
GREAT RESET: LIKVIDACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ 
BYLA PLÁNOVANÁ A ZÁMĚRNÁ 

V minulém roce vydalo Světové ekonomické fórum akční plán, který 
nese název Resetting the Future of Work Agenda: Disruption and 
Renewal in a Post-COVID World. Tento dokument je jasným 
důkazem toho, že likvidace malých a středních podnikatelů byla 
záměrná. Malé a střední podniky musely zavřít i přes skutečnost, že 
na opatření k minimalizaci „přenosu nákazy“ zareagovaly okamžitě 
a investovaly do nich obrovské vlastní prostředky. Naopak 
korporace, které od států dostaly obrovské sumy peněz, na 
likvidaci malých a středních podnikatelů obrovsky vydělaly a jejich 
postupy jsou politicky nejenže přijatelné, ale i podporované. Proč? 
Protože jejich řešení obsahovalo jeden společný bod – a tím je 
trvalý sociální distanc zaměstnanců a zákazníků. 

Tento akční plán obsahuje nejen výzvy, plány a záměry globalistických 
elit - zejména potom zástupců korporací - týkající se přeměny v novou 
normalitu, ale i kroky, které tyto korporace od vyhlášení vypuknutí 
pandemie učinily. Patří sem například firmy jako Johnson & Johnson, 
Microsoft Corp., Schneider Electric, Siemens AG, Soft Robotics, Stanley 
Black & Decker Inc., Airbus Group, Embraer, Ingka Group (IKEA), 
Nestlé, PepsiCo Inc., LEGO Group A / S, samozřejmě nechybí ani 
finanční instituce, ze kterých můžeme jmenovat například Allianz SE, 
AXA SA, Citi, Generali, JP Morgan, RBC (Royal Bank of Canada), dále 
sem jsou řazeni globální giganti jako Google Inc., Hewlett Packard 
Enterprise a další.  

Tento akční plán není ani zbytečným cárem papíru a ani konspirační 
teorie. Organizace a elity, které se na jeho tvorbě podílely myslí přechod 
do nové budoucnosti jmenované jako nová normalita smrtelně vážně, 
což uvádějí již v úvodu tohoto dokumentu: 

„Na základě bohatých poznatků a zkušeností od širší průmyslové 
komunity světového ekonomického fóra je tato zpráva zamýšlena jako 
výzva k akci pro společnosti a organizace na celém světě, aby 
aktualizovaly a obnovily své budoucí programy připravenosti na práci pro 
relevantnější a inkluzivnější postpandemickou „novou“ budoucnost s 
názvem Budoucnost práce pro všechny. Důležité je, že to nejsou jen 
otázky relevantní po skončení krize. Do budoucna uvažující CHRO 
poukazují na potřebu brzy zvážit, jak bude práce, pracoviště a pracovní 
síla ve střednědobém až dlouhodobém horizontu vypadat, aby dnes 
zahájily nezbytné investice. 

Podle zprávy Forum Future of Jobs Report 2020 více než 80% 
globálních zaměstnavatelů urychlilo digitalizaci pracovních procesů v 
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reakci na krizi COVID-19. Technologie byla a nadále bude klíčovým 
faktorem, který podnikům umožní vylepšit nové nabídky nebo 
zjednodušit stávající postupy, a tím narušit základní strukturální povahu 
současných úkolů a navrhování pracovních míst v organizaci. I když 
implementace digitální strategie může být strategií úspory nákladů a 
času a může pomoci zaměstnancům lépe se rozhodovat, způsobí také 
to, že některé profily pracovních pozic přestanou existovat a budou se 
objevovat nové, protože stávající úkoly budou reorganizovány nebo 
automatizovány. 

Poznatky a zkušenosti z fóra CHRO a budoucnost komunit pracovního 
průmyslu zdůrazňují, že společnosti, které již zkoumaly digitální 
transformaci před COVID-19, byly během pandemie odolnější a 
digitalizace s vysokou pravděpodobností zůstane nedílnou součástí 
plánů řešení pokračující ohrožení virem i pro přechod do „nové“ 
budoucnosti v oblasti práce. Společnosti využívají výhod digitálních 
nástrojů k překonfigurování svých výrobních linek a kancelářských 
prostor způsobem, který umožňuje větší sociální distancování a redesign 
zapojení, komunikace a operací pro práci na dálku. Například jedna 
globální společnost vyškolila digitální průvodce, kteří vzdělávají lidi v celé 
organizaci v oblasti digitálních dovedností, a nasadili virtuální výukové 
portály s vysokou mírou využití. Kromě toho, aby společnost zachytila 
poučení z reakce na krizi a převedla je do pokynů, jak postupovat vpřed, 
vytvořila tým „Agile to the Next Normal“. 

Úspěch přijetí technologie do značné míry závisí na organizacích, 
které komplexně přezkoumají celý svůj hodnotový řetězec, procesy, 
úkoly, pracovní místa a dovednosti, aby pochopily dopad 
technologie na každou z těchto složek ve snaze vybavit 
zaměstnance novými sadami dovedností a umožnit jim efektivní 
přechod do nově digitalizované prostředí.“ 

S digitalizací a automatizací v rámci této 4. průmyslové revoluce souvisí i 
přesun maximálního možného počtu pracovních sil do takzvaných 
Home-office, tedy práci z domova, a to pod záminkou ochrany zdraví 
zaměstnanců.. To, že německá kancléřka Angela Merkelová nařídila, 
zavedla a nyní opět prodloužila povinnost pro firmy nechat své 
pracovníky na Home-Officech není žádná náhoda, ale předem 
domluvená a připravená strategie. Globální korporace totiž v akčním 
plánu přiznávají, „že řešení otázky zdraví a bezpečnost zaměstnanců 
bylo primárním zaměřením spolu se zajištěním kontinuity podnikání a 
řízení přechodu na vzdálenou práci. Společnosti, které se rychle 
přizpůsobily krizi, nyní začaly stále více posuzovat, jaké osvědčené 
postupy je třeba institucionalizovat a jaké přístupy je třeba přizpůsobit 



pro narušní (lockdowny), které budou pravděpodobně přetrvávat měsíce, 
ne-li roky...“.  

Jak se v akčním plánu uvádí, korporace před koronavirovou krizí 
nabízely práci z domova méně než 25 procentům svých zaměstnanců. 
„Očekává se, že vzdálená pracovní síla bude i po pandemii nadále růst, 
protože organizace mění své zásady tak, aby více zaměstnanců mohlo 
pracovat flexibilně nebo mimo pracoviště.“ 

Je naprosto evidentní, že lockdowny, omezení a nařízení v rámci 
koronavirové krize jen tak brzy neskončí. Lidé jak na Home-officech, tak 
na pracovištích budou prostřednictvím digitálních technologií sledováni a 
kontrolováni v podstatě na každém kroku. A co více - pracovníci budou 
přiřazování k rozdílným úkolům a pracem a to jak vně společnosti, tak i 
mezi nimi. Například saudská firma Saudi Aramco vytvořila robustní 
datové centrum shromažďující informace o pracovní síle. 

„S příchodem COVID-19 viděl Saudi Aramco okamžitou potřebu 
robustnějšího lidského datového centra. Vytvořilo HR Intelligent 
Solutions Center (HRISC), vyhrazený fyzický a superpočítačový prostor, 
který poskytuje informace o pracovní síle v reálném čase s plánováním 
scénářů a srovnáváním pro vedoucí v celé společnosti.“ uvedla firma 
Saudi Aramico. 

Výměna zaměstnanců mezi korporacemi není jen nějakou futuristickou 
myšlenkou, ale realitou, která již byla aplikována v Německu: 

„Jako příklady lze uvést dohodu mezi řetězcem supermarketů Aldi a 
německou společností rychlého občerstvení McDonald’s o převodu 
několika tisíc zaměstnanců zaměstnaných u McDonald’s, kteří během 
krize pracovali pro Aldi. Takové iniciativy by mohly sloužit jako pilotní 
projekt pro druhy přesunů, které budou ve více odvětvích stále více 
potřebné, vzhledem k transformacím, které vytváří čtvrtá průmyslová 
revoluce zrychlená krizí COVID-19.“ 

Práce z domova, tedy Home-office mají ale obrovský negativní dopad na 
pracovníky, a to zejména v souvislosti se sociálním distancem - nebo 
sociálním odloučením. Globální elity to přímo i přiznávají v Akčním 
plánu: 

„Práce na dálku zvyšuje riziko izolace a problémů s duševním zdravím. 
Proto se CHRO stále více zaměřují na to, jak podporovat duševní 
pohodu. V USA 88% pracovníků uvedlo, že byli během pandemie mírně 
až extrémně stresovaní, a více než dvě třetiny uvedli, že to bylo nejvíce 
stresující období v jejich kariéře.... Pandemie tu bude s námi tak 
dlouho, dokud nebude vyvinuta vakcína. Do té doby, pokud se 



společnosti nebudou starat o svou kulturu, vedoucí pracovníky a 
pracovní síly, si psychická zátěž vyžádá svou daň.“ 

A jaká jsou prostředky korporací pro řešení otázek duševního zdraví 
svých zaměstnanců? Odpovědí jsou komunikační technologie. Globalisté 
jsou přesvěčeni o tom, že pomoc lidem s psychickými potížemi lze 
jednoduše provádět skrze telefon nebo počítač a že taková pomoc je 
efektivní a dostačující. Přitom je ale všeobecně známo, že sociální 
kontakt nelze udržovat pouze v kybernetickém prostoru, lidé zkrátka 
potřebují i přímí osobní kontakt s dalšími lidmi. A to nejen na pracovišti, 
ale i v osobním životě. Ať se již jedná o návštěvy kulturních akcí, divadel, 
kin, koncertů nebo muzeí, a nebo setkávání se se spolužáky na školách 
a podobně. To se ale do plánů 4. průmyslové revoluce, tedy Velkého 
resetu jednoduše nehodí. 

Při prvním lockdownu například korporace Hewlet Packard Enterprise 
zavedla následující opatření: 

„Na počátku krize COVID-19 si společnost Hewlett Packard Enterprise 
uvědomila výzvu a příležitost, kterou představuje pandemie, aby posílila 
své závazky vůči členům týmu hledáním inovativních způsobů podpory 
jejich fyzické a duševní pohody a zároveň podporovala kulturu 
společnosti a sdílené víry. Na začátku března výkonný výbor zvýšil 
frekvenci všech schůzí všech členů týmu ze čtvrtletních na týdenní, aby 
poskytovali včasnou a transparentní komunikaci o tom, jak společnost 
hodnotila, řešila a přizpůsobovala se COVID-19. Společnost přesunula 
své každoroční výzvy v oblasti wellness na duben a uznala rozmanité 
potřeby v oblasti zdraví, wellness a zapojení členů týmu po celém světě. 
Kampaň zahrnovala několik wellness webinářů, zdroje a zavedení 
bezplatných meditačních aplikací Headspace pro všechny členy týmu. 
Společnost navíc vytvořila virtuální komunitní hovory, které umožňovaly 
členům týmu v podobných situacích, jako je rodičovství a výuka z 
domova, těm, kteří se starají o staré rodiče a členy týmu, kteří zůstali 
osamoceni, aby se spojili, spojili se s odborníky a učili se a během této 
bezprecedentní doby podporovali všechny ostatní. Během této doby se 
společnost i nadále věnovala tomu, že je silou dobra, a povzbuzovala 
členy týmu, aby si vzali placené dobrovolnické volno, aby se mohli vrátit 
zpět do svých komunit - mimo jiné prostřednictvím virtuálních akcí.“ 

To, že korporace svým zaměstnancům pořídí na doma počítače a 
komunikační techniku a že je pomocí technologií propojují s odborníky, 
kolegy, vedoucími a dalšími lidmi může znít na jednu stranu velice 
velkoryse, ale to by platilo pouze v případě, kdyby tyto nové standardy 
zůstaly pouze krátkodobé. Realita je ovšem taková, že jsou součástí 
nové normality. Jak již bylo v úvodu zmíněno, propojení lidí s 



technologiemi - Schwabem pojmenované jako transhumanismus - má 
být trvalé, stejně jako sociální distanc lidí nejen na pracovišti, ale i ve 
veřejném prostoru. To potvrzují i kroky firmy UBS, která v akčním plánu 
uvádí následující: 

„S nástupem krize COVID-19 a bezprecedentním požadavkem, aby 
téměř všichni zaměstnanci na celém světě pracovali na dálku, vyvinula 
UBS platformu „UBS Ways of Working“ (UBS WoW), která podporuje 
všechny zaměstnance a liniové manažery při navigaci v novém 
pracovním prostředí. Široké důsledky snižujících se hranic mezi 
domovem a prací přiměly UBS, aby se více zaměřila na školení přímých 
manažerů, duševní zdraví, fyzické zdraví a zapojení zaměstnanců. UBS 
WoW nabízí školení v oblasti vedení a dohledu, zdroje duševní a fyzické 
pohody, sdílení osvědčených postupů a fórum, které podporuje komunitu 
a zároveň zůstává ve vzájemném spojení, protože zaměstnanci pracují 
na dálku. Mezi jeho základní funkce patří: 

 

- Stanovení směru: Koncept „nového normálu“ a zavedení agility, který 
zahrnuje příležitosti učit se o nových dovednostech a potřebu přizpůsobit 
se. 

- Podpora zaměstnanců: Podpora zdraví a pohody, řízení práce a rodiny 
a vedení vzdálených týmů, další podpora a rozvoj zaměstnanců. 

- Zdůraznění kultury: Opětovné zdůraznění základních hodnot a strategie 
UBS ve všem, co společnost dělá, význam odolnosti a její plán vymanit 
se z krize jako vítěz. 

Dynamický obsah byl pravidelně dodáván prostřednictvím různých 
zásahů, včetně obrazových přehledů, online výukových modulů, živých 
webinářů a setkání s vrcholovým vedením. Kampaň byla zavedena s 
různými tématy a týdenními funkcemi, které posilují konektivitu a 
zapojení a zároveň zajišťují zábavu během hry, hry, sdílení fotografií a 
výzvy zaměstnanců. Platforma od spuštění v březnu 2020 navštívila více 
než 180 000 zaměstnanců.“ 

Tento dokument je jasným důkazem toho, že likvidace malých a 
středních podnikatelů byla záměrná. Malé a střední podniky musely 
zavřít i přes skutečnost, že na opatření k minimalizaci „přenosu nákazy“ 
zareagovaly okamžitě a investovaly do nich obrovské vlastní prostředky. 
Naopak korporace, které od států dostaly obrovské sumy peněz, na 
likvidaci malých a středních podnikatelů obrovsky vydělaly a jejich 
postupy jsou politicky nejenže přijatelné, ale i podporované. Proč? 
Protože jejich řešení obsahovalo jeden společný bod – a tím je trvalý 
sociální distanc zaměstnanců a zákazníků. 


