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Kanceláře se po návratu lidí
připravují na hybridní život
Přestože jsou lidé
z režimu home
office už unavení,
zpět do firemních
kanceláří se ve
všech firmách
nehrnou.

Mezi kolegy zatím zavítá jen
malá část zaměstnanců oboru zákaznických, podnikových a IT služeb. Tři ze čtyř firem proto v současné době
řeší úpravy nájemních smluv
a optimalizaci plochy svých
kanceláří. Plánují snižování
počtu pracovních stolů i celkové kancelářské plochy
a při přestavbě svých prostor
kladou důraz na zázemí pro
setkávání, spolupráci a kreativitu. Vyplývá to z průzkumu
asociace ABSL a poradenské
společnosti Colliers.
„Už začátkem května jsme
zaměstnancům nabídli mož-

nost znovu začít využívat firemní kanceláře. V první fázi
jsme umožnili zaplnění patnácti procent kapacity s tím,
že si zaměstnanci musí předem rezervovat místo i čas,
který chtějí v kanceláři strávit. Kapacitu jsme od půlky
června navýšili na polovinu,
dodneška ale o práci z kanceláře projevilo zájem jen zhruba patnáct procent našich zaměstnanců,“ říká Jaromír Staroba, ředitel centra podnikových služeb ABInBev.
Podobné zkušenosti mají
i ostatní firmy z oboru. Řada
společností především z IT
sektoru dokonce zatím návrat z home office ani nevyhlásila a nadále doporučuje
pracovat z domu až do konce
letošního roku. Plných šedesát procent firem je dle průzkumu ABSL a Colliers přesvědčeno o tom, že lidi nelze
k návratu do firemních kanceláří nutit a že je potřeba je
nechat samostatně rozhodovat o tom, kdy budou praco-

Pracovní touhy

3 až 4

Do některých kanceláří je ale škoda nevracet se.

vat z kanceláře a kdy z domova. Například společnost SAP
se na základě zpětné vazby
svých lidí i pozitivních zkušeností s kvalitou výkonu práce
na dálku rozhodla zavést flexibilní pracovní podmínky
a umožnit zaměstnancům volit místo a čas práce dle jejich
individuálních potřeb.

Tři až čtyři dny v kanceláři,
zbytek z domova. Nejvíce
Čechům (39 procent) by vyhovovalo v kanceláři pracovat
tři až čtyři dny v týdnu, ukázal průzkum společnosti Skanska. K návratu je motivuje
tiché pracovní místo (35 %),
oddělená místnost (35 %) či
stravování na účet zaměstnavatele (27 %). Téměř třetinu
respondentů práce v prostoru open space unavuje.
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Více než osmdesát procent
pracovníků v jejich průzkumu uvedlo, že by do budoucna chtělo kombinovat práci
z domova s prací z kanceláře,
nejčastěji šlo o ženy a čerstvé
absolventy.
Je zřejmé, že rok pandemie
a práce z domova změnil pracovní návyky lidí i funkci fi-

remních kanceláří. Ty by
měly začít fungovat jako místa, kde se zaměstnanci setkávají, sdílejí informace a zkušenosti a spolupracují, a poskytovat zázemí pro hybridní
způsob práce. Ten podle devadesáti procent respondentů
zůstane běžným modelem
i nadále. PAVEL HRABICA

Krátce

Showroom
i vývoj

Firmy jsou
optimistické

Společnost Altech otevřela
v Uherském Hradišti nové
výzkumné a vývojové centrum a také showroom
kompenzačních pomůcek
a zařízení pro vozíčkáře.
Vznikl nápad univerzální
budovy, kde přední část je
showroom a vzadu jsou
prostory, kde je vedle vývoje a výroby možné školit
obchodníky, servisáky,
montážníky, dealery. ČTK

České firmy patří k těm,
které se v Evropě nejméně obávají dopadů hospodářského poklesu. Více
než třetina českých podniků uvádí, že covid-19 měl
na jejich tržby menší dopad, než očekávaly v prvních měsících krize. České firmy zároveň v porovnání s dalšími sledovanými zeměmi pociťují po-

měrně nízké obavy
(36 procent) z rizika celoevropské recese a jejího
dopadu na platby zákazníků. Nejvíce se jejích negativních důsledků na danou společnost obávají
podnikatelé zabývající se
oborem farmacie, lékařství a biotechnologie či pohostinství a volného času.
Pandemie motivovala firmy k mnoha technologickým proměnám napříč
rozličnými hospodářskými sektory. ČTK

inzerce

Pracovník/ce odd. přestupků odboru správních
agend MČ Praha 2 přijme admin. pracovníka/ci. SŠ s
maturitou, pl. tř. 8, d. určitá (MD), poloviční prac. úv.
20 h./týdně. Vhodné pro absolventa. Příprava
podkladů pro správní řízení. Přihláška k VŘ na
www.praha2.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/8MIUWX

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 Úřad MČ Praha 2

Referent/ka odboru školství, kultury a
tělovýchovy ÚMČ Praha 18 vyhlašuje přijímací řízení
na pracovní pozici "referent/ka OŠKT". Více na
www.praha18.cz. Kontakt: Hana Klingerová, tel.: 284
028 172, e-mail: hana.klingerova@letnany.cz.

Více na www.jobdnes.cz/detail/4DAUWE

Asistenta/asistentku odboru kancelář tajemníka
Městská část Praha 2, Úřad městské části přijme
asistenta/ku tajemníka. Bližší informace na stránkách
www.praha2.cz - volná místa. Životopis zasílejte do
30.6. na mail jaroslav.koubek@praha2.cz. Nástup
1.7.2021
Více na www.jobdnes.cz/detail/1VSPJB

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 Úřad MČ Praha 2

Interní auditor/ka a kontrolor/ka MČ Praha 2
přijme interního auditora/ku a kontrolor/ku. VŠ ekon.
nebo práv. směru, pl. tř. 11, d. neurč. Komplexní
zajišťování činnosti vnitřního auditu dle zák. o fin.
kontrole. Přihláška k VŘ na www.praha2.cz
Městská část Praha 18

Více na www.jobdnes.cz/detail/3M6JE2
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