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PRÁVO

Zájem firem o sdílení kanceláří roste
Jakub Svoboda

Místo pro
práci nabízejí
i knihovny

Jedním z dopadů pandemie
koronaviru je omezení práce
v kancelářích. Spousta zaměstnanců si musí zvykat na práci
z domova. Klasické kancelářské prostory proto řada firem
kvůli neopodstatněným nákladům částečně vyklízí. Zároveň
rychle přibývá těch, které míří
do takzvaných coworkingových center, kde kancelář sdílejí s dalšími firmami.

Místa pro coworking, ale
i studium či setkávání začala loni vznikat také
v knihovnách. Činná v tomto ohledu byla například
Městská knihovna v Praze.
Prostory nabízí nejen ve své
hlavní budově na Mariánském náměstí, ale počítá
s nimi třeba i ve své nové
pobočce na Petřinách.
Coworkingové centrum
má i loni zrekonstruovaný
Dům služeb v Horním Slavkově na Sokolovsku, tamní
radnice ho chce pronajímat
například začínajícím podnikatelům.
(svj)

Pražský trh
s ﬂexibilními
kancelářemi už loni
dosahoval 77 tisíc
metrů čtverečních
Nová coworkingová centra
staví, případně na sdílené kanceláře předělává stávající nevyužité prostory stále více majitelů nebytových prostor. A to nejen v Česku. Podle studie
společností JLL a Skanska se
bude do roku 2030 flexibilním
způsobem, ať už půjde o coworking, či tzv. servisované, nebo
hybridní kanceláře, využívat
celosvětově až 30 procent kancelářských prostor.
Již na konci třetího čtvrtletí
loňského roku dosáhl pražský
trh s flexibilními kancelářemi
podle analýzy JLL a Skansky
téměř 77 tisíc metrů čtverečních. To zatím představuje
zhruba tři procenta celkové nabídky kancelářských ploch
v hlavním městě, letos však tento trend podle odborníků na
reality zesílí. Mnoho zaměstnanců chodí do práce nadále
omezeně, a proto je pro některé
zejména menší firmy výhodnější platit jen za pracovní místo.
Coworking se podle odborníků stále více objevuje
i v menších městech. Příležitost v něm vidí i majitelé nemovitostí. „Aktuálně řešíme
s klientem využití volných nebytových prostor, které dříve

fungovaly jako kanceláře, na
společný coworkingový prostor,“ potvrdila Právu Kamila
Buráňová, makléřka realitní
sítě RE/MAX z Uherského
Hradiště.

I v neužívaných
prostorách školy
Poptávka po sdílených místech podle ní vzrostla. „Protože
investice na změnu prostoru nejsou vysoké, rozhodl se klient
pro rychlou změnu. Otevřít bychom chtěli do měsíce,“ uvedla
Buráňová. Třípatrová kancelářská budova je podle ní ideálním
místem pro takové využití.
„Sám majitel připouští, že může
jít jen o dočasný projekt. Ale

poptávku ve městě cítí, a než
mít kancelářské prostory prázdné, rozhodl se investovat do co-worku,“ dodala.
Sdílené kanceláře můžou být
i příležitostí, jak částečně změnit své podnikání, které trpí dopady pandemie. Jazyková škola
Confucius, která sídlí v Praze,
musela vlivem situace změnit
způsob výuky a přešla kompletně na distanční kurzy. Nevyužité prostory školy majitelka upravila a od začátku nového
roku
nabízí
jako
coworkingové centrum.
„Naše učebny jsou ideálním
místem pro sdílená pracovní
místa. Máme zde připravené
kompletní zázemí včetně prezentační techniky, disponuje-

me recepcí a sídlíme na dopravně výhodném místě. Protože sami všechny prostory
nevyužijeme, rozhodli jsme se
pro tento model,“ popsala Právu majitelka Confucius Smart
Office Lucie Bold. Nabízí pronájem místa už od hodiny, je
možné vzít si stůl nebo celou
místnost a využít ji podle vlastních potřeb.

Jako dočasné řešení
Coworking využívají už
i profese, které si na kancelářích obecně velmi zakládají.
Například právnická společnost Sedlakova Legal se rozhodla svoji pražskou expanzi
zahájit právě v coworkingovém
centru.

„Zatím máme v Praze jen
dvě kolegyně a bylo by zbytečné nutit je chodit do kanceláří.
Coworkingový prostor je plný
zajímavých lidí, nabízí kompletní zázemí a pro začátek je
to ideální místo. Jakmile budeme mít v Praze kolegů více,
budeme uvažovat o klasické
kanceláři, jako máme na-

Co jsou ﬂexibilní kanceláře
Coworkingové prostory – zpravidla jsou tvořené z 80 procent
tzv. open space.
Servisované kanceláře – obvykle až 90 procent tvoří privátní
kanceláře.
Hybridní kanceláře – kombinace privátních prostor (cca 80 %)
a coworkingu (20 %). Tento typ prostor je dnes v Evropě nejvíce
rozšířený.

Skatlop koupil VHM
a zajištění věřitelé vyslovili s výsledkem dražby souhlas, prodeji
nic nebrání. Jedná se o trojnásobek vyvolávací ceny a zřejmě
o nejvyšší částku, kterou se kdy
prodejem průmyslového areálu
v insolvenci podařilo v Česku
získat,“ upozornil insolvenční
správce VHM Lukáš Zrůst.
Důvodem k dražbě byla insolvence firmy, kterou způsobilo její
dlouholeté podfinancování. (plk)

Burza oslabila
Pražská burza v pátek počtvrté
za sebou klesla. Dolů ji táhly akcie KB, Erste Bank a ČEZ. Index
PX oslabil o více než tři procenta, což je nejslabší týdenní výsledek od loňského července.
Například akcie ČEZ klesly
o 1,15 procenta na 516 korun. Pohoršily si také cenné papíry dodavatele antivirových programů

Avast o 1,81 procenta na 141 korun. Akcie Komerční banky odepsaly 1,95 procenta na 655 korun
a Erste Bank ubraly 1,20 procenta na 660 korun.
Vzhůru naopak šly akcie Monety Money Bank o 1,39 procenta na 73 korun. Mírně v kladných
hodnotách dokázala zavřít Kofola a Philip Morris.
(ČTK)

Zemřel Petr Kužel
Bývalý prezident Hospodářské
komory a dlouholetý člen jejího
představenstva Petr Kužel zemřel v sobotu ve věku 58 let na
covid-19.
Působil v Hospodářské komoře
už od počátku její novodobé historie v roce 1993. Od roku 1994
zasedal v jejím představenstvu
a funkci prezidenta komory zastával mezi lety 2008 a 2014. (zr)
Foto PRÁVO – Jindřich Ginter

Novým vlastníkem areálu ostravské firmy Vítkovice Heavy
Machinery (VHM) bude firma
Skatlop. Ta vydražila pozemky
o rozloze více než 50 hektarů,
velké haly, stroje i práva k patentům a užitným vzorům za více
než 1,2 miliardy korun. Podle
posudku byla odhadní cena 1,3
miliardy.
Skatlop nabídl nejvíce. „Vzhledem k tomu, že věřitelský výbor

Kurzy ČNB od 29. 1.
Země

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA BALICÍCH STROJŮ v Perninku. Před rokem byla firma před krachem, tři desítky zaměstnanců ve výpovědích. „Dnes nic nedlužíme, jsme v mírném plusu, o desítky roste počet rozpracovaných zakázek. Posilujeme vývoj vlastních řešení,“ řekl Právu jednatel Bohumil Říha, který ISOS Automation zachránil z insolvence. Balicí stroje z Perninku mají
potravináři, třeba mlékárny, automobilový průmysl nebo výrobce výbušnin.
(gin)

Práce z izolovaného domova se už často lidem zajídá
Jindřich Ginter
Kdysi tolik vytoužený home
office, tedy práce z domova, se
téměř po roce pandemie mnohým začíná zajídat. Firmy sice
díky home officu ušetří, když
zredukovaly drahé kanceláře, ale
mnohým lidem chybí změna prostředí i kontakt s kolegy.
Přibývá lidí, kterým tento stav
nevyhovuje. Pracovní čas se jim
nezřídka „přelívá“ do doby volna, přičemž ani ve volném čase
nemohou zajít mezi lidi jako dříve, posedět s nimi nebo si společně zasportovat.
„Degeneruji. Fyzicky i men-

tálně. Máme několik online porad denně, vyřizuji desítky
e-mailů, ale často vlastně o ničem. A videokonference jsou neosobní. Dny splývají v jednotvárnou šeď. Už ani nevím, kolikátého je,“ říká otevřeně čtyřicetiletý
marketingový manažer Jaroslav.
Pracovně koordinuje propagaci nadnárodní výrobní společnosti v celé střední a východní
Evropě. To je velký svět, momentálně ale smrsknutý do počítače
s několika obličejovými okénky
na obrazovce v podkrovním bytě.
Jaroslav bydlí v centru Prahy,
nedaleko Petrského náměstí. „Je

příklad v Brně nebo Ostravě,“
uvedla pro Právo majitelka
právnické firmy Jana Sedláková. Zatím si své rozhodnutí ale
velmi chválí.
„Pozorujeme rostoucí poptávku firem po flexibilních
kancelářích. Často hledají celou menší jednotku, ne jen místo v open space prostoru, případně jejich kombinaci. Ta je
výrazně levnější než klasický
pronájem kanceláře a zároveň
tato změna tolik nedopadne na
zaměstnance. Na druhé straně
současně roste počet firem, které takové prostory otevírají. Poptávka je tedy vykrývaná jejich
nabídkou,“ shrnul pro Právo
Miroslav Herain z RE/MAX
Commercial.

to tady jako po vymření. Turisté
mi nechybí, ale i když to tak nevypadalo, bydlí tady kolem
spousta zajímavých lidí. Jenže
kde jsou?“ dodává. A scházet se
doma? „To není ono,“ poznamenává Jaroslav.
Rád chodil do posilovny. Ke
cvičení doma nemá moc místa,
a hlavně se k němu nepřiměje.

Spásné rituály
„Mnozí lidé vyhlížejí návrat
do kanceláří také kvůli většímu
klidu a lepšímu vybavení. Velkou
roli hraje také oddělení pracovního a soukromého života. I v bytě.
Ve chvíli, kdy se posadím k prá-

ci, začínám se věnovat pouze
práci, ideálně na 45 minut, a poté
přestávka,“ říká Kateřina Zaydlarová, která se specializuje na
ergonomii kanceláří.
Podle psychologů si lidé při
dlouhodobé práci z domova, kdy
nemají ani kam jít mezi lidi, stěžují na nedostatek soustředění,
pocit osamělosti. Frustrace je
umocněna i bezbřehým prolínáním pracovní doby a osobního
života.
Nemluvě o rodinách, kde si už
dlouhé měsíce musí kromě zajišťování příjmu hlídat i výuku ratolestí. Hůře jsou pak na tom rodiny, které žijí v menších bytech.

Psychologové radí, že i při práci z domova by měl člověk zachovávat rituály, tedy například převléct se víceméně „do pracovního“ a nezůstávat celý den
v pyžamu na gauči s notebookem
na klíně. K takovým rituálům patří i procházky.
Jsou ovšem zaměstnání, kde
noční můrou z home officu netrpí. „Tyhle starosti fakt nemám.
Vstávám ráno ve čtyři, abych
v pět byl v depu, a domů se dostanu kolem jedenácti večer. Volné mám jen některé neděle. Mám
dvě děti, pěknou ženu a chci se
otáčet,“ povídá rázně pětatřicetiletý šofér rozvážkové služby.
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AUD
CNY
DKK
EUR
HRK
JPY
CAD
HUF
PLN
RUB
CHF
TRY
USD
GBP

Kurz

16,449
3,335
3,499
26,020
3,438
20,481
16,767
7,260
5,743
28,341
24,095
2,931
21,442
29,440

