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Úvod

Český průzkum názorů generálních ředitelů

Již čtvrtým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí
představitele nejvýznamnějších firem
působících na českém trhu. Český průzkum
názorů generálních ředitelů, v němž jsme letos
získali odpovědi 109 lídrů českého byznysu,
navazuje celosvětový průzkum názorů
generálních ředitelů, který poradenská síť
PwC provádí již 16 let. Jeho výsledky jsou
tradičně zveřejňovány na Světovém
ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Do tří let bude dobře
90 % generálních ředitelů věří, že do tří let jejich firmě porostou tržby

Český průzkum názorů generálních ředitelů
2013 ukázal optimistický výhled šéfů
ve střednědobém horizontu. Ředitelé
tuzemských firem si uvědomují, že mají-li
za tři roky růst, musí se na to připravit již
nyní. Konsolidují zdroje, hledají a snaží si
udržet schopné zaměstnance a vymýšlejí, jak
získat nové zákazníky. Při tomto uvažování se
stále více ředitelů dívá i za hranice České
republiky.

Český trh už je zdejším firmám malý
33 % ředitelů vidí hlavní příležitost k růstu za hranicemi České republiky.
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Boj o zákazníka zesílí
60 % ředitelůů chce provést zásadní změny ve strategii pro růst počtu a udržení zákazníků
Nastartuje se bankovní úvěrování
48 % firem hodlá letos financovat růst prostřednictvím bankovního úvěru

Dále se bude zefektivňovat a šetřit
49 % dotázaných hodlá i letos šetřit
Vývoje ekonomiky zůstává největší hrozbou
78 % generálních ředitelů se nadále obává nestabilní světové ekonomiky
Koho budeme potřebovat k růstu?
37 % ředitelů má velké obavy z nedostatku klíčových dovedností na trhu
Řízení pevně v rukách
Jen 15 % ředitelů zapojuje do strategických rozhodnutí zaměstnance
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Na inovace nejlépe daněmi
78 % generálních ředitelů volá po daňovém zvýhodnění inovací.
Od státu nic nečekáme….
Jen 10 % ředitelů si myslí, že česká vláda snižuje administrativní zatížení firem
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Do tří let bude
dobře

Očekáváte, že výnosy vaší společnosti v horizontu dvanácti měsíců/tří let porostou?

Čeští generální ředitelé jsou ve svém výhledu
tradičně opatrnější než vedoucí představitelé
firem ve světě. Jejich odpovědi také potvrzují
extrémní nejistotu, která na trhu v současné
době panuje. Rčení, že nikdo neví, co bude
za rok, lze brát téměř do slova. Dobrou
zprávou však je, že mezi respondenty je více
těch, kteří očekávají, že letos bude lépe (59 %
čeká letos růst tržeb), než těch, podle nichž
bude hůře (41 %). Opravdu jistých svým
růstem si je letos 22 % českých generálních
ředitelů, celosvětový průměr přitom činí 36 %.
Nálada generálních ředitelů se však zlepšuje
s prodlužujícím se časovým horizontem. Devět
z deseti šéfů českých firem alespoň částečně
věří, že za tři roky jejich firmě porostou tržby.
V tomto směru se shodují se světovým
manažerským průměrem. O něco opatrnější
očekávání jsou na západ od našich hranic, ale
do určité míry věří v růst svých tržeb přibližně
80 % generálních ředitelů v západní Evropě.
Na růst v horizontu tří let je potřeba se
připravit již nyní. A ředitelé si to začínají
uvědomovat. Již nyní pozorujeme ve firmách
vnitřní konsolidace, které by měly pomoci
najít zdroje pro budoucí růst. Jejich hledání
ukazují i odpovědi ředitelů týkající se jejich
plánů pro letošní rok. Firmy se rovněž již
v takové míře nespojují, nepozorujeme tolik
fúzí a akvizic hráčů na stejné úrovni. Spíše si
doplňují své struktury o podniky
se specifickou dovedností, schopností, která
jim pomůže se odlišit u zákazníka.

„Z výsledků je patrný větší optimismus. Růst výnosů především v
dlouhodobějším horizontu tří let je v souladu s očekávaným
ekonomickým oživením, ke kterému by mělo na úrovni globální a
potažmo i české ekonomiky dojít v roce 2014.“
Jiří Moser , řídící partner, PwC Česká republika

Boj o zákazníka
zesílí

Které z níže uvedených skupin (stakeholders)
(
nejvíce ovlivňují vaše podnikání a
obchodní strategii? Plánujete v následujících dvanácti měsících změnit svůj
přístup?

Téměř polovina oslovených ředitelů se obává,
že posun lidí v ochotě utrácet může být
pro letošní rok hlavním faktorem, který
ovlivní jejich byznys. Lidé mění velmi rychle
své preference a jsou mnohem citlivější
na cenu. Klíčovým úkolem pro generální
ředitele je udržet stávající zákazníky a zároveň
přilákat co nejvíce nových.
Zákazník je stále méně loajální ke značce a
neustále očekává inovace a vylepšení. Proto
nejvíce generálních ředitelů považuje letos,
stejně jako loni, za strategickou příležitost
k rozvoji podnikání vývoj nových produktů.
Třetina dotázaných vidí největší příležitost,
která jim umožní růst, ve výzkumu a vývoji,
resp. ve zlepšení schopnosti firmy inovovat.
Stejný podíl respondentů zmínil rozšiřování
zákaznické základny.
Celkem 60 % generálních ředitelů hodlá letos
provést zásadní změny ve strategii pro růst
počtu zákazníků, jejich udržení a loajalitu.
Zároveň 38 % ředitelů letos přistoupí
k zásadní změně firemní strategie. Žádnou
z těchto změn však nelze provést bez změny
firemní kultury, a k té se letos odhodlá jen
necelá desetina firem. Jen něco přes desetinu
generálních ředitelů vidí jako strategickou
příležitost pro růst své společnosti
transformaci celé organizace. Je to poměrně
paradoxní přístup, neboť zásadní změny
strategie v sobě musí zahrnovat i nové myšlení
zaměstnanců a nový přístup k práci. Řada
českých ředitelů ji to ještě neuvědomila, ti
kteří ano, naopak získávají konkurenční
výhodu.

„Největší vliv na podnikání mají zákazníci a konkurence. Něco změnit
hodlají generální ředitelé hlavně ve vztahu k zákazníkům. A více se
chtějí vymezit vůči konkurenci."
Patrik Horný,
Horný partner v oddělení poradenství, PwC Česká republika

Nastartuje se
bankovní
úvěrování

Jak chcete financovat plánovaný růst?

Plánovaný růst je potřeba něčím financovat a
vlastní prostředky jsou zpravidla jednou
z podmínek. Podniky musely v uplynulých
letech sanovat své hotovostní toky. Řadě
z nich tento ozdravný proces, který znamenal i
opuštění aktivit, které peníze odčerpávaly
nebo zadržovaly, ale nevydělávaly, jednak
„uvolnil ruce“ a jednak přinesl dodatečné
volné prostředky. Takto „očištěné“ firmy měly
následně i lepší pozici při jednání s bankami a
dalšími poskytovateli externích zdrojů.
Oproti loňsku vzrostl více než o polovinu podíl
českých generálních ředitelů, kteří plánují růst
financovat bankovním úvěrem. Zatímco loni si
v bance plánovalo půjčit 28 % firem, letos je to
již téměř polovina dotázaných (48 %). Protože
bez vlastních prostředků to zpravidla nejde,
investovat je do svého růstu hodlá 92 % firem,
loni plánovalo financovat růst vlastními
prostředky 83 % společností.
Přestože podle poloviny generálních ředitelů
by finanční podpora firmám ze strany státu
pomohla zvýšit inovační potenciál ČR, veřejné
zdroje pro růst svého podniku zatím příliš
nevyužívají. Letos to plánuje jen 9 % z nich.
Připravenost využívat tyto nástrojů však mezi
řediteli roste, loni stejně odpověděla jen 2 %.
Ostatní nástroje včetně kapitálového trhu
budou ve srovnání s bankovním financováním,
či dokonce vlastními prostředky, vždy tvořit
jen malý podíl, současná nejistota
na kapitálových trzích a mezi investory těmto
nástrojům nepřeje.

„Financování tuzemských podniků zůstává konzervativní, což ovšem v
současné turbulentní době nemusí být na škodu. Stejně jako v předchozích
ročnících průzkumu i letos dominuje financování především pomocí
vlastních prostředků, případně bankovních úvěrů. Svědčí to mimo jiné
o stálém dostatku hotovosti řady podniků a důvěře ředitelů v český
bankovní systém, který i během krize podporoval českou ekonomiku.“
Petr Kříž,, vedoucí partner sektoru finančních služeb, PwC Česká
republika

Český trh už je
zdejším firmám
malý

Co považujete za největší strategickou příležitost k rozvoji podnikání
pro následujících dvanáct měsíců?

Třetina generálních ředitelů významných vidí
svou strategickou příležitost za českými
hranicemi. Růst na stávajícím zahraničním
trhu plánuje letos 19 % firem, to je více
než těch, které jako svou strategickou
příležitost k rozvoji podnikání vidí růst
na domácím, českém, trhu (18 %). Dalších
14 % ředitelů uvedlo, že jako největší růstovou
příležitost expanzi do zahraničí.
Podobný trend jako v Česku vidíme i v západní
Evropě, kde rovněž více generálních ředitelů
vidí příležitosti v růstu na stávajícím
zahraničním trh než doma. Je jich dokonce
celá čtvrtina.
Celkem 12 % generálních ředitelů plánuje
pro letošní rok zahraniční fúzi či akvizici. Loni
uzavřelo takovouto transakci 9 % dotázaných.
Celosvětově sice pro letošní rok většina
generálních ředitelů vidí největší strategickou
příležitost k rozvoji podnikání v růstu
na domácím trhu, ale je to jistě ovlivněno
odpověďmi ředitelů z velkých ekonomik, které
stále poskytují prostor pro organický růst.
Na druhou stranu význam zahraniční expanze
pro rodinné firmy napříč zeměmi ukázal
poslední Celosvětový průzkum rodinných
firem, provedený PwC. Podle něj jich více
než dvě třetiny vyvážejí část svou produkci
do zahraničí a do pěti let by měly exportovat
téměř tři čtvrtiny rodinných firem. Zároveň
očekávají, že podíl exportu na jejich příjmech
by měl do pěti let vzrůst až na 30 %.

„Při pokračujícím tlaku na fixní náklady začíná být stále více firmám
český trh malý. Logickou reakcí je pak expanze do zahraničí, která
umožní stávající produkt nabídnout širší skupině zákazníků. Zatímco
například u producentů software to znamená jen překlad a mají
produkt pro nový trh v podstatě hotový, klasický výrobce musí brát
v úvahu řadu specifik, ať už je jsou to kulturní odlišnosti, či třeba zcela
odlišná regulace.“
Petr Zmátlík, ředitel v oddělení poradenství pro soukromé
společnosti, PwC ČR

Dále se bude
zefektivňovat a
šetřit
Dali jsme generálním na výběr z řady kroků,
jimiž mohou dosáhnout růstu. Nejčastější
odpovědí však nebyl ani boj o zákazníka, ani
inovace, ale zvyšování provozní efektivnosti
podniku. I ta sama o sobě růst nenastartuje,
nelze se ředitelům divit. Hospodářská situace
zůstává nejistá, zároveň firmy konsolidují síly
na růst, který očekávají v horizontu tří let.
Téměř nikdo již nemluví o krizi, spíše
o nejistém vývoji, úsporná opatření však
zůstávají jednou z priorit na agendě
generálních ředitelů. V loňském roce sáhlo
k opatřením, jejichž cílem bylo snížení
nákladů, 67 % firem. Pro letošní rok počítá
s úsporami stále téměř polovina dotázaných.
Uvědomují si, že pouhé škrtání nákladů není
cesta k prosperitě. Hledají proto nové cesty
spolupráce napříč dodavatelským řetězcem,
které by jim umožnily dosáhnout úspěchu.
Zatímco outsourcing, trend uplynulých let,
spíše opouštějí a některé funkce dokonce zpět
včleňují do svých podniků, jasným trendem
pro letošní rok je vstup do nové strategické
aliance či společného podniku. Zatímco loni se
pro takové partnerství rozhodlo 7 % firem,
letos ho plánuje 18 % společností.
Ředitelé si uvědomují, že jejich podniky
nemusí hned fúzovat, ale vzájemná spolupráce
se jim vyplatí. Může se jednat o kooperaci
v rámci výrobního řetězce, vstupu na nový trh,
jednání s dodavateli či odběrateli o ceně apod.

Jaké jsou vaše největší příležitosti pro růst vaší společnosti v období následujících
dvanácti měsíců?

Které z následujících restrukturalizačních aktivit jste zavedli v uplynulém období
a které plánujete provést v krátké budoucnosti?

„Přestože v průběhu krize musely podniky pro své přežití zapracovat na zlepšení provozní
efektivnosti a mnohé z nich se nevyhnuly šetření, generální ředitelé stále vidí prostor pro další
snižování nákladů a zvyšování provozní efektivnosti. Doufejme, že se náklady budou nejen
snižovat, ale začnou se i řídit.“
Petr Smutný,, partner v oddělení podnikových financí a restrukturalizací, PwC Česká republika

Vývoj ekonomiky
zůstává největší
hrozbou

Kterých potenciálních podnikatelských hrozeb se nejvíce obáváte a hodláte se
na ně v následujících dvanácti měsících připravit?

Generální ředitelé si věří, pokud jde
o prosperitu a konkurenceschopnost svých
firem. Obavy mají primárně z vývoje vnějšího
prostředí, které nemají šanci ovlivnit, jako je
vývoj světové ekonomiky, měnových kurzů či
cen komodit. Téměř čtyři pětiny českých
generálních ředitelů označily jako největší
hrozbu pro letošní rok nejistý a nestabilní růst.
Řada otazníků totiž visí nejen nad českou
ekonomikou, ale především nad vývojem
dluhové krize v Evropě nebo nad způsobem,
jakým se s krizí vypořádají velké světové
ekonomiky jako Spojené státy, Čína nebo Indie.
Hlavní problém samotného českého
hospodářství podle manažerů spočívá v
opatrnosti lidí a klesající domácí poptávce.
Na nejistý ekonomický vývoj chtějí ředitelé
reagovat inovacemi. V případě necelé čtvrtiny
z nich se bude jednat o nové výrobky a služby.
Většina však bude hledat cesty, jak stávající
produkci vyrobit a distribuovat levněji,
efektivněji a většímu počtu zákazníků.
Vzhledem k tomu, že Česká republika je velmi
malý trh, může tato strategie jen sotva
dlouhodobě přispět ke konkurenceschopnosti
naší země.

„Nejvíce generální ředitele znepokojují faktory, které nemohou ovlivnit. To potvrzuje i
zkušenost z předchozích průzkumů, kdy se nám ředitelé svěřili, že dokážou pevně držet
kormidla firem v nestabilních vodách, ale vývoj vnějšího ekonomického prostředí, na které
musejí reagovat, je jim mnohdy příliš vzdálený.“
Jiří Moser,, řídící partner PwC Česká republika

Trh práce se
zklidňuje

Jak se v uplynulém období změnil počet zaměstnanců vaší společnosti a jaké
změny očekáváte v této oblasti v blízké budoucnosti?

České firmy, podobně jako ve světě nebudou
příliš hýbat s počty zaměstnanců. Oproti
loňsku letos klesne jak počet firem, které
budou nabírat, tak i těch, co hodlají
propouštět. Dobrá zpráva pro zaměstnance je
to, že celkové saldo vychází ve prospěch
společností, co budou nabírat.
Ředitelé si však uvědomují, že navzdory volné
mase nezaměstnaných je nadále velmi obtížné
sehnat klíčového odborníka či schopného
manažera. Více než třetina (37 %) dotázaných
má velké obavy z nedostatku klíčových
dovedností na trhu. Zároveň si uvědomují, že
současná ekonomická situace jim nedává
prostor k výrazným finančním stimulům, a tak
musí hledat jiné způsoby motivace
zaměstnanců. Téměř čtvrtina (23 %)
generálních ředitelů vidí neangažovanost
zaměstnanců jako velkou hrozbu pro letošní
rok.
Jestliže téměř všichni generální ředitelé chtějí
v horizontu tří let růst, musí si na to
vytrénovat potřebné zaměstnance – odborníky
již nyní. I v nepříliš sofistikovaném oboru trvá
takový trénink 1 až 2 roky, v technologicky
náročnějších oborech v průměru 3 až 5 let a
například v energetice i 5 až 7 let. Potřebného
odborníka si přitom mohou sami vytrénovat,
nebo přetáhnout od konkurence.

„Na trhu pozorujeme snahu vedení firem dívat se na své podnikání v horizontu 3 až 5
let. Chtějí-li
li růst, potřebují na to již nyní začít zajišťovat lidské zdroje. Kladou si
otázku: Koho budeme v té době potřebovat? Uvědomují si přitom, že se bude
pravděpodobně jednat o trochu jiné zkušenosti a dovednosti než v současné době.“
Libor Stodola,, senior manažer, Poradenství pro lidské zdroje PwC Česká republika

Řízení pevněji
v rukách

Vyberte z každé dvojice uvedených tvrzení to, které lépe vystihuje váš přístup
k řízení firmy (v %)

Nejistá ekonomická situace činí z řízení firmy
téměř otázku krizového managementu. Není
proto překvapením, že generální ředitelé se
snaží držet strategická rozhodnutí pevně
ve svých rukou a soustředit se pouze
na několik vybraných iniciativ.
Nejen kvůli úsporám se firmy snaží zplošťovat
organizační struktury, neboť přebujelý střední
management brzdí správný tok informací
napříč společností. Vedoucí manažeři tak mají
stále více přímých podřízených a musí umět
správně delegovat. Aby to dokázali, roste
význam formálního i neformálního rozvoje a
vzdělávání manažerů. Firmy proto řeší otázku,
jak si schopné vedoucí pracovníky „vychovat“.
Aktivní plánování nástupnictví a rozvojové
programy zapojování nižších manažerů
do strategického rozhodování firmy patří mezi
nejúspěšnější aktivity rozvoje vedoucích
pracovníků v českých firmách. Studie PwC
ukázala, že jen na každou druhou klíčovou
pozici mají firmy určeného nástupce. Na ty
zbývající si je musí vychovat.
Jen pětina firem má dostatečně propojenou
změnu firemní kultury na rozvojové programy
vedoucích zaměstnanců. To může znamenat,
že ředitelé změně kultury ve firmě nejsou
dostatečně nakloněni. Musí si však uvědomit,
že bez jejich vlastní angažovanosti to nepůjde.

„Jen do každé druhé klíčové pozice mají firmy určeného nástupce. Na ty
zbývající si je musejí vychovat. Můžeme tak očekávat, že otázka nástupnictví
bude stále významnějším tématem nejen v případě rodinných firem, kde jde
zejména o předání majetku a kontroly nad ním, ale i v korporacích, aby se
zajistila kontinuita jejich fungování."
Věra Výtvarová,
Výtvarová vedoucí partnerka auditorských služeb, PwC Česká
republika

Daňové výhody
pro inovace

Které z následujících opatření státu by podle vás pomohlo zvýšit inovační
potenciál ČR?

Tuzemské firmy nežádají od státu peníze
na podporu inovací. Ocenily by však, kdyby
jim zdaněním a přílišnou administrativou
neprodražoval jejich inovační aktivity.
Řešením by mohla podle ředitelů být
daňová uznatelnost investic do inovací.
Ze strany vlády ředitelé nevidí dostatečnou
podporu této spolupráce. Při propojování
aktivit jsou firmy a školy odkázány
na vlastní iniciativu. Efektivní podpora
vzájemného propojení by podle většiny
ředitelů pomohla zvýšit
konkurenceschopnost české ekonomiky.
Ředitelé mají výhrady i vůči českému
vzdělávacímu systému. Podle jejich názoru
nepřipravuje absolventy, jejichž profil by
odpovídal aktuálním požadavkům trhu
práce.
Ředitelé nevěří v aktivity, kterými je
mnohdy deklarována podpora inovací, jako
jsou nejrůznější semináře či státem
budované klastry či centra inovace.
Podle průzkumu více než třetina firem
plánuje zvýšit investice do výzkumu, vývoje
a inovací a téměř polovina oslovených
ředitelů předpokládá investice do nových
technologií. Tyto investice a růst chce
většina firem financovat skrze vlastní
kapitál a bankovní úvěry. Podporu investic
do podnikání s vysokým inovačním
potenciálem a know-how ředitelé považují
za nedostatečnou ze strany státu.

„Téměř 80 % generálních ředitelů volá po daňovém zvýhodnění inovací. Přitom si
neuvědomují, že náš daňový systém takovou podporu dává. Zde se ukazuje, že ne vždy je
potřeba měnit zákony, stát by ale měl lépe propagovat výhody, které systém poplatníkům
nabízí.“
Peter Chrenko,, vedoucí partner Daňových a právních služeb, PwC Česká republika

Od státu nic
nečekáme

Souhlasíte s následujícími tvrzeními o roli vlády v ČR?

Před dvěma lety jsme oslovili generální
ředitele s otázkou, zda se domnívají, že
současná vláda sníží administrativní zátěž
českých firem. Kladně tehdy odpověděla
téměř třetina generálních ředitelů.
V letošním průzkumu jsme se jich proto
zeptali, zda vláda podle jejich názoru
snižuje regulační zatížení společností.
Kladně odpověděla již jen necelá desetina
oslovených společností.
Dalších 86 % generálních ředitelů
upozornilo na negativní dopad těžké
vymahatelnosti práva na podnikání jejich
firmy.
Generální ředitelé vnímají jako
nedostatečnou podporu investic ze strany
státu. Nestojí však většinou o přímou
podporu. Mnohem raději uvítají podporu
ve formě daňových úlev. Tuto formu
podpory lze považovat za průhlednější než
rozdělování dotací vybraným firmám,
přičemž po transparentnosti ve veřejné
správě ředitelé také důrazně volají.
Upozorňují přitom, že kontrola a procesy
ve veřejné správě nejsou správně
nastaveny.

„V oblasti veřejné správy je největší prostor pro inovaci v nastavení procesů na úřadech a
nastavení kontrolních mechanismů, včetně protikorupčních opatření. Takové inovace,
které jsou zaměřeny na zlepšení fungování veřejné správy a výkonnosti úřadů, ředitelé
upřednostňují před inovacemi mj. v oblasti sociální, řešení dopravy a bezpečnosti
ve městech, částečně i před elektronizací služeb pro občany – chytrá veřejná správa.“
Karel Půbal,, ředitel v oddělení poradenství pro veřejný sektor, PwC Česká republika
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