Petr Janeček. 

Největší položku tvoří ve svateb‑
ních rozpočtech pronájem místa. 
V některých případech je možné si 

pronajmout pouze samotné pro‑
story. Většina míst nabízí ale ba‑
líčky, které zahrnují i jídlo, hudbu, 
ubytování či výzdobu. Například 
v Chateau Mcely stojí exkluzivní 
balíček v hlavní sezoně od června 
do září a v nejvyhledávanější dny, 
tedy pátek a sobotu, 290 tisíc korun. 
„Máme ale možnost obřadu i v jiné, 
všední dny a i mimo hlavní sezonu. 
Ceny jsou pak nižší,“ uvádí za ho‑
tel Plchová. Zimní svatba tam vyjde 
zhruba o 100 tisíc levněji než v hlav‑
ní sezoně. Cena svatby ve stodole 
či na statku se různí. Jen pronájem 
místa může stát 30 až 50 tisíc korun. 

Podle odhadů portálu Světsva‑
teb.cz stojí většina českých veselek 
mezi 100 a 250 tisíci korun. „Jenže 
rozpočty jsou velmi individuální. 
Především záleží na velikosti svat‑
by. Malá svatba může stát v rozme‑
zí toho zmíněného rozpočtu, ale 
když jde o svatby kolem sta lidí, 
tak jsou rozpočty výrazně vyšší,“ 
poznamenává koordinátorka Ha‑
manová. Sama se specializuje pře‑
vážně na velké svatby. Na těch se 
do vyšších desítek tisíc korun, ně‑
kdy i stovek, dostane už jen catering 
pro všechny hosty.

Svatební rozpočty mají kromě 
pronájmu místa a hostiny i další vět‑
ší položky, hlavně šaty pro nevěstu. 

I zde je cena poměrně individuální. 
V případě půjčovny šatů se nejčas‑
těji pohybuje mezi čtyřmi a 15 tisíci 
korun. Rozdíl v částce závisí hlavně 
na typu šatů. Levněji se dají sehnat 
ty z kolekcí z předchozích let. V ceně 
je většinou zahrnuto i zkoušení, 
úpravy a čištění po vrácení.

Dráže vyjde ušití. „Švadlena mi 
šaty ocenila na 25 tisíc. Kamarádka 
mi ale poradila nechat si je poslat 
z Číny, tak jsem to zkusila. Stály dva 
tisíce, byly přesně na míru. 

Ušetřit se dá i na fotografovi či 
vizážistce, kteří své služby nabízejí 
přes Facebook. Fotograf na svatebu 
stojí v průměru pět až 15 tisíc. Další 
tisícové položky jsou svatební dort, 
kytice, snubní prsteny, živá kapela 
nebo DJ, ubytování či alkohol, když 
nejsou součástí balíčku.

I pro svatby platí aktuální epide‑
mická opatření. Pokud mají všichni 
účastníci, včetně snoubenců, ma‑
trikáře a oddávajícího, maximálně 
týden starý PCR test, ne starší než 
72 hodin negativní antigenní test, 
v posledních 180 dnech proděla‑
ný covid či minimálně před 22 dny 
první dávku očkování, může být 
na svatbě venku 500 lidí, uvnitř 
200 lidí. Povolené jsou svatby i bez 
dodržení zmíněných podmínek, ma‑
ximálně však s třiceti účastníky.

Služby a pohostinství

Firemní řízení

Zakladatelé společnosti Liko‑S, manželé Jana a Libor Musilovi, na vyhlášení Czech Best Managed Companies 2021. 
Foto: Deloitte

Jana Hrabětová
jana.hrabetova@economia.cz

Podle portálu 
Světsvateb.cz stojí 
většina českých 
veselek mezi 100 
a 250 tisíci korun.


