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Přílohy 

Příloha č. 1 – Polo-standardizovaný rozhovor s manažerem lidských zdrojů 

V rámci analýzy zkoumaného cíle byla použita metoda hloubkového rozhovoru 

s odborníkem na řízení lidských zdrojů s více než jedenácti letou praxí v oboru, který působí 

ve firmě Solartec s.r.o. na pozici manažera lidských zdrojů (HR manager) vice než jeden rok. 

V minulosti zastával rovněž významné funkce v mezinárodních společnostech jako je 

Huisman Konstrukce, s.r.o., se sídlem ve Sviadnově, kde rovněž působil na pozici HR 

manažera, nebo Hyundai Dymos czech, s.r.o. v Nošovicích či sedm let pracoval pro firmu 

Vamoz – servis, a.s. v Ostravě Vítkovicích. 

Otázka 1- Společnost Solartec s.r.o. se v současnosti zaměřuje na podnikání v zemích 

jako je Bulharsko, Rumunsko a Ukrajina. Jak se podle Vaších zkušeností s tamními 

kulturami, odlišují od české, nebo naopak vidíte zde nějakou podobnost? 

 Na první pohled by se mohlo zdát, že uvedené země jsou si značně podobné, vždyť 

jsme všichni Slovanskými národy, s podobnou sdílenou historií zasaženou komunismem a 

s členstvím v Evropské Unii, která usiluje o konvergenci ekonomik členských států. I přes 

nesporné obecné a základní hodnoty, které vyznávají všechny uvedené země, můžeme nalézt 

značné odchylky. 

 Z mých zkušeností, které jsem nabral při působení ve firmě Solartec s.r.o. můžu říct, 

že bulharská, rumunská a ukrajinská kultura se mi jeví více jako kolektivistické společnosti, 

členové společnosti drží více po spolu, zejména pokud jsou v opozici vůči zahraniční „moci“. 

Jako příklad mohu uvést situaci ČEZu v Bulharsku na jaře tohoto roku, kdy celá společnost 

se semkla a postavila velkému mezinárodnímu gigantu a díky tomu také uspěla. Naopak Češi 

jsou spíše individualisté, starající se pouze o sebe a svou nejbližší rodinu. 

Otázka 2 - Jak byste tedy podrobněji charakterizoval vlastními slovy bulharskou, 

ukrajinskou a rumunskou kulturu v souvislosti s podnikáním v daných podmínkách? 

 Z mojí zkušenosti a také z praxe mých kolegů plyne přesvědčení, že spolupracovat 

s Bulharskou stranou nebo zakládat pobočky přímo v této zemi s sebou nese komplikace a 

výsledný očekávaný efekt plánované investice přináší spíše ztráty. Ač jsou Bulhaři a Rumuni 

členové Evropské Unie, svou mentalitou se značně odlišují od západních států. Právě vstup 
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do EU a následné zavázání se Bulharska zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů 

otevřel dveře zahraničním investorům s cílem nalákat je na vysoké zisky. Bohužel ale 

v Bulharsku je značně snížená schopnost vymahatelnosti práva a politické prostředí není 

zrovna stabilní a dochází k nedodržování či dokonce k porušování předem dohodnutých 

smluvních kontraktů.  

Ačkoliv společnost operuje v uvedených třech státech a nemohu říci, že by byly úplně 

stejné, je mezi nimi značná podobnost. Ve spolupráci s Ukrajinou i Rumunskem rovněž 

dochází k nedodržování předem dohodnutých podmínek, realizace projektů se prodlužuje 

vlivem přetahování termínů, špatně odvedenou prací apod. 

 Nejhorší zkušenosti v oblasti podnikání máme s Ukrajinou, kde bohužel působí velký 

vliv určitých zájmových skupin soustřeďující se okolo současného prezidenta a také všude 

přítomná mafie. Největším překvapením pro mě bylo, že nelze začít podnikat, či zakládat 

nové pobočky na území Ukrajiny, pokud si předem nedomluvíte spolupráci s některou 

z místních autorit. Velkým úskalím je i skutečnost, že pokud dojde k neúspěchu projektu, je 

v podstatě nemožné dovezený materiál či zakoupený materiál a součásti potřebné k výstavbě 

fotovoltaické elektrárny odvézt ze země zpět do České republiky. 

Otázka 3 - Jako vedoucí HR manager jste zodpovědný za výběr zaměstnanců jak pro 

českou mateřskou společnost, tak dohlížíte i na zahraniční pobočky. Na základě jakých 

kritérií vybíráte své zaměstnance? 

Vzhledem k tomu, v jakém oboru působím, musím dát nejprve přednost technickým 

dovednostem a vzdělání účastníků v oboru elektrotechniky. Po uchazečích o zaměstnání 

požadujeme technické vzdělání v oblasti nízkého a vysokého napětí, elektřiny, a pokud 

možno nějaké zkušenosti v oblasti fotovoltaiky. Po splnění těchto základních podmínek jsou 

nespornou výhodou organizační schopnosti a jazyková vybavenost potencionálního uchazeče, 

tak i jeho povahové vlastnosti. Ve společnosti jsme si vědomi, že veškerou přidanou hodnotu 

tvoří lidský faktor a proto si vybíráme pouze kvalitní zaměstnance. Máme zájem na tom, aby 

naši pracovníci byli kreativní a inovativní a podporujeme je v tom, pokud vidíme, že 

obohacují své přidělené úkoly nad rámec svých povinností, zajímavě je i finančně 

ohodnotíme. Právě pohyblivá dvacetiprocentní složka mzdy má částečně motivovat naše 

zaměstnance. 
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Otázka 4 -  Setkal jste se během svého působení ve společnosti s nějakým konfliktem 

způsobeným vlivem interakce odlišných kultur? 

Ano, s problémy plynoucími z interakce našich pracovníků s místními se setkávám 

poměrně často, ale jedná se o poměrně malé, ne příliš škodlivé konflikty. Nicméně mohu 

uvést jeden případ, kdy společnost v důsledku podcenění vlivu kulturní odlišnosti přišla o 

nemalé finanční částky. Společnost rok nazpět zakládala pobočku v Bulharsku, která měla na 

starosti realizaci projektu. Po zvážení všech relevantních faktorů bylo rozhodnuto, že 

personální obsazení bude tvořeno z řad místních obyvatel. Nejprve jsme v procesu nabírání 

zaměstnanců velmi pečlivě obsadili pozici ředitele pro Bulharskou pobočku. Osoba 

zastávající tuto funkci byla zaučena a vyškolena a byly na ní delegovány pravomoci a rovněž 

předány příslušné kompetence nezbytné pro splnění převedených úkolů. Rovněž byla 

konzultována v oblasti přijímání zaměstnanců z místních obyvatel a participovala při jejich 

osobním hodnocení. Nicméně i přes jednoznačné a přesné stanovení úkolu, nedocházelo 

k očekávanému výsledku. Záhy jsme zjistili, že bulharští pracovníci vnímají odlišně čas, 

který pro ně není zdaleka tak důležitý, jako pro Čechy. Tento trend se projevoval 

v nedodržování termínů, záměrnému prodlužování vyjednávání či realizaci daného projektu, 

která místy vyústila i v ignorování. Obchodní ředitel se projevil jako absolutně neschopný 

splnit požadované úkony. Situace zde ještě eskalovala kvůli problému s ČEZem. V důsledku 

nacionalismu projevující se již v tak kolektivistické společnosti vedoucí pobočky 

přehodnocoval svou aktivitu pro zahraniční společnost a v důsledku toho došlo k výraznému 

poklesu jeho výkonu a tím k nemalým finančním ztrátám společnosti. 

Otázka 5 – Na začátku jste zmínil, že pravidelně dochází k malým, ne moc škodlivým 

konfliktům. Mohl byste je konkretizovat a uvést příklad? 

Určitě. V některých případech pověřujeme naše pracovníky, aby provedli proškolení 

nových nebo stávajících zaměstnanců v technologických záležitostech v zahraniční a 

vysíláme je na služební cestu do míst působnosti naší organizace. Jedná se o dobu maximálně 

jeden měsíc. Bohužel během procesu školení, ale i po něm, dostáváme stížnosti z obou 

zúčastněných stran a ve výsledku pracovníci nejsou proškoleni tak, jak jsme očekávali. 

 

Otázka 6 – O jaké stížnosti se jedná a co je podle Vás příčinou této neefektivní 

spolupráce? 
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 Ze strany českých zaměstnanců se jedná většinou o neprokazování úcty, neochotu se 

učit novým věcem, nedbalost, zdlouhavé zaškolování atd. Zahraniční pobočky si stěžují na 

neochotu spolupracovat, a že místy čeští pracovníci neberou svou práci vážně, spíše jako 

„pracovní dovolenou“. Svou roli zde podle mě hraje i jazyková bariéra v interakci mezi 

místními a českými pracovníky. 

Otázka 7 – Nemohu se ubránit této otázce, ale z dosavadního průběhu rozhovoru, jsem 

nabyla dojmu, že spolupráci s Bulharskou, Ukrajinskou a Rumunskou kulturou 

nepovažujete za příliš úspěšnou.  

V podstatě máte pravdu, ale podobná strategická rozhodnutí o směřování firmy do 

cílové země nejsou v mé kompetenci rozhodování. Bulharská, Ukrajinská a Rumunská vláda 

původně nastavila velmi štědré podmínky pro zahraniční investory v oblasti fotovoltaiky. 

Jednalo se o potencionálně nové otevřené a velmi atraktivní trhy bez přítomnosti velké 

konkurence. Jako další plusem se jevila skutečnost, že o dané trhy jevil zájem i ČEZ a 

konkrétně na bulharském trhu měl obrovský vliv a podíl na trhu. Bohužel všichni víme, že 

tato spolupráce s sebou nesla problémy, které se projevily na začátku tohoto roku. I naše 

společnost měla díky nestabilní politice nečekané komplikace při realizaci projektu a 

v současnosti je v arbitráži. I přes předem dohodnuté podmínky, se znenadání bulharská 

vláda rozhodla zavést dodatečnou daň ze slunce ve výši 35 % a tím nám způsobila finanční 

ztráty. 

Otázka 8 - Mohu se zeptat, o jak velké finanční ztrátě se za ty léta působnosti v daných 

zemích bavíme a zdali jste zvážili možnost odchodu z těchto trzích? 

Bohužel podrobné finanční informace podávat nemohu, můžu pouze potvrdit 

skutečnost, že společnosti se nevrátily investované prostředky do realizace investičních 

projektů. V souvislosti s těmito výsledky společnost opravdu uvažovala o opuštění trhu, ale 

díky stále atraktivně nastaveným finančním pobídkám a rozhodnutí ředitele i budoucnosti 

v těchto zemích zůstaneme. Konkrétně na Ukrajině je odchod z trhu značně komplikovaný, 

z důvodů, které jsem zmínil výše. 

Otázka 9 – Pokud jsou ale finanční podmínky pro fotovoltaiku nastaveny tak, aby 

investoři dosáhli zisku z realizovaných projektů, jak si vysvětlujete příčiny ztrát vaší 

společnosti? 
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Příčiny neúspěchu jsou podle mě jasné a to v důsledku lidského faktoru a odlišnosti 

kultur. Není to kvůli tomu, že by Bulhaři, Rumuni a Ukrajinci odváděli nekvalitní práci, to 

ne, i když Češi jsou v tomto ohledu zručnější pracovníci, ale kvůli jejich laxnímu přístupu, 

nedostatečné disciplíně a nedodržování termínu. Rovněž je problematické vymáhání práva a 

v současné době je běžné, že dochází k změnám předem dohodnutých podmínek a „garancí“ 

a to i jak ze strany státu. 

Otázka 10 – Je zřejmé, že vnější okolní podmínky jako společnost ovlivnit nemůžete, ale 

na ty vnitřní působit můžete. Jaké postupy provádíte, aby vaší zaměstnanci plnili 

přidělené úkony? 

V České republice jsme se zaměřili hlavně na motivaci zaměstnanců, nedávno byl 

změněn systém odměňování, kdy 20 % platu tvoří pohyblivá složka. Zaměstnanec může být 

zajímavě finančně ohodnocen v závislosti na jeho výkonu, docházce, reprezentace firmy a jak 

reprezentuje model SOLARTEC. Pokud pracovník podává výkon nad rámec přidělených 

povinností, je kreativní a inovativní, dostává větší mzdu a má možnost kariérního růstu a 

vzdělání. 

Tento model uplatňujeme napříč všemi pobočkami. Zaměstnanci jsou na začátku 

vyškoleni a zaučeni a to nejen po technické práce, ale také po stránce firemní kultury 

společnosti a jsou srozuměni s požadavkem očekávaného chování ze strany společnosti vůči 

třetím stranám. Informováni jsou i o způsobu hodnocení. Bohužel se ale tento způsob 

motivace projevuje jako ne zcela adekvátní. Dle mého názoru, pokud pracovník není schopen 

plnit základní úkony v čas a požadované míře, nemůže ho nad standartní ohodnocení 

motivovat. 

Otázka 11 - Pokud se jedná o otázku vedení zaměstnanců v uvedených zemích, máte 

nějaké doporučení k přístupu vedení tamních pracovníků? 

 Ve všech třech uvedených zemích mohu doporučit, že nejlépe se osvědčilo přiřazovat 

pracovníkům jasné pokyny, u kterých je potom nezbytné kontrolovat, zda-li úkony plní včas 

a řádně. Moc se nám neosvědčilo nechávat zaměstnancům volnost a nechat splnění úkolů na 

jejich zodpovědnosti. Je nezbytné na začátku předat jasné pokyny a instrukce, co je potřeba 

udělat, jakým způsobem a kdy je nutné daný úkon dokončit. 
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Otázka 12 – Za jedenáctiletou praxi v mezinárodních společnostech jste nabral spoustu 

zkušeností s odlišnými kulturami. Jaký je Váš názor na přístup českých firem 

k interkulturálnímu managementu? 

 Většina českých společností stále tuto manažerskou disciplínu ignoruje, nebo si 

nedokáží představit pod tímto pojmem, o co se vlastně jedná. Nicméně musím přiznat, že zde 

vidím určitý trend v uvědomění si jeho důležitosti. Již v České republice můžeme najít firmy, 

které se zabývají poskytováním kurzů interkulturálního managementu či nabízení konzultací 

a možnosti spolupráce s odborníky v oboru. Toto je v zahraničí běžná praxe, není možné, aby 

podnik rozuměl všem kulturám po celém světě. 
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Příloha č. 2 – Výkupní ceny elektrické energie pro Českou republiku 

 

  

Datum uvedení 
výrobny do provozu 

Instalovaný výkon 
výrobny (kW) 

Jednotarifní pásmo 
provozování 

Výkupní 
ceny 

(Kč/MWh) 

Zelené 
bonusy 

(Kč/MWh) Od Do od do 

1 - 31.12.2005 - - 7 273 6 343 

2 1.1.2006 31.12.2007 - - 15 260 14 330 

3 1.1.2008 31.12.2008 - - 14 882 13 952 

4 1.1.2009 31.12.2009 0 30 13 964 13 414 

5 1.1.2009 31.12.2009 30 - 13 862 12 932 

6 1.1.2010 31.12.2010 0 30 13 005 12 455 

7 1.1.2010 31.12.2010 30 - 12 903 11 973 

8 1.1.2011 31.12.2011 0 30 7 803 7 253 

9 1.1.2011 31.12.2011 30 100 6 141 5 211 

10 1.1.2011 31.12.2011 100 - 5 723 4 793 

11 1.1.2012 31.12.2012 0 30 6 284 5 734 

12 1.1.2013 30.6.2013 0 5 3 410 2 860 

13 1.1.2013 30.6.2013 5 30 2 830 2 280 

14 1.7.2013 31.12.2013 0 5 2 990 2 440 

15 1.7.2013 31.12.2013 5 30 2 430 1 880 

Tabulka : vlastní zpracování, převzato z: http://www.gsenergy.eu/cs/vykupni-ceny-zeleny-

bonus.html 

 

 

 

 

 

 

 

 


