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H

ospodářská komora je mezi
zaměstnavatele utlačuje nedostatek
podnikatelskými organizacezručných lidí ve výrobě na jedné
mi v současnosti už jedinou
straně, na straně druhé nadměrná
pevně stojící hrází, která podnikaadministrativní zátěž a sankce
tele v naší zemi chrání před nesmyza sebemenší pochybení. Ostatně
slnými požadavky odborářů. Nátaké proto jsme letos za Absurdiklonnost vlády k odborům, kterým
tu roku zvolili exekuce na mzdy
vyhoví ve všem, o co si řeknou, má
zaměstnanců. V soutěži, jejímž
za následek, že podnikatelské proodborným garantem je Hospostředí se za poslední rok, bohužel,
dářská komora, se dostala do čela
TOMÁŠ VRBÍK
zhoršilo.
žebříčku absurdit proto, abychom
tajemník Úřadu HK ČR
Pro příklady není potřeba chodit
veřejnosti ukázali, co všechno musí
daleko. Každý rok se podle přání
zaměstnavatel podstoupit, aby ze
odborů zvyšuje minimální mzda.
zákona vyhověl státu při poskytoPřitom vládou zaměstnavatelům nařízený nejnižší
vání součinnosti při exekuci na mzdu pracovníka.
výdělek ovlivňuje mzdy zaměstnanců všech podniV případě, že tak neučiní, hrozí mu pokuta až 50
ků. V drtivé většině paradoxně dopadá na zaměsttisíc korun. Co je ale součinnost, zákon už nedefinavatele, kteří ji vůbec nevyplácejí. Produktivita
nuje, a tak jsou zaměstnavatelé zahlceni papírovápráce neroste jako mzdy, a ačkoliv by mělo být
ním, aby exekutorům vyhověli.
členům vlády více než zřejmé, že tento scénář nePovinností, které musí podnikatelé podle zákonů
věští nic dobrého pro prosperitu tuzemských firem
plnit, přibývá takovým tempem, že o nich přestali
a českého hospodářství, každoroční diskuze se
mít přehled. Obzvlášť pokud tyto povinnosti musí
absurdně omezila už jen na to, kolik se na mzdách
hledat ve stovkách tisíc paragrafů. Právě proto
přidá a kdo si to připíše jako zásluhu.
mám radost, že jsme symbolicky na sněmu spustili
Nejen proto nedávno konaný sněm Hospodářpomocný systém, který podnikatelům začal povinské komory vyzval vládu, aby přestala ustupovat
nosti vůči státu hlídat. Právní elektronický systém
odborářům a místo házení klacků pod nohy
přitom překvapí i toho, který dosud žil v přesvědpodnikatelům vytvořila slušné podmínky pro práci. čení, že své povinnosti dokonale zná. Jen z 19 záAlespoň třeba tím, že navýší kvóty pro příjem
kladních zákonů, kterými se podnikatelé musí řídit,
kvalifikovaných zahraničních pracovníků. Přitom
totiž vyplývá neuvěřitelných 1 185 povinností.
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Q
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Q
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Q

ministrům, hejtmanům a primátorům, senátorům a poslancům, státním organizacím a ambasádám v ČR
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Cílem časopisu Komora je hájit zájmy podnikatelů, přinášet stanoviska Hospodářské komory České
republiky a podnikatelů k legislativě a přispívat ke zlepšení podnikatelského prostředí v Česku.

www.komora.cz
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Krátce z Komory

Foto: archiv

PES V PROVOZU.
ZA VÝVOJEM PRÁVNÍHO
ELEKTRONICKÉHO
SYSTÉMU STOJÍ
PRŮKOPNÍCI
ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ
SPRÁVY V ČR A TVŮRCI
DATOVÝCH SCHRÁNEK
NEBO CZECH POINTŮ
ZDENĚK ZAJÍČEK, ALEŠ
KUČERA A TOMÁŠ VRBÍK.

Povinnosti podnikatelů
ohlídá PES
Po více než dvouletém vývoji a analyzování zákonů, rozhodovací praxe
orgánů veřejné moci a judikatury
soudů během svého sněmu Hospodářská komora spustila ostrý provoz
Právního elektronického systému
(PES). Podnikatelům přes internet
po zadání jejich IČO zpřístupňuje
přehled jejich povinností vůči státu.
„Podnikatelům usnadní podnikání,
sníží byrokratickou zátěž a ušetří jim
peníze na pokutách,“ uvedl prezident
Hospodářské komory Vladimír
Dlouhý. PES zobrazuje povinnosti
z prvních 19 nejdůležitějších zákonů, kterými se podnikatelé musí
řídit, např. živnostenského zákona,
zákona o pojistném na sociálním
zabezpečení nebo zákoníku práce.
Od ledna jej testovalo 500 firem.

HK ČR odmítla zvýšení daní
Hospodářská komora nesouhlasí
se záměrem Ministerstva financí
od ledna 2020 razantně zvýšit daně
u tabákových výrobků, alkoholu
a hazardu. Podle nového sazbového
balíčku by spotřební daň u alkoholu
vzrostla o 13 %, cena krabičky cigaret by se zvýšila přibližně o 12 až
13 korun. Návrh šéfky rezortu
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Přesně tolik povinností musí podle
19 základních zákonů podnikatelé splnit,
aby se nemuseli obávat pokut. Tyto
povinnosti teď podnikatelům zpřístupňuje
Právní elektronický systém Hospodářské
komory.

Advokát a prezident ICT unie Zdeněk
Zajíček delegátům sněmu představuje
funkce elektronického hlídače
povinností.

tur a kvazi agentur, kteří zneužívají
v ČR administrativně náročnější
proces získávání pracovních víz než
v Polsku,“ vysvětluje viceprezidentka Hospodářské komory Irena
Bartoňová Pálková.

HK ČR chystá podnikatelskou
misi na LOH v Tokiu 2020
financí Aleny Schillerové je podle
Hospodářské komory jen reakcí
na velkorysé zvyšování sociálních
mandatorních výdajů a zvyšování
platů ve veřejném sektoru.

Nebudeme-li investovat
do technologií, přibližování
k vyspělým zemím zpomalí
„Pokud nyní nedokážeme investovat
kromě infrastruktury do vyspělých
technologií, které umožní posunout
naše výrobky výše v globálním řetězci, potom jsme odsouzeni, abychom
sice byli solidně fungujícími ekonomikami, ale naše přibližování k západním zemím se zpomalí. Důležitá
přitom bude spolupráce V4,“ uvedl
prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý na Maďarsko-českém podnikatelském fóru v Budapešti. Akce se účastnilo 120 českých
a maďarských firem, maďarský

ministr János Süli, místopředseda
vlády a ministr průmyslu a obchodu
Karel Havlíček nebo ministryně
pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Dlouhý do maďarské metropole vedl
delegaci 30 podnikatelů doprovázející prezidenta Miloše Zemana.

Konec predátorských praktik
přetahování zaměstnanců
ze zahraničí
Senát vrátil Poslanecké sněmovně
novelu o pobytu cizinců. V ní Hospodářská komora usiluje mj. o to,
aby držitelé dvouletých zaměstnaneckých karet byli už od letošního
července oprávněni přejít k jinému
zaměstnavateli nejdříve až po šesti
měsících. „Důvodem zavedení šestiměsíční fixace u jednoho zaměstnavatele jsou predátorské praktiky
zejména polských náborářů, ale
i některých českých pracovních agen-

Hospodářská komora plánuje
uspořádat u příležitosti Letních
olympijských her 2020 podnikatelskou misi do Tokia. Cílem mise
je využít vysokou koncentraci lidí
z různých odvětví na jednom místě
pro bilaterální jednání, navázání
nových obchodních kontaktů
na pozadí největší a nejprestižnější
sportovní události světa i roku
2020. Podnikatelská mise bude
uspořádaná ve spolupráci s Českým
olympijským výborem a Velvyslanectvím ČR v Tokiu. V současnosti
se provádí průzkum předběžného zájmu o tuto cestu. Přihláška
a podrobnost na webu HK ČR.
Slavnostní zahájení Olympiády 2020
je plánováno na 24. června 2020,
zakončení poté na 9. srpna 2020. Q

MIROSLAV DIRO,
Odbor vnější komunikace HK ČR

Četli jste celý
živnostenský zákon?

PES to zvládne

do 7 minut.

• Pořádek ve vašem podnikání.
• Všechny povinnosti jednoduše na jednom místě.
• Šetří čas a peníze.

Podnikání pod palcem
www.pespropodnikatele.cz

Vyvinuto Hospodářskou komorou České republiky.

aktuálně

Regiony a společenstva
Celá ČR
Moravskoslezský kraj
vítězem
Nejlepším družstvem soutěže technických dovedností T-Profi – Talenty
pro firmy, jejíž 4. ročník vyvrcholil
pod hlavičkou Hospodářské komory
finálovým kláním v pražském
Uměleckoprůmyslovém muzeu, se
stalo družstvo Základní školy Cihelní
a Střední odborné školy v Bruntálu
z Moravskoslezského kraje. Nejlepší
tým uspěl v konkurenci celkem
14 týmů. Vítězná skupina žáků
z Bruntálu hájila barvy strojírenské
společnosti Květoslava Bašisty. Další
místa na stupních vítězů obsadily
týmy z Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Robotizace trochu jinak
Česká asociace interim managementu začala propagovat zavedení
principu robotické automatizace
do nevýrobních procesů ve firmách.
Náhrada manuální práce v administrativě je možná, a navíc velmi
efektivní. V současné době existuje

Letošním finálovým úkolem soutěže T-Profi bylo v tříhodinovém časovém limitu sestavit
ze stavebnice Merkur funkční model jeřábu. Jednotlivá družstva byla poskládána ze žáků
základních a středních škol a zástupců regionálních firem.

Valné shromáždění Profesní
komory požární ochrany

Nepraš, který bude pověřen vedením
organizace až do roku 2022. Ještě
před jednáním prezidia uspořádala
AGA Valnou hromadu.

Na konci května proběhlo
v pražském hotelu Svornost valné
shromáždění Profesní komory požární ochrany, na němž organizace
zhodnotila svoji činnost v uplynulém roce a stanovila úkoly pro další
období. Hlavním úkolem PKPO
zůstává podpora vytváření zdravého
konkurenčního prostředí v oblasti požární ochrany, přispívání
k trvalému růstu kvality a zvyšování
odbornosti fyzických i právnických
osob v oblasti požární bezpečnosti.

Praha
100 let českého plynárenství
Český plynárenský svaz vás zve na
akci ke 100 výročí svého založení.
Den otevřených dveří proběhne
současně na mnoha místech ČR
ve čtvrtek 20. června. Během oslav

Foto: 3x HK ČR

Valné shromáždění AAAO

Během valné hromady schválila AGA zprávu o své činnosti, výroční zprávu o hospodaření za
období 2018, zprávu Kontrolní komise za rok 2018, plán činnosti na období 2019–2022 a návrh
rozpočtu na léta 2020 a 2021.

už několik významných softwarových platforem, které umožní
zavedení tzv. robotické automatizace
administrativních procesů relativně
jednoduše do firemního prostředí.
Cílem není náhrada lidské práce, ale
její zefektivnění a převedení tam, kde
je její kreativita potřebná.

Nový prezident AGA
Novým prezidentem Asociace
grémium alarm byl na květnovém
jednání prezidia zvolen Václav
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bude k vidění mnoho technických
zajímavostí – od podzemních zásobníků až po rozsvěcování plynových lamp v Praze. Více informací
k akci naleznete na www. cgoa.cz.

V Praze se uskutečnilo jubilejní
20. Valné shromáždění Asociace
akreditovaných a autorizovaných
organizací (AAAO). Na semináři

v předvečer Valného shromáždění se diskutovaly otázky, které
nejvíce trápí členy Asociace a které
mají přímé dopady do rozsahu
a ekonomiky odborných služeb
poskytovaných podnikatelům. Týká
se to zejména problematiky vysoké
administrativní zátěže členů AAAO,
což by mohlo přinést nepříjemné
dopady zejména na podnikatele
(výrobce, vývozce, distributory)
v podobě růstu cen a prodlužujících
se lhůt posuzování shody výrobků
a služeb. Zejména v tomto ohledu
se AAAO zabývá možnostmi
ke zlepšování.

Jihočeský kraj
Pestré jižní Čechy
Cestovní ruch hraje dlouhodobý
prim v ekonomice a zaměstnanosti
Jihočeského kraje. O jeho rozvoj se
snaží i sdružení Cestovního ruchu
Jihočeské hospodářské komory. To
aktuálně vydalo publikaci Pestré jižní Čechy, v níž se prezentují desítky
jihočeských organizací. „Publikace
je barvitá nejen co do obsahu, ale
i díky novému brandu Jihočeské
hospodářské komory. Na jejích
stránkách prezentuje svou nabídku
již celkem 43 organizací – členských
firem a partnerů JHK,“ uvádí Jana
Kočová, manažerka sdružení Cestovního ruchu Jihočeské hospodářské komory.

aktuálně

Pro spolupráci firem
s Univerzitou Karlovou
KHK jižní Moravy uspořádala
setkání vybraných jihomoravských
startupů s profesorem Tomášem Zimou, rektorem Univerzity Karlovy,
a Otomarem Slámou, který je ředitelem Charles University Innovations Prague a představitelem Centra
pro přenos poznatků a technologií
Univerzity Karlovy. Ze setkání
vyplynuly konkrétní příležitosti
spolupráce mezi zúčastněnými
firmami a univerzitou a budou
na ně v dalších měsících navazovat
individuální bilaterální jednání.

Ústecký kraj
Dobré listy Komory
OHK Most uspořádá v prostorách magistrátu města Mostu již
po sedmnácté tradiční předávání
Dobrých listů Komory pro nejúspěšnější absolventy středních
a středních odborných škol.
Záštitu nad akcí, která proběhne
26. června, převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
a generálním partnerem je společnost INELSEV Group, a. s.

Jihomoravský
kraj
Setkání podnikatelů
s ministryní financí
Setkání regionálních podniků
a živnostníků s ministryní financí
Alenou Schillerovou uspořádal
Business Club RHK Brno. Tématem
jednání byly kromě aktivity na podporu malých a středních podniků
také otázky ekonomického vývoje
v ČR či financování významných
projektů na území statutárního
města Brna. Akce se konala na půdě
RHK Brno na brněnském výstavišti.
Následně proběhla živá diskuze
a neformální networking zúčastněných podnikatelů.

Podnikatelské setkání
OHK Hodonín pořádala setkání
pro podnikatele působící na úze-

mí okresu Hodonín. Akce se
uskutečnila v prostorách Vinných
sklepů Skalák ve Skalce u Ježova.
Na akci byl představen nový projekt
nazvaný Vzdělávání v denní praxi,
který realizuje hodonínská OHK.
Tento projekt bude trvat až do roku
2022 a jeho prostřednictvím mohou
členské firmy zapojit své zaměstnance do vzdělávání v oblastech
IT dovedností, soft skills, jazykového vzdělávání, kurzů ekonomického
zaměření a technického odborného
vzdělávání.

cestou se uskuteční 20. června 2019
v ostravském Harmony Club Hotelu
a účastníci na ní proberou problematiku udržení specializovaných
a kvalifikovaných dělnických pozic,
které firmám v současné době chybí
nejvíce. Q
MIROSLAV BENEŠ,
Odbor vnější komunikace HK ČR

Moravskoslezský
kraj
V Ostravě zavádějí tradici
pracovních snídaní
s podnikateli
Novinkou v dění na KHK Moravskoslezského kraje jsou pracovní
snídaně s členskými firmami
i místními podnikateli, které se
budou konat každý měsíc na jiné
téma. Ta první na téma Omezování
fluktuace zaměstnanců nefinanční

40 osobností nově
držiteli Merkurových
medailí

pardubické stavební firmy Chládek a Tintěra, převzala
cenu jeho dcera Kristýna Josková, a za Jiřího Křivana,
který od roku 1996 jako předseda OHK Třebíč rozvíjel
podnikatelské prostředí i region, zejména s ohledem
na vzdělávání, plaketu převzala jeho dcera Markéta
Šafránková Křivanová.

V předvečer 31. sněmu ocenila Hospodářská komora
Merkurovými medailemi čtyři desítky významných
osobností, podnikatele a představitele různých institucí za dlouhodobou a úspěšnou spolupráci s Komorou
a za podporu v oblasti podnikání, úsilí o rozvoj českého hospodářství či zahraničního obchodu.
Laureáty ocenění se letos stali například Drahomír
Březina z výrobního družstva BRISK v Ježově u Kyjova, které se specializuje na výrobu plastových obalů
a produkcí kartonáže, ředitel Střední odborné školy
Jarov sdružující převážně stavební řemesla, dřevaře,
zahradníky a sportovce Miloslav Janeček nebo ředitel
úřadu Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist.
Hospodářská komora letos udělila také dvě plakety
in memoriam. Za Libora Josku, spoluzakladatele
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sněm

31. sněm HK ČR
Kvůli náklonnosti vlády k odborům se
podnikatelům zhoršily podmínky pro podnikání
Přestaňte ustupovat odborářům a zastavte politicky motivovaný růst minimální mzdy, která v některých odvětvích již
naráží na udržení konkurenceschopnosti našich výrobků a služeb, vyzvalo vládu 250 delegátů 31. sněmu Hospodářské
komory, který se konal ve čtvrtek 23. května v Čestlicích u Prahy.

P

odle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého problémem českého hospodářství začíná být odtržení mezd od produktivity
práce. Za urážlivé proto označil tvrzení, že pokud
podniky na minimální mzdu nemají, nemají ani
podnikat.
„Pro všechny, kteří to ještě nevědí, minimální mzda
má zásadní vliv na všechny podniky. A v drtivé
většině na ty, kteří ji vůbec nevyplácejí,“ uvedl v souvislosti s dalším požadavkem odborářů na vůbec
nejvyšší zvýšení minimální mzdy o 1 650 korun
na rovných 15 000 korun. Pokud by vláda opět
vyhověla odborům, nejnižší zaručený výdělek by
vzrostl od roku 2013 už skoro o 90 %. Zatímco
mzdy rostou osmiprocentním tempem nejen kvůli
nedostatku pracovní síly, ale také umělým zvyšováním minimální mzdy, produktivita práce na hlavu
za poslední rok vzrostla jen asi o procento.

Na platy si musíme vydělat
Odboráři ale své požadavky stupňují a vláda jim
vychází stále vstříc. Po zrušení karenční doby
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v Německu. To bychom si přáli my všichni. Nicméně
podnikatelé na rozdíl od odborářů na to musí vydělat,“ dodal Dlouhý.

Podpora prezidenta

požadují uzákonit kratší pracovní dobu za stejnou mzdu. Chtějí povinně pátý týden dovolené.
A aktivisté k tomu začínají zaměstnavatele zahlcovat
nesmyslnými požadavky na regulaci moderních
a perspektivních způsobů práce, jako je práce
z domu, či přehnanými nároky z oblasti genderové
a LGBT vyváženosti. „Odboráři hovoří o platech jako

Čestným hostem sněmu byl prezident Miloš
Zeman. „Hospodářská komora a podnikatelé
obecně jsou kotvou na rozbouřeném moři, zdrojem
zdravého rozumu,“ reagoval Zeman na Dlouhého
kritiku náklonnosti vlády k odborům, kvůli které se
podmínky pro podnikání zhoršily. Hospodářskou
komoru ocenil za přípravu rekodifikace stavebního
práva. „Vážím si také toho, že na příkladu stavebního
zákona už Hospodářská komora přestala být jenom
komentátorem práce druhých a začlenila se do práce
na tomto zákonu se svými odborníky,“ dodal.

Výzvy vládě
Delegáti sněmu přijali usnesení, v němž mimo jiné
vyzvali vládu, aby urychleně schválila navýšení
kvóty pro zaměstnávání zahraničních pracovníků
na 50 000 ročně. Ocenila také ministryni financí

sněm
Alenu Schillerovou za přípravu legislativního
návrhu paušální daně pro podnikatele, jejíž koncept
podpořil 28. sněm Hospodářské komory konaný
v Olomouci. Definitivní návrh by ale měl být pro
malé podnikatele administrativně efektivní a daňově atraktivní.
Na sněmu vystoupili mj. předseda Senátu Jaroslav
Kubera, místopředseda Poslanecké sněmovny
a předseda ODS Petr Fiala, místopředseda vlády
a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, po-

slanec a předseda KDU-ČSL Marek Výborný, poslanec Evropského parlamentu a předseda TOP 09 Jiří
Pospíšil, předsedkyně Asociace krajů a hejtmanka
Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová,
hejtmanka Středočeského kraje a místopředsedkyně
ANO Jaroslava Pokorná Jermanová a v neposlední
řadě také poslanec za Českou pirátskou stranu
Martin Jiránek. Q

USNESENÍ 31. SNĚMU HK ČR
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA:
Q

Vyzývá vládu ČR, aby přestala ustupovat
odborářům a zastavila politicky
motivovaný růst minimální mzdy, která
v některých odvětvích již naráží na udržení
konkurenceschopnosti našich výrobků
a služeb.

Q

Vyzývá Poslaneckou sněmovnu PČR, aby
poskytnutí pátého týdnu placené dovolené
nechala na kolektivním vyjednávání a jako
možnou formu benefitů, kterou řada
zaměstnavatelů poskytuje, a nepodléhala
populistickému tlaku levicových stran na jeho
uzákonění, protože takový krok poškodí
především menší podniky a celou českou
ekonomiku v době nedostatku pracovní síly.

Q

Vyzývá vládu ČR, aby urychleně schválila
navýšení kvóty pro zaměstnávání zahraničních
pracovníků na 50 000 ročně jako krátkodobé
řešení akutního nedostatku pracovníků
v některých odvětvích. Zároveň vyzývá vládu
k systémovému řešení otázek zaměstnanosti
efektivními opatřeními.

Q

Oceňuje předsedu vlády a ministryni pro
místní rozvoj, že zapojili HK ČR do odborné
diskuze nad rekodifikací nového stavebního
práva, a vyzývá vládu, aby urychleně schválila
věcný záměr stavebního zákona a předložila
paragrafové znění do PSP ČR, aby mohla být
projednána ještě v tomto volebním období.

Q

Oceňuje ministryni financí, že připravila
legislativní návrh paušální daně pro
podnikatele, jejíž koncept podpořil 28. sněm
HK ČR, apeluje na Ministerstvo financí, aby
definitivní návrh byl administrativně efektivní
a daňově atraktivní pro malé podnikatele.

Q

Oceňuje, že se HK ČR podařilo vytvořit a zahájit
provoz Právního elektronického systému pro
podnikatele, a vyzývá vládu ČR a Parlament ČR,
aby podpořily takové legislativní kroky, které
umožní státu zajistit přehledně členěný
dálkový přístup každého podnikatele
k seznamu povinností, které po něm aktuálně
vyžaduje.

Q

Vyzývá vládu ČR k urychlenému řešení
otázky vzdělávání v návaznosti na potřeby
zaměstnavatelů a pracovního trhu, a to v celé
soustavě vzdělávání, zejména primárního
a odborného vzdělávání.

MIROSLAV DIRO, Odbor vnější komunikace HK ČR

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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projekt

Povinnosti podnikatelů vůči
státu nově spravuje PES
Ten, kdo v naší zemi nejvíce doplácí na přebujelou byrokracii, je podnikatel.
Je jedno, zda je malým živnostníkem, firmou, nebo velkou korporací. Všichni
do jednoho ztrácejí čas, energii, a hlavně platí za to, aby za ně někdo ověřoval
a hlídal jejich povinnosti vůči státu a státním institucím. Plnění povinností jim
nově usnadňuje Právní elektronický systém.

K

vůli velkému množství zákonů, nařízení
a vyhlášek a jejich častým změnám podnikatelé už nejsou schopni ohlídat veškeré své
zákonné povinnosti. Šetření Hospodářské komory mezi členskými firmami opakovaně potvrzují,
že podnikatelé nevědí, které povinnosti jim stát
ukládá, kdy je mají plnit a jaké sankce za jejich
neplnění jim hrozí. Kritizují také nejednoznačný výklad zákonů, nařízení a vyhlášek, čímž
vznikl velký prostor pro libovůli státních orgánů
při kontrole plnění povinností vyplývajících
ze zákonů. I co se týká elektronizace komunikace mezi občanem, respektive podnikatelem
a státem existuje v praxi množství problémů. Stát
disponuje tolika elektronickými daty, že by mohl
některé povinnosti splnit za podnikatele. To se
však neděje.

Neznalost neomlouvá
Že s plněním svých povinností mají podnikatelé značné potíže, potvrzují kromě zkušeností
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PODNIKATELSKÉ PRÁVNÍ
PROSTŘEDÍ DOSPĚLO DO BODU, KDY
SE V ČASTÝCH ZMĚNÁCH
A V OBROVSKÉM POČTU PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ PŘESTÁVAJÍ ORIENTOVAT
I TI, KTEŘÍ NA JEJICH DODRŽOVÁNÍ
DOHLÍŽÍ. TEDY ZÁKONODÁRCI, SOUDY
A DOZOROVÉ ORGÁNY.
ZDENĚK ZAJÍČEK, prezident ICT UNIE

podnikatelů rovněž veřejně dostupné statistiky
dozorových orgánů o kontrolách v podnicích.
Například Česká obchodní inspekce loni provedla
29 345 kontrol a skoro v polovině případů zjistila
nedostatky, za které podnikatelům uložila pokuty
za více než 140 milionů korun. V drtivé většině
ale v neplnění nějaké povinnosti nebyl záměr.

CHCETE I VY JEDNODUŠŠÍ
PODNIKÁNÍ?
Cena základního balíku povinností: 1 600 Kč
bez DPH. Členové Hospodářské komory mají
nárok na slevu 25 %.

Více informací na:

www.pespropodnikatele.cz

projekt

29 345
Tolik kontrol provedla jen v loňském roce
Česká obchodní inspekce, skoro v polovině
případů zjistila nedostatky a uložila firmám
pokuty za více než 140 milionů korun.

KDO NEJČASTĚJI KONTROLY PROVÁDÍ:
Q

Finanční správa

Q

Živnostenské úřady

Q

Česká obchodní inspekce

Q

Česká správa sociálního zabezpečení

Q

Státní inspekce práce

Prohřešky podnikatelů mají původ právě v tom,
že o své povinnosti nevěděli. Aby o ní mohli
vědět, museli by pročíst tisíce paragrafů.
Povinnosti vůči státu jim proto nově zpřehledňuje Právní elektronický systém, který i státu ukazuje, jak má vypadat elektronizace veřejné správy.
Hospodářská komora jej po více než dvouletém
vývoji a analyzování zákonů, rozhodovací praxe
orgánů veřejné moci a judikatury soudů spustila
do ostrého provozu během svého sněmu v Čestlicích. Pomocný systém je určen podnikatelům,

kteří vědí, že povinnosti se mají plnit, ale nechtějí
ztrácet čas a peníze byrokracií. Delegovat plnění
povinností přitom přes takový systém můžou
třeba na své zaměstnance, externí účetní nebo
právníky.

PRÁVNÍ ELEKTRONICKÝ SYSTÉM
PŘINÁŠÍ:
Q

Pořádek. Přehledný souhrn zákonných
povinností.

Q

Úsporu. Stačí porovnat cenu systému
s výdaji za odbornou literaturu, konzultace
a semináře.

Q

Čas. Podnikatel má podnikat, ne se zdržovat
byrokracií. PES vyhledá povinnosti za něj.

Q

Neomezený přístup. Lze se k němu
odkudkoliv přihlásit 24 hodin denně 7 dní
v týdnu.

Q

Snazší podnikání. Je uživatelsky přívětivý,
bez zbytečných složitostí. Díky němu lze
sledovat a uspořádat povinnosti.

Q

Delegování povinností. Podnikatel se může
rozhodnout, zda je bude plnit sám, nebo je
deleguje na své kolegy a dohlédne na jejich
splnění.

Q

Podnikání bez pokut. Povinností je mnoho
a zapomenout na některou z nich může
každý. Právní elektronický systém pomůže
nezapomenout a včas vás upozorní
na termín splnění. Předejdete tak zbytečným
pokutám.

Vše aktuální, na jednom místě
PES je v současnosti jediný systém, který podnikatelům přehledně zpřístupňuje jejich zákonné
povinnosti na jednom místě. Základní balík
obsahuje 1 185 povinností, které podnikatelé
musí plnit podle 19 zákonů. Kvalitu takového
elektronického servisu podnikatelům garantuje nejen to, že za projektem stojí průkopníci
e-governmentu, zejména pak datových schránek
a Czech Pointů, Zdeněk Zajíček, Aleš Kučera
a Tomáš Vrbík, ale také že se na něm podílí třeba
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Od ledna jej
testovalo 500 firem.
Základní balík povinností je podnikatelům
zpřístupněn za 1 600 korun ročně, v přepočtu
tedy za 135 korun měsíčně. Ačkoliv v minulosti zazněly výhrady některých politiků i jiných
podnikatelských organizací, že by Hospodářská

SNAŽÍME SE S HOSPODÁŘSKOU
KOMOROU DOMLUVIT FORMÁT DALŠÍ
KONKRÉTNÍ SPOLUPRÁCE, ABY SE
MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU PODÍLELO
NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU.
KAREL HAVLÍČEK, místopředseda vlády a ministr průmyslu
a obchodu

komora měla Právní elektronický systém poskytovat podnikatelům zdarma, nákladný vývoj
takové služby a náročné analyzování povinností
vyplývajících ze zákonů financovala a financuje
z vlastních zdrojů. Podnikatelům ale také bude
zároveň garantováno, že po každé novelizaci
zákona Hospodářská komora provede kompletní
revizi vyplývajících povinností.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček
přiznal, že takový systém měl již dávno existovat
a stát v tomto ohledu v posledních letech zaspal.
I v zájmu státu je, aby podnikatelé plnili povinnosti, které jim ukládá, je tedy logické, že by i stát
měl mít zájem na Právním elektronickém systému spolupracovat. Tím spíše, pokud v programu
vládní strany nebo ODS zavedení Právního
elektronického systému figuruje. Pokud vláda
bude požadovat, aby Hospodářská komora Právní
elektronický systém zpřístupnila všem firmám
a živnostníkům zdarma, Hospodářská komora
nevylučuje, že s vládou vstoupí do jednání o tom,
za jakých okolností by bezplatný přístup byl
možný. PES totiž může pomoci i státu a kontrolním orgánům, protože odhaluje chyby, nejednoznačnosti i protichůdná ustanovení v zákonech,
přičemž stát by mohl tyto nesmysly na základě
získaných dat odstraňovat z legislativy. Q
MIROSLAV DIRO a MIROSLAV BENEŠ,
Odbor vnější komunikace HK ČR

www.komora.cz

13

mezinárodně

Doporučení evropským lídrům
Evropská komise vydala 30. dubna návrh strategických doporučení pro období 2019–2024, která by měla posílit postavení
EU ve světě. Dokument vznikl na základě výstupů z téměř 1 600 dialogů a konzultací s občany, kteří vnímají Evropu jako
zásadní pro řešení globálních výzev, avšak očekávají, že bude efektivnější a transparentnější.

EVROPSKÁ PODPORA UČŇOVSKÉ
PŘÍPRAVY

K

omise doporučuje zaměřit se celkem na 5 oblastí, mezi které patří zajištění bezpečnosti,
podpora konkurenceschopnosti, spravedlnosti,
udržitelnosti a zvýšení vlivu EU ve světě. Evropští
lídři o prioritách diskutovali na květnovém zasedání
v Sibiu, aby na červnovém summitu, který se koná
ve dnech 20.–21. června, mohli přijmout strategickou agendu 2019–2024. Představme si všech pět
oblastí.

ke spolupráci s členskými státy na dosažení
sociálního začlenění a rovnosti mimo jiné tím, že
budou řešit regionální rozdíly, potřeby menšin,
genderové otázky a problém stárnoucí populace.
Komise také volá po moderní a spravedlivé daňové
politice, jakož i po vysoce kvalitní, finančně únosné
a dostupné zdravotní péči a přístupu ke kvalitnímu, energeticky účinnému a cenově dostupnému
bydlení.

Evropa, která chrání

Trvale udržitelná Evropa

Komise navrhuje pokračovat v úsilí o vytvoření
účinné evropské bezpečnostní unie a o směřování
ke skutečné evropské obranné unii. Vyzývá k větší
aktivitě při řízení migrace. K tomu je zapotřebí
stanovit komplexní opatření na všech úrovních
a skutečný přístup EU založený na sdílení odpovědnosti a na solidaritě mezi členskými státy. To bude
zajisté během následujícího mandátu velkou výzvou
pro členské státy.

Boj s klimatickými změnami je další důležitou prioritou, která by měla vést k modernizaci evropského
hospodářství a k většímu úsilí v boji proti zhoršování životního prostředí. Řešení spatřuje Komise
v oběhovém hospodářství, které účinněji využívá
zdroje a podporuje ekologický růst, biohospodářství a udržitelné inovace. Další prioritou v této
oblasti je i energetická bezpečnost a potřeba snižovat náklady na energii pro domácnosti a podniky.

Konkurenceschopná Evropa

Vlivná Evropa

Zlepšení, modernizace a plné provádění jednotného trhu je výzvou pro nové instituce EU. Komise
volá po investicích do klíčových evropských
digitálních kapacit a po spolupráci na oblasti umělé
inteligence, aby se stala Evropa světovým lídrem.
Ve výzkumu a inovacích doporučuje Komise zaměřit se na ekologické, sociální a hospodářské změny
a související společenské výzvy. V neposlední řadě
nabádá k prohlubování hospodářské a měnové unie
a podpoře transformace evropského trhu práce.

Spravedlivá Evropa

Aby byla Evropa úspěšná a nebyla v boji s klimatem
osamocena, musí ve světě zaujmout vedoucí postavení. To je možné prostřednictvím důsledné a silné
podpory mnohostranného celosvětového řádu
založeného na pravidlech, jehož jádrem je Organizace spojených národů. EU by neměla zapomínat
na své sousedy a stanovit si jako prioritu rozvoj
pevných stavů se sousedskými zeměmi. Dalším
nástrojem pro posílení úlohy Evropy je evropská
jednotná měna, jejíž posílená mezinárodní úloha by
také zvýšila ekonomickou a měnovou svrchovanost
Evropy. Q

Do této priority Komise řadí důsledné prosazování
společných hodnot, na nichž EU stojí, a naplňování evropského pilíře sociálních práv. Nabádá

při EUROCHAMBRES
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ALENA MASTANTUONO, ředitelka CEBRE a delegátka HK ČR

Posílení kvality učňovské přípravy a podpora
mobility učňů je předmětem platformy
Evropské aliance pro učňovskou přípravu.
Evropská komise spustila v listopadu loňského
roku podpůrné služby pro učňovství. Cílem
iniciativy je podpořit kvalitu a efektivitu
učňovské přípravy, nabídnout zájmovým
skupinám podporu na míru, posílit evropské
společenství učňovské přípravy, podpořit
členské státy v reformních krocích v této
oblasti a zlepšit znalosti o učňovské přípravě.
Podpůrné služby učňovské přípravy zahrnují tři
oblasti, a to sdílení znalostí, networking a učení
se navzájem.
V rámci podpory dostanou členové Evropské
aliance pro učňovskou přípravu, mezi nimi
tedy i sociální partneři, k dispozici online
knihovnu s nástroji a zdroji, školicí kurzy
a učební pomůcky. Budou se moci účastnit
webových seminářů, diskuzní platformy
a různých diskuzních akcí. V číslech to
znamená 14 seminářů online, 3–4 školicí
kurzy a 3–4 expertní panelové diskuze online.
Cílená podpora rovněž zahrnuje vytváření
národních aliancí a koalic k učňovské přípravě,
k dispozici bude také 30 tematických expertů,
kteří pokrývají všechny klíčové tematické
a metodologické oblasti spojené s učňovskou
přípravou.
V rámci vytváření sítí budou mít členové
Evropské aliance příležitost účastnit se
jednotlivých zasedání. Prvním z nich bylo
pražské květnové zasedání (více na následující
straně), zaměřené mimo jiné na roli
obchodních komor v procesu učňovské
přípravy, dalším ze seminářů bude regionální
seminář podporující kandidátské země, který
se koná ve Skopje 25.–26. září 2019. Klíčovou
událostí v letošním roce bude nepochybně
čtvrtý ročník Evropského týdne odborných
znalostí, který se koná ve dnech 14.–18. října
v Helsinkách.

událost

Zachraňme odborné vzdělávání
Pokud v České republice nezměníme postoj k odbornému vzdělávání, čekají naši ekonomiku těžké časy, upozornil
prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý při zahájení dvoudenní květnové konference k odbornému vzdělávání
s názvem Role Hospodářské komory při rozvoji učňovského vzdělávání.
absolvovali prohlídku Testbedu ČVUT, ve kterém
se seznámili s fungováním Průmyslu 4.0. a zavítali
na Střední průmyslovou školu Smíchov.

Akademie Škoda jako vzor

Řemesel ubývá
Vladimír Dlouhý prosazuje ve vybraných oborech
zavedení duálního systému a připomněl, že v ČR
neexistuje žádný formální učňovský program,
který by zahrnoval smlouvu mezi žáky a zaměstnavatelem a neexistuje ani sdílená zodpovědnost
mezi firmami a školou při přípravě žáků, jako je
tomu například v Německu či Rakousku.
Čísla jsou neúprosná. Zatímco v roce 2005 se v ČR
vyučilo například 705 zedníků, v loňském roce
získalo výuční list pouze 253 absolventů tohoto
oboru. A ani v dalších žádaných oborech není
situace o mnoho lepší. Podobnou nouzi prožívají
například pokrývačské nebo nábytkářské podniky,

kde by propojení škol s konkrétními zaměstnavateli znamenalo další výrazné povzbuzení odborného
vzdělávání.
„Přišel jsem na ministerstvo z podnikatelského
prostředí, kde je nedostatek lidí problémem číslo
jedna. Musíme začít u žáků dnešních základních
škol a koneckonců i u jejich rodičů, kteří se často
na technické obory dívají neprávem skrz prsty.
Proto jsme připravili nový předmět Technika
do základních škol. Ve stejné době rozjíždíme
duální systém vzdělávání pro střední odborné
školy a současně rychle zavádíme mistrovské
zkoušky,“ řekl místopředseda vlády a ministr
průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Odborníci na vzdělávání se sešli v Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT za podpory
profesora Vladimíra Maříka. Dalšími hosty panelu
byli kromě ministra průmyslu a obchodu Karla
Havlíčka náměstek ministra školství Jindřich Fryč,
europoslankyně a členka Výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci Martina
Dlabajová nebo vedoucí Generálního ředitelství
Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci
a sociální začleňování Norbert Schöbel.
Účastníci konference, kterými byli mimo jiné
i členové Aliance a Evropská komise, rovněž

ADAM MAŠEK a LUCIE ŠTOURAČOVÁ

Foto: 2x HK ČR

K

onferenci uspořádala Hospodářská komora
ČR ve spolupráci s Evropskou učňovskou
řemeslnou aliancí v Praze a Mladé Boleslavi.
„Dětem i jejich rodičům musíme dát důvod
ke studiu technických oborů. A právě propojení
studia s konkrétními úspěšnými firmami je jednou z cest. Vidina konkrétního uplatnění u dobrého zaměstnavatele je tou nejlepší motivací.
To u nás ale bohužel zatím chybí, čímž riskujeme
budoucnost průmyslu a celé ekonomiky,“ uvedl
Dlouhý.

Druhý den programu se účastníci přesunuli
do prostor SOU strojírenského Škoda Auto. Automobilka byla společně se Středočeským krajem
hlavním partnerem konference. Celou delegaci
uvítal v Mladé Boleslavi ředitel pro vnější záležitosti Michal Kadera a vedoucí Akademie Carsten
Brandes, který slavnostně podepsal vstup Škoda
Auto do Aliance pro učně (EAfA). Jedním z hlavních řečníků druhého dne byl radní pro oblast
investic a veřejných zakázek Středočeského kraje
Martin Herman, který vyzdvihl spolupráci Hospodářské komory se Středočeským krajem v oblasti
odborného vzdělávání či celoživotního vzdělávání,
které obě instituce pokládají za klíčové.
Vystoupil také ředitel Odboru středního a vyššího
odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT Petr Bannert nebo náměstek Sekce
průmyslu, podnikání a stavebnictví MPO Eduard
Muřický. Na závěr viceprezidentka Hospodářské
komory Irena Bartoňová Pálková zdůraznila důležitost odborného vzdělávání a seznámila účastníky
s fungováním formy duálního vzdělávání přímo
v prostorách učiliště a akademie Škody Auto. Q
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mise

Doprovodná podnikatelská mise

Foto: archiv HK ČR

prezidenta republiky do Číny naplnila očekávání

Podnikatelská delegace Hospodářské komory, která během oficiální cesty
prezidenta po Čínské lidové republice usilovala na konci dubna o navázání
obchodních vztahů s čínskými firmami, se vrátila do České republiky s příslibem
několika nových kontraktů.

P

rogram cesty, která se uskutečnila koncem
dubna, byl nabitý. Delegace čítající bezmála
60 českých firem navštívila např. e-commerce platformu JD.com, která má přes 300 milionů
zákazníků. Zavítali také do Technologického parku
BDA na okraji Pekingu spolu s inkubátory pro
firmy z oblasti zdravotnictví. Uskutečnilo se několik
networkingových setkání včetně hlavního podnikatelského fóra s B2B jednáními v Pekingu, které
zahájil prezident republiky, zástupce generálního
tajemníka National Development and Reform Commission (NDRC), ministryně průmyslu a obchodu
ČR a prezident Hospodářské komory. Podnikatelská
delegace vyjela i za hranice Pekingu do provincie
Hebei, konkrétně do města Tianjin, kde se uskutečnila další networkingová setkání.

Vlaky i móda
České firmy se v rámci programu mise setkaly s prezidentem republiky i s ministry české vlády. Na již
zmíněném Čínsko-českém podnikatelském fóru
uzavřelo za přítomnosti prezidenta republiky několik
firem smlouvy s obchodními partnery. Jednalo se
zejména o kontrakty z oblasti těžebního průmyslu,
dopravy, letectví, sportu, zelených technologií či
potravinářství. Kromě dopravce Leo Express, který
se v první fázi dohodl na dodávce tří vlakových
souprav na české koleje a uzavřel opci na dalších
30 elektrických souprav, také např. obchodník s outdoorovou módou Alpine Pro, výrobce důlních strojů
Ferrit, dodavatel akvaponických farem Farm for
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ČÍNA JE VELMI NÁROČNÝM
TRHEM PRO FIRMY Z CELÉHO SVĚTA,
A NAVÁZÁNÍ STÁLÝCH OBCHODNÍCH
VZTAHŮ ZDE TRVÁ NESROVNATELNĚ
DÉLE NEŽ V EVROPĚ. ČASTO MU TOTIŽ
PŘEDCHÁZÍ NUTNOST NAVÁZÁNÍ
VZTAHŮ AŽ V OSOBNÍ ROVINĚ.
VLADIMÍR DLOUHÝ, prezident HK ČR

Everyone nebo velkoobchod se zeleninou a ovocem
Čerozfrucht.
Během mise podnikatelé zaznamenali několik
dalších úspěchů. Příkladem je kunovický výrobce
malých sportovních letadel Czech Sport Aircraft.
Podniku působícímu v srdci moravské letecké průmyslové zóny se v Číně podařilo posunout zakázku
na zavedení výroby lehkých cvičných letadel pro
čínský trh. Kontrakt by mohl dle firmy dosáhnout
hodnoty 7 až 10 milionů dolarů. „Je to na velmi dobré
cestě, ale jak to v obchodu bývá, je nutné vyčkat na finální výsledek jednání,“ uvedl manažer společnosti
Martin Drahoš. Český podnik, který za 10 let své
existence vyrobil 650 letadel a vyvezl je do 30 zemí,
dnes patří k celosvětovým lídrům lehkých sportovních letadel.

V návaznosti na listopadovou prezidentskou misi
do Číny, kterou rovněž organizovala Hospodářská
komora, se začíná vyvíjet také obchodní spolupráce mezi českými a čínskými firmami v oblasti
estetické medicíny. Tuzemská klinika Petra Clinic
Health v Číně jedná o obchodu hlavně s cestovními
agenturami. Soustředí se totiž na čínské turisty, kteří
mají během své návštěvy ČR zájem také o lékařské
zákroky. „U asijské klientely jde především o zesvětlování či vybělování pokožky, u které není nutná
rekonvalescence nebo hospitalizace,“ vysvětlil Tomáš
Řehořek z kliniky.
To ostatně potvrzuje i prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. „Listopadová i tato dubnová
podnikatelská mise doprovázející pana prezidenta
na jeho pracovní cestě měly pro náš obchod na asijském trhu smysl. Čína je totiž velmi náročným trhem
pro firmy z celého světa, nejen pro Českou republiku,
a navázání stálých obchodních vztahů trvá v Číně
nesrovnatelně déle než v Evropě. Často mu totiž předchází nutnost navázání vztahů až v osobní rovině,“
uvedl šéf Komory. Q
MIROSLAV VESELKA, Zahraniční odbor HK ČR

SETKÁNÍ 16+1 V DUBROVNÍKU
Ještě než se uskutečnila cesta prezidenta
Miloše Zemana do Číny, proběhlo v polovině
dubna každoroční setkání předsedů vlád
zemí střední a východní Evropy a čínského
předsedy vlády v rámci tzv. iniciativy 16+1
v Dubrovníku. Předsedu vlády Andreje Babiše
na jeho cestě do Chorvatska doprovodila
také delegace složená ze zástupců českých
firem. Podnikatelskou misi organizovala
Hospodářská komora České republiky.
Podnikatelskou delegaci vedl viceprezident
HK ČR Bořivoj Minář. Do Dubrovníku dorazily
delegace z Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Bulharska, Černé Hory, České republiky,
Estonska, Chorvatska, Litvy, Lotyšska,
Maďarska, Makedonie, Polska, Rumunska,
Srbska, Slovenska a Slovinska a samozřejmě
z Číny. V rámci setkání měli čeští podnikatelé
možnost sejít se k jednáním s partnery ze
16 zemí a zúčastnit se jednání v panelech,
které pro podnikatele připravila hostitelská
Chorvatská hospodářská komora.

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRO VÁS
V květnu...
Q

Během 31. sněmu jsme oficiálně spustili ostrou verzi
Právního elektronického systému pro podnikatele,
který za ně ohlídá jejich zákonné povinnosti. Tuzemským
podnikatelům jsme tak výrazně pomohli s administrativou
a byrokratickou zátěží.

Q

V Senátu jsme vybojovali omezení predátorských
praktik firem při přetahování zahraničních pracovníků.
Horní komora Parlamentu posvětila požadavky Komory
k novele zákona o pobytu cizinců a zachovala šestiměsíční
fixaci u jednoho zaměstnavatele.

Q

Budeme pokračovat v boji za posunutí zrušení karenční
doby na leden 2020 v Senátu. Nesouhlasíme se zrušením
karenční doby bez současného spuštění plnohodnotné
eNeschopenky, jak rozhodli poslanci.

Q

Odmítáme záměr Ministerstva financí od ledna 2020
razantně zvýšit spotřební daň. Podle návrhu by sazba
u alkoholu měla vzrůst o 13 % a cena krabičky cigaret by se
zvýšila přibližně o 12 až 13 korun. Spotřební daně by se podle
Komory neměly tak často měnit.

Q

Pokračujeme v podpoře ekonomické diplomacie.
Do Číny doprovodilo prezidenta Miloše Zemana pod vedením
Hospodářské komory celkem 60 podnikatelů, do Maďarska
pak zástupci 30 firem. Ti si z misí Hospodářské komory
si odvážejí kontrakty v hodnotě desítek milionů dolarů.

zelené & čisté

Svět v pasti:
Přijde pátá průmyslová
revoluce?

Pouhých dvě stě let průmyslové výroby zažilo už tři takzvané průmyslové revoluce, hlasitě se mluví o probíhající čtvrté,
byť někteří ekonomové tento termín odmítají. Nicméně přidržíme-li se stávajícího dělení, je načase mluvit o revoluci páté.
Jakkoliv to může znít nadneseně, v konečném důsledku bude významnější než čtyři předchozí.

P

rvní průmyslová revoluce přinesla strojní
velkovýrobu, druhá elektrifikaci a výrobní
linky, třetí automatizaci a elektronizaci, čtvrtá
digitalizaci a kybernetizaci. Co má přinést pátá,
když se zdá, že dál už to nejde? Má přinést skutečný udržitelný rozvoj.

Zdroje jsou konečné
Problémem všech dosavadních průmyslových
epoch je vztah ke zdrojům – výroba si totiž vůbec
nevšímá toho, že jsou konečné. V duchu komfortu
a globální dostupnosti všeho si tak podřezáváme symbolicky svou vlastní větev. Spotřeba zná
jedinou veličinu a tou je kvantita, blahobyt se
měří dostatkem. Což je ovšem přístup značně
krátkozraký, protože s ohledem na stav přírodních
zdrojů – které jsou základem takřka všeho – víme,
že období dnešního dostatku bude vystřídáno
budoucím nedostatkem. Pokud něco nezměníme.
A nejde zdaleka jen o zdroje surovin, jde i o postupující eroze ekosystémů, které jsou jednoznač-
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JE ZCELA ZŘEJMÉ, ŽE CESTA
K ŠETRNÉ CIRKULÁRNÍ EKONOMICE
PŘEDSTAVUJE PRO FIREMNÍ SEKTOR
JEŠTĚ VĚTŠÍ VÝZVU NEŽ DNES
AKTUÁLNÍ A SKLOŇOVANÝ
PRŮMYSL 4.0.
ně důsledkem neuvážené výrobní a produkční
činnosti člověka. V honbě za skvělými čísly
jsme zapomněli na souvislosti a už se to projevuje i takovými absurditami, že dnes je škodlivé
i rodičovství, jak tvrdí německá autorka Verena
Brunschweigerová, která tvrdí, že dítě je to nejhorší, co může někdo provést životnímu prostředí,
a argumentuje přitom tím, že každé malé miminko
vypustí do ovzduší až padesát tun oxidu uhličitého.
Důkazem toho, že svět je v pasti, je i současné

pojetí měření výkonnosti – de facto jediným srovnatelným mezinárodním ukazatelem je HDP, což
je součet finančního vyjádření všech vyrobených
produktů a služeb za určité období na určitém
území. Nepočítají se nelegální činnosti, což je jistě
v pořádku, ale ani činnosti mimo oficiální trh, což
už v pořádku asi není a je to značně deformující,
protože když si doma uklidíte sami, na HDP se
to neprojeví, zatímco když si objednáte úklidovou službu, v HDP se to projeví. Navíc se v HDP
pozitivně projeví i negativní činnosti – když totiž
někdo vyprodukuje odpad, jeho likvidace je služba, která navyšuje HDP. Jinými slovy, kvantitativní
ukazatel se stal hodnoticím měřítkem růstu a ten
je nade vše.

Příroda jako vzor
Evropská unie je jedním z nejtvrdších kritiků současných poměrů a opatření, která přijímá, směřují
jednoznačně k novému pohledu na ekonomiku.
Předobrazem cílového stavu je sama příroda, v níž

zelené & čisté
Zatím asi nejdále jsou v tomto ohledu v Soulu, kde
obyvatelé města mohou vyhodit odpad pouze prostřednictvím čipové karty, která odemyká chytré
popelnice a kontejnery. Ty pak odpad samy zváží
a podle množství a druhu spočítají dotyčnému
úhradu. Podobnou cestou se chystá vydat Praha,
která deklarovala cíl stát se městem s uzavřenými
energetickými i materiálovými cykly.
Jiný model představuje koncept Bezobalu,
ke kterému se již vedle specializovaných kamenných obchůdků přidružil i internetový Košík.cz.
Ukazuje model ekonomického myšlení, který se
od recyklace dopracoval k efektivnější precyklaci, tedy k uvažování, jak odpad eliminovat ještě
dříve, než vznikne. Návrat vratných a opakovaně
použitelných obalů se stal i základem výrobního
programu konceptu Frusack.

Velká výzva pro firmy

odpad v pravém slova smyslu neexistuje. Pátá ekonomická revoluce se ve spirále bude muset vrátit
ke stavu před necelými třemi sty lety, kdy odpad
neexistoval ani v hospodářství. Dílčí pokusy lze
pozorovat již několik let, kdy se mluví o bezodpadové či cyklické ekonomice. Její podstatou je to,
že vše je či může být zdrojem.
Budoucnost směřuje k modelu, kdy každý produkt
bude muset mít definováno i využití po skončení
vlastního životního cyklu. Nepominutelné budou
zásady snižování materiálové náročnosti při
současném důrazu na využití materiálů recyklovatelných či využitelných opakovaně a zásady snižování energetické náročnosti výroby i použití při
současné snaze o co nejvyšší podíl využití energie
z obnovitelných zdrojů.
Vlády evropských států mají před sebou dva
úkoly – jako nejrozvinutější ekonomiky světa mají
najít a zavést do praxe model podpory efektivní
udržitelné produkce a pak tento model nabídnout
světu, především rozvojovým ekonomikám. Cesty
ke změně myšlení jsou v zásadě dvě – daňová a finanční. Daňová je využitelná v rámci podpory šetrných, zelených a čistých technologií a produktů,
finanční pak v rámci omezení produkce odpadů,
jež – jak ukazuje systém PAYT (pay-as-you-throw)
– jsou využívané již i v Česku některými obcemi.

Je zcela zřejmé, byť se o tom zatím nemluví, že
cesta k šetrné cirkulární ekonomice představuje
pro firemní sektor ještě větší výzvu než dnes
aktuální a skloňovaný Průmysl 4.0. Úspěšný v budoucnosti bude jen ten, kdo dokáže nabídnout
produkt či službu zajímavou pro trh a zákazníky,
smysluplnou pro zaměstnance, vstřícnou k planetě a životnímu prostředí a přitom pro všechny
ziskovou. Znamená to vrátit se pokorně k myšlení
v souvislostech a vidět zdroj ve všem, v celé délce
trvání výrobního i spotřebního cyklu. Znamená
to přestat plýtvat. Cestu v tomto ohledu ukazují
třeba byznys modely nabízející produkt jako službu. Zatím jsou známé především v B2B sektoru
či v podobě služeb typu carsharing. Koncern
Philips ukazuje, že podobnou optikou se lze dívat
na cokoliv – známý je jejich koncept pay-per-lux,
kdy si zákazníci kupují světlo jako službu. Ne
náhodou dnes výnosy tohoto koncernu již více
než z poloviny tvoří zelené a čisté technologie.
Skandinávská oděvní značka H&M vyhlásila

ambiciózní plán stát se do roku 2030 stoprocentně
cirkulární produkcí.
Nic nebrání tomu, aby se podobným způsobem
chovaly i ostatní firmy. Přesto bariéry jsou – studie
Cirkulární Česko definuje hned čtyři: kulturní,
tržní, technologické a regulatorní. Podle expertů
bude pátou průmyslovou revoluci brzdit v kulturní
rovině fakt, že změny nemají rádi ani zaměstnanci,
ani spotřebitelé. Tržní bariéry představují vysoké
vstupní náklady a nízká cena primárních surovin,
technologické překážky pak nedostupnost a často
ještě neexistence vhodných technologií. Jako příklad mohou posloužit ambice automobilek přijít
s novými pohony. Volkswagen investoval masivně
do elektromobility, Toyota do vodíku, Mazda
do úspor. Elektromobilita ale v praxi – při nedostatku produkce čisté energetiky – jen přesouvá
emisní zátěž z měst jako míst spotřeby do elektráren jako míst výroby. Sázka na vodík zase zatím
končí u toho, že výroba vodíku je energeticky
náročná, a palivové články jsou navíc závislé
na drahých kovech. Úspory ve spotřebě stávajících
motorů a snižování emisí mají své velmi viditelné limity. Možná je cestou Měsíc a jeho zásoby
helia-3, využitelného pro zcela bezemisní jaderné
fúze. A možná ji objevil nebo alespoň naznačil jistý čínský vědec z univerzity Soochow, který objevil
a popsal princip schopný přeměnit v elektrickou
energii i pouhé padání a stékání dešťových kapek
po povrchu.
Právě energie a odpady představují dvě klíčové
oblasti cirkulární ekonomiky. Snaha vyrábět s využitím odpadu a opakovaně využitelných surovin
za pomoci energie z obnovitelných zdrojů je trend,
který ekonomice může dovolit udržitelný růst tím,
že ji změní více než čtyři dosavadní průmyslové
revoluce. A současně je to trend, který může být
výraznou možností pro inovativní české firmy. Q
PETR KARBAN
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Odpady – není čas na experimenty
Stanislava Paludu zná česká veřejnost především jako úspěšného tvůrce originální stavebnice Gecco. Méně se ví, že
původním povoláním chemický inženýr je expert na spalování nebezpečných odpadů, v oboru se pohybuje více než dvacet
let a ve své spalovně zmodernizoval původní zahraniční technologii tak, že tvoří vysoce technicky účinný a ekonomický
systém spalování odpadů.

O

dpad je problém obecně…
Ano, ale dnes to není nic proti tomu, jaký
problém nastane. Největší chybou byly dotace v devadesátých letech, zahraniční firmy sem
prodávaly zastaralé technologie. Nicméně, abych
byl upřímný, od té doby se právě technologie
nikam zásadně neposunuly
Jak vnímáte tuzemské odpadové
hospodářství?
Odpovím osobní zkušeností. V devadesátých
letech jsem nejprve pracoval ve vyškovském
podniku RESPONO, který se zabýval svozem
a likvidací odpadu v okrese Vyškov. Pak mi byla
nabídnuta práce ve spalovně nebezpečných odpadů ve Vyškově, kde jsem působil zhruba šest let.
V té době jsem byl ředitelem České inspekce životního prostředí požádán, abych touto spalovnou
provedl exkurzi inspektorů životního prostředí ze
zemí EU, včetně těch, co v té době teprve o vstupu
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NEDÁVNO JSEM VIDĚL
ZMODERNIZOVANOU SPALOVNU
V JEDNÉ NEMOCNICI. JAKO
SOUKROMNÍK BYCH JI NIKDY
NEMOHL PROVOZOVAT, PROTOŽE
BYCH JI NEUŽIVIL. OVŠEM V SYSTÉMU
DOTACÍ A STÁTNÍCH PENĚZ SE TO
ZTRATÍ.
do ní jednaly. Tehdy naše spalovna byla jedna
z prvních v ČR a na velmi dobré technické úrovni.
Bohužel, jak šel čas, technologie v tomto oboru
postupně zaostávaly. Přitom se po roce 1989 začaly
tyto technologie, i když v menším budovat v řadě
nemocnic, ale postupně byly pro svoji neekono-

mičnost odstavovány. Zásadní ekonomickou ránu
pak spalovny dostaly v letech 2008–2012, kdy
se v podstatě díky růstu nelegálního nakládání
s odpady tento trh zhroutil. Důsledek pociťujeme dodnes, o čemž svědčí i to, že za posledních
deset let se u nás nepostavila žádná nová spalovna
nebezpečného odpadu.

Zrovna vy ale prostějovskou spalovnu
modernizujete…
Spaloven je u nás málo, odhaduji, že český trh jich
má asi desetinu potřebné kapacity. Technologicky
jsou na tom velmi špatně. Díky svým znalostem
a také každodenní praxi v provozu jsem vymyslel
a odzkoušel systém, který je skutečně efektivní,
bezpečný a ekonomicky soběstačný. A i když je
v poslední době populární žehrat na EU, tak díky
diplomatickým kontaktům se nám podařilo získat
z ní příspěvek na rekonstrukci. Původně totiž naše
žádost byla pod čarou. Tady je spíš otázkou, zda

zelené & čisté
jsou dotace směřující do ČR opravdu využívány
správně, protože nad námi v žebříčku byly velké
firmy se zahraničními vlastníky a hovořit o čistém
přínosu pro Česko je poněkud diskutabilní…

A je spalování odpadů ziskové?
Bohužel se zastaralými technologiemi, které spalovny mají, je to často na hraně rentability. Uvedu
problém s likvidací zdravotnického odpadu. Jiná
metoda než spalování není v podstatě povolená,
přesto se v posledních zhruba dvou letech množí
případy, kdy dojde při spalování tohoto odpadu
náhle k poklesu teploty. Tyto problémy způsobují
kanystry s dezinfekčními roztoky. Chápu, že vše je
zřejmě následkem tlaku čistíren odpadních vod,
aby zdravotnická zařízení nevylévala tyto roztoky
tam, kam nepatří, ale pokud se takovýto kanystr
objeví v pytli se zdravotnickým odpadem, tak se to
ve spalovně v podstatě rovná hašení ohně, a to se
všemi negativními důsledky.
Copak se nekontroluje, co původce odpadu
přiveze?
U zdravotnického odpadu je situace problematická. Zákon zakazuje, z důvodu rizika infekčnosti,
otevřít pytel s tímto odpadem. Což je na jednu
stranu správné, nicméně to klade požadavky
na zvýšenou odpovědnost původců zdravotnického odpadu. A s tou se například my příliš nesetkáváme. Takže vzhledem k tomu, že těchto případů
přibývá, velmi vážně uvažujeme o omezení příjmu
zdravotnického odpadu. Ekonomicky je likvidace zdravotního odpadu skoro ztrátová, a pokud
k tomu přičtu třeba problémy s následnými výtkami kontrolních orgánů, tak to celé postrádá smysl.
Před časem jsem pro Ministerstvo zdravotnictví
zpracoval Metodický pokyn pro nakládání se
zdravotnickým odpadem, a tehdy si to vzalo za své
i Ministerstvo životního prostředí a proškolovalo
původce těchto odpadů. Bohužel současná situace
je tristní. Což mě opravdu mrzí, protože jsem
si vědom velkých zdravotních rizik při špatném
nakládání s tímto odpadem.
A možnosti likvidace zdravotnického
odpadu?
V podstatě neexistuje jiný způsob než spalování,
je to jediná spolehlivá metoda likvidace. Jenže
se opět dostáváme k tomu, že spaloven je málo,
a pokud bude nezodpovědné chování původců
tohoto odpadu přetrvávat, tak si řada provozovatelů spaloven bude klást otázku, zda zdravotnický
odpad i nadále přijímat k likvidaci. Jen pro informaci, ve všech okolních zemích je cena za likvidaci
tohoto odpadu více než dvojnásobná.
Existuje řešení?
Existuje, důsledné dodržování legislativy a stavba
nových spaloven. Pokud se ale nezmění nastavení prostředí, provozovatelé těch současných
spaloven to nezachrání. Opět hrozí riziko, že se
nakoupí něco, co nebude fungovat. Jedna věc

jsou investice, druhá věc jsou provozní náklady.
Viděl jsem spoustu spaloven, které už na vstupu
znemožňují samy sobě, aby byly ziskové. Sám jsem
dělal na technologiích takové úpravy, abych mohl
garantovat provoz ekologicky efektivní, a přitom
ekonomicky udržitelný. Největší náklady tak tvoří
mzdy. To ale ve většině spaloven neplatí, jejich největší náklady tvoří provoz – zemní plyn, elektřina
a údržba technologie. Nedávno jsem viděl zmodernizovanou spalovnu v jedné nemocnici. Jako soukromník bych ji nikdy nemohl provozovat, protože

VE ŠVÝCARSKU JE NĚKOLIK
DESÍTEK SPALOVEN KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ SLOUŽÍCÍCH SOUČASNĚ PRO
VÝROBU TEPLA.
bych ji neuživil. Ovšem v systému dotací a státních
peněz se to ztratí. Ti, co rozhodují a schvalují, mají
minimální technické znalosti. Málo se investuje
do inovací, odvětví technologicky bohužel stagnuje. Když nejsou zakázky a spalovny sotva přežívají, neinovují ani dodavatelé. Já sám, když jsem
modernizoval, odmítl jsem nabídky modernizace
na klíč. Spalování je technologicky náročný soubor
jednotlivých funkčních celků a při dodávce na klíč
od jedné firmy má dodaná technologie vždy nějaké
slabé místo.

Co je na těch technologiích důležité? Jak
poznat tu kvalitní?
Zjednodušeně řečeno, dobrá technologie je taková,
která hned na začátku spalovacího procesu nastaví
takové podmínky, aby se nemusely škodliviny řešit
na konci. Když se vše dobře spálí, nezatěžují se
filtry a z komína jde nula škodlivin. Problémem
je, že u zastaralých spalovacích technologií filtry
obvykle jedou na hranici svých možností. Dobré
spalování hned na začátku ušetří velké provozní
náklady. Například ve své spalovně jsem zvýšil
o 30 procent objem dohořívacích komor. Veškeré
kouzlo je v tom, aby správná teplota působila na odpad dostatečně dlouhý čas. Zákonné
minimum jsou dvě vteřiny, u mě jsou to násobky
tohoto limitu.
Skutečně je spalování tak účinné? Mnozí
se ho bojí, obce nechtějí spalovny na svém
území…
Je, to je chemie. Když dodržíte teploty a procesy,
spálíte i dioxiny, spálíte všechno. A právě teplota je
velmi důležitá – málokdo ví, že i když bude topit
na chalupě v krbu výhradně dřevem, nesplňuje
emisní limity, protože teplota v krbu je maximálně 450 stupňů Celsia, při kterých nelze tepelně
rozložit dioxiny. Přitom právě tady bychom se měli
držet příkladu Švýcarska. Je v něm několik desítek
spaloven komunálních odpadů sloužících současně
pro výrobu tepla. Náklady na výrobu energie jsou
v nich přitom výrazně nižší než u solárních nebo
větrných zdrojů. A díky tomu, že prakticky po celý

rok dodávají velké množství energie (v průměru
přes 8 tisíc hodin), spočívá jejich potenciál také
v nezávislosti na klimatických podmínkách.

V současnosti je velmi aktuální téma
recyklace plastů, případně jiných druhů
odpadů, respektive otázka recyklovat, nebo
spalovat?
Podporuji recyklaci plastů, ale až 70 procent
plastů je nerecyklovatelných. To je důsledek toho,
že využitelný plast je v podstatě jen PET, ostatní
není recyklovatelný pro jeho různorodost a je lepší
ho ponechat jako součást komunálního odpadu.
Podporuje hoření a současně šetří i spotřebu
zemního plynu, která je nutná ke spálení komunálního odpadu, pokud má nízký obsah hořlavého
podílu. Je prostě lepší ušetřit zemní plyn a místo
něj energeticky využitelně spálit to, s čím si příliš
nevíme rady.
A biologický odpad a jeho samostatné
třídění?
Ne že by kompostování bylo nesmysl, ale když
vidím občas popelnici na odpad z kuchyní, tak
mám docela strach.
Strach z čeho?
Docela se děsím výsledků rozborů stěrů ze stěn
těchto nádob. Může tam probíhat kultivace bakterií a virů a v momentě, kdy víko této popelnice
otevřete, tak to zrovna vábně nevoní. Asi je pak
každému jasné, proč jsou na těchto popelnicích
větrací otvory… Měl bych strach se takového
koktejlu bakterií jen dotknout. Dospělý to neudělá,
ale děti?
Vy tedy nedoporučujete sbírat a recyklovat
bioodpad?
Myslím si, že takto otázka nestojí. Spíš je podle
mého názoru ke zvážení, jestli nekrmit technologie
zpracovávající biologický odpad nějakou bezpečnější surovinou. Vyšlo by to laciněji a kompostárny
by měly homogenní jednodruhový odpad. Aktuálně se nabízí dřevo z kůrovcové kalamity.
Takže spalovat, či nespalovat?
Z mého pohledu je to jasné. Na prvním místě
recyklovat to, co je ekonomicky smysluplné
a bezpečné. Co tyto parametry nesplňuje, je lepší
spálit, než to přenechávat na hromadách budoucím generacím. Bohužel za dobu, co se pohybuji
v odpadové branži, jsem se setkal už tolikrát
s případy, kdy obchodní zástupce nějaké geniální
a převratné technologie se jen pokouší vytáhnout
zvláště od obecní samosprávy peníze. Stačí se zajet
podívat na nějaký zahraniční odpadový veletrh
a budou vám z tohoto přecházet oči. Jenže to
celé má jeden zásadní problém – tyto „geniální“
technologie fungují jen díky dotacím. A jsme na to
opravdu dost bohatí? Q
PETR KARBAN
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Každý obyvatel ČR vytřídil loni

Foto: EKOKOM

49 kilogramů odpadu!

Češi znovu potvrdili, že jim třídění odpadů není cizí. Každý obyvatel vytřídil
v roce 2018 do barevných kontejnerů v průměru 49 kilogramů papíru, skla, plastů
a nápojových kartonů. A k tomu ještě každý odevzdal skoro 14 kilogramů kovů.
Rekord z roku 2017 byl tak loni znovu pokořen. Vyplývá to ze statistik o množství
vytříděného odpadu za rok 2018, které zveřejnila AOS EKO-KOM.

na každém rohu, po celé ČR je jich rozmístěno
více než 413 tisíc. Jedno sběrné místo tak slouží
v průměru 124 lidem, v některých evropských
zemích to jsou i tisíce lidí na jedno kontejnerové
místo. A s vytříděným odpadem to nemáme
vůbec daleko – v průměru musíme k nejbližšímu barevnému kontejneru ujít jen 91 metrů,
tedy sotva 2 minuty chůze. Nádobový sběr bývá
zejména v menších obcích ČR doplněn ještě
o sběr pytlový a odpady lze také třídit prostřednictvím sběrných dvorů a výkupen surovin. Díky
této kombinaci je třídění odpadů pro občany
pohodlné a dostupné.
Všechny takto vytříděné odpady, jak jsme již
naznačili, se dále dotřiďují na třídicích linkách, kde se rozhoduje o tom, jakým způsobem
a jaké množství vytříděných odpadů bude dále
využito – pro výrobu nových produktů nebo
energeticky. Tím vším jednak zamezujeme rozšiřování skládek a jednak pomáháme snížit zátěž
životního prostředí. Tříděním a recyklací odpadů
například zachráníme ročně přes 2,2 milionu
vzrostlých stromů, to je zhruba 29 km2 přírody. Q
PETR SIMON

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V ČR V ROCE 2018

V

České republice aktivně třídí odpad 73 %
lidí. Každý obyvatel pak loni do barevných
kontejnerů vytřídil v průměru 21 kilogramů papíru, 14 kilogramů plastů, 13 kilogramů
skla a zhruba půl kilogramu nápojových kartonů.
I s kovy se tedy dostáváme na bezmála 63 kilogramů vytříděného odpadu na osobu za rok, což
je o 3 kilogramy více než v roce 2017. Prostřednictvím sběrných systémů obcí se loni vytřídilo
přes 665 tisíc tun odpadů, z toho více než polovinu tvořily vytříděné obaly. Spolu s živnostenskými obaly se loni v ČR vytřídilo přes 841 tisíc tun
obalových odpadů. V praxi to znamená, že z více
než 1,187 milionu tun jednorázových obalů
uvedených loni na tuzemský trh, se podařilo
v systému EKO-KOM vytřídit a předat k dalšímu
využití a recyklaci 71 %.

Vytříděný odpad z kontejnerů je
surovinou
Na vytříděné odpady je nutné nahlížet podobně
jako na nerostné suroviny. Stejně jako třeba vytěžená železná ruda musí i odpady projít procesem
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úpravy, než se z nich stane surovina využitelná
ve výrobě. Tříděný odpad v barevných kontejnerech je tedy teprve surovinou pro další úpravu
formou dotřídění, která probíhá na třídicích
linkách. Zde se rozhoduje na základě požadavků
zpracovatelů, jaké materiály a jaké druhy odpadu
budou dotříděny. Z nich vznikají druhotné
suroviny pro recyklační průmysl a při dotřídění
zároveň složky odpadu, které nejsou pro materiálové využití vhodné. Obecně jsou velmi obtížně
recyklovatelné např. měkké kompozitní obaly
skládající se z více druhů od sebe neoddělitelných materiálů. U plastových lahví mohou být
problematické tzv. shrink sleeves. Problematické
jsou i materiály obsahující různá aditiva či velký
podíl barviv a laminované materiály.

Třídění odpadu je v ČR pohodlné
a dostupné
V ČR mají lidé pro třídění odpadů podmínky, které jim mohou mnozí Evropané závidět.
Celý systém je totiž velmi komfortní. Barevné
kontejnery na tříděný odpad jsou už doslova

73 % obyvatel ČR
pravidelně třídí odpad
413 089 nádob
na třídění odpadu je v celé ČR
91 metrů
je průměrná vzdálenost k barevným
kontejnerům
62,9 kg
plastů, papíru, skla, nápojových kartonů
a kovů vytřídil každý obyvatel ČR za rok

Více informací o třídění a recyklaci
odpadů naleznete na:

www.jaktridit.cz

inzerce
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Zametací stroje 60 – 6000 L

Kontakt:
Na Štōpnici 485
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 525 635
Na Boleslavce, Praha 8 – Būezinōves
info@haiteco.cz, www.haiteco.cz
Víceúŉelové stroje

Komunální vysavaŉe

www.komora.cz
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Zemi máme jen půjčenou
od našich dětí

To, co vypadá jako aktivistické heslo, je základem filozofie, s níž do světa moderního ekologického byznysu vstupuje Ivan
Baťka a jeho Fosfa. Firma, která je důkazem, že i v malém Česku lze budovat světový byznys a růst. Ostatně stejně to před
lety prokázal Tomáš Baťa, který je velkým vzorem Ivana Baťky.

D

nes se mluví o environmentálním přístupu
k byznysu, za Baťovy éry by tohle slovo ale
nikdo nepoužil. „Tehdy to bylo jen komplexní
myšlení, vědomí toho, že zdroje nejsou nevyčerpatelné a že je potřeba se o ně starat, ať již jsou nerostné,
finanční, či lidské. Je to prostě pokora úspěšných,
která Baťovi vynesla celosvětový úspěch a respekt,
který trvá dodnes a na nějž mnozí navazují,“ říká
Ivan Baťka, jehož břeclavský podnik není již
jen špičkovým světovým zpracovatelem žlutého
fosforu, ale také inovátorským ekobyznysovým
inkubátorem, z něhož vycházejí značky jako Feel
Eco či Feel Greens. „Základem je firemní filozofie,
která stojí na sloganu ‚We live to give‘ a ‚I do care‘.
Nám opravdu záleží na tom, co děláme. Protože
naši Zemi máme jen půjčenou od našich dětí, jsou
naše produkty určeny především jim, tomu nejcennějšímu, co máme. Jediný způsob, jak jim zápůjčku
vrátit v co nejlepší kondici, je chovat se odpovědně,“
vysvětluje Ivan Baťka.

Účinnost a šetrnost v jednom
Řada přírodních produktů Feel Eco zahrnuje
produkty pro péči o tělo i domácnost, vyrobené
ze surovin přírodního původu, aby výrobky byly
co nejšetrnější a po použití snadno rozložitelné.
Zároveň je bezpodmínečná vysoká účinnost
a současně šetrnost při použití, ať již jsou produkty
se značkou Feel Eco používány jakkoliv a na cokoliv. Jsou důkazem, že kombinovat účinnost,
ekologii i zdraví skutečně lze. „Nezrodily se ale ze
dne na den, stojí za nimi desetiletí vývoje a dnes
je na trhu v některých případech vlastně již jejich
čtvrtá generace, přičemž ta první by už dnešním
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nárokům neobstála,“ říká Radek Marták, ředitel
výzkumu a vývoje, který se značkou Feel Eco žije
od prvopočátku. „Zadání bylo opravdu jednoduché,
vyvinout produkty, které by byly dobré pro naše
vlastní děti a pro naše rodiny. Nikdo tomu nevěřil,
všichni naprosto přesně věděli, že to je nesmysl, že to
nikdo nekoupí, že to pro zákazníka nebude zajímavé,“ vzpomíná na začátky Marták. I jeho zkušenosti prošly za více než deset let vývoje značky mnoha
zkouškami, čas však díky úsilí celého týmu ukázal,
že cesta existuje. Důkazem jsou třeba produkty
pro děti, u nichž je podmínkou naprostá absence
parfemace a konzervantů a dermatologické testy
pro děti do 3 let. Další řada produktů má sice vůni,
ale vybranou a složenou tak, aby byla bezalergenní
a jemná, případně jen jemně doplněna o přírodní
silice. Dermatologické testy jsou součástí většiny
produktů, důležitá je i certifikace Vegan Society,
která potvrzuje nepřítomnost živočišných složek
v produktu a také stvrzuje netestování na zvířatech. Při nastavování účinnosti při vývoji sleduje
Feel Eco i ty nejúčinnější produkty konvenčních
řad největších světových koncernů, které však
s ekologií mají společné jen málo.

Cesta překážek
Cesta k úspěchu samozřejmě nebyla jednoduchá,
objevila se řada překážek, které museli tvůrci
postupně zdolat. Nemohli používat všechny běžné
suroviny, museli dobře vybírat suroviny nové
a zároveň hůře dostupné a také dražší. Inspiraci
získávali na zahraničních konferencích, na něž jezdí
dodnes, protože vývoj jde stále kupředu. „První,
dnes již neexistující generace našich výrobků by už

dnes neobstála, jsme mnohem dále, než jsme si před
lety mysleli, že je vůbec možné. Například receptura
gelu na praní prádla, která získala EU Ecolabel jako
první v ČR i SR, je z našeho dnešního pohledu na-

FEEL ECO
Feel Eco jsou přírodní produkty pro péči
o tělo i domácnost. Zákazníci ji mohou
koupit na vlastním firemním e-shopu, v síti
drogerií DM a Rossmann v Česku a také
v DM drogeriích na Slovensku, v e-shopu
sítě lékáren Dr. Max, v Košíku.cz, v Pilulce.cz
a dalších obchodech drogerií i zdravých
a ekologických produktů. V následujících
letech plánuje Fosfa i expanzi této řady na
zahraniční trhy. Rozvoj prodeje v okolních
zemích patří mezi plány budoucí značky.
Budoucnost značky Feel Eco spočívá v její
neustálé postupné inovaci a zlepšování
podle všech dostupných a využitelných
informací z trhu a také podle požadavků
zákazníků. V nejbližší době chystá
výrobce rozšiřování Baby řady o produkty
z kosmetické oblasti a celou značku Feel
Eco pak čeká náročný proces certifikace
EU Ecolabel. Aktuální seznam prodejen
i celou výrobní řadu lze najít na webu
www. feeleco.com.
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Foto: archiv Fosfa

prosto nepřijatelné úrovně kvality. A na trhu skutečně
máme již její čtvrtou generaci,“ říká Radek Marták.
Suroviny jsou jen prvním krokem, tím druhým je
najít takovou jejich kombinaci, která přinese kýžený
výsledek, což opravdu není snadné. Vyplácí se ale
nedělat kompromisy. Každý výrobek Feel Eco má
nějaký aktuální status ekologie, účinnosti a bezpečnosti. V běžné praxi se často stává, že výrobce
přijde s inovací, která v některých aspektech jde
dopředu, ale v jiných popře a zastíní i minulou

kvalitu. „Ve Feel Eco, pokud inovujeme, trváme
na tom, aby se při zlepšení nezhoršil žádný z původně
nastavených parametrů. Jinak řečeno, pokud chceme
zvýšit účinnost, nesmí se to stát na úkor ekologie ani
zdraví. A naopak, zdravotní či ekologické parametry
nesmějí mít dopad na účinnost,“ poodhaluje zákulisí
vývoje celé řady Radek Marták a dodává, že interní
kontrolní parametry firmy jsou daleko přísnější, než
je běžná legislativa EU.
Složení produktů podléhá neustálému vývoji. To, co
kdysi bývalo oslavováno, již není dostatečné. Je to
tak v mnoha oblastech. Příkladem může být odbourání složek MIT ze všech produktů. Tato diskuze
o používání konzervantů na bázi isothiazolinonů je
ještě v nedávné paměti. Byť je vědecká komise pro
bezpečnost spotřebitelů (Scientific Committee on
Consumer Safety – SCCS) v produktech takzvaně
oplachových, což jsou tekutá mýdla, sprchové gely
či šampony, nezakazuje, Feel Eco je opustila. „Po poměrně náročném vývoji jsme je ze všech receptur
vyřadili úplně. Zdravotní aspekty produktů jsou pro
nás důležité, proto jsme zvolili jejich úplné odebrání.
Samozřejmě je potřeba vidět, že alergenní či toxické
vlastnosti těchto konzervantů v běžně používaném
množství jsou velmi nízké,“ vysvětluje složitosti
vývoje Radek Marták.

Kosmetika jako problém
Ing. RADEK MARTÁK
Je ředitelem výzkumu a vývoje značky Feel
Eco. Vývoji kosmetiky, pracích a čisticích
prostředků se v břeclavské zelené továrně
věnuje od ukončení studia. Vystudoval
VUT v Brně a Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze.

Jaké jsou největší problémy současné běžné kosmetiky a jejich dopad? Proč má smysl se zabývat
produkcí Feel Eco? „Běžná kosmetika má dnes,
bohužel, poměrně levný základ. To se lze snadno
dočíst na obalu. Suroviny v nich jsou komoditní
a drtivá většina výrobků na trhu se od sebe liší
hlavně vůní a barvou. Když mi náhodou někdo
k nějaké příležitosti jako maličkost daruje například sprchový gel, dlouho váhám, co s darovaným

vzorkem provedu. Většinou jej přinesu do laboratoře. Komplexita běžných receptur je nízká. Základní
účel mytí splní, ale jsou příliš parfemované, obvykle
také plné alergenních složek a většinou je použita
konzervace na bázi IT. Chybí tam kvalitní složky pro
péči o pokožku. Také se hůře splachují z kůže, kůže
při mytí nepříjemně klouže a nakonec je kůže vymytá, odmaštěná až vysušená. My vyvíjíme kosmetické
produkty tak, aby docházelo k udržení přirozené
kožní bariéry. I proto jsou naše receptury složité
a zároveň proti tomu levnějšímu i dražší. Přidaná
hodnota je právě v tom, že se o kůži staráte jemně
a kvalitně. Zdravou kůži si již nikdy nekoupíte.
Na čisticí prostředky, které vyrábíme pod značkou
Feel Eco, máme podobně vysoké požadavky, jako
když vyvíjíme kosmetiku. Potřebujeme, aby byly jemné a zároveň účinné. Před uvedením na trh musí splňovat celou řadu kritérií, která si nastavujeme ještě
přísněji, než určují předpisy. Ačkoli čisticí prostředky
nejsou přímo určeny pro mytí kůže, velmi zodpovědně vážíme typy a limity látek, které obsahují. Zdraví,
bezpečnost, ekologické složení a účinnost – to jsou
čtyři podmínky, které musí bezpodmínečně splňovat
každý náš produkt, než ho nabídneme spotřebitelům.
Také proto prostředkem na nádobí Feel Eco můžete
očistit i ovoce a zeleninu od vosku a postřiků, dalším
výrobkem můžete mýt dětské hračky a dudlíky,“
představuje detaily Radek Marták. V počátcích Feel
Eco byly konkurenční produkty na trhu poměrně
neúčinné, ekologie byla prioritou a lidé i výrobci
zvolili jednoduchý trade-off. Účinnost ustoupila
ekologii. Toto paradigma zůstalo u některých
produktů dodnes. Feel Eco však hodnotí účinnost
svých produktů srovnáním s konkurencí, která
patří mezi špičku i neekologické produkce. Q
PETR KARBAN
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Vertikální farma
zázrak, nebo bublina?
Moderní zemědělství přináší nejrůznější témata. Jedním z nich jsou vertikální farmy. Fenomén, o němž se začalo mluvit
před několika lety. Někdo v něm vidí spásu zemědělství, někdo slepou cestu a nafouknutou bublinu. Odpovědi jsme hledali
na vertikální farmě, kterou už více než dva roky v Břeclavi provozuje inovativní Fosfa.

V

ertikální farmaření patří globálně k nejrychleji se rozvíjejícím segmentům zemědělství – v roce 2010 byla na světě pouze jediná
vertikální farma v Japonsku, v roce 2013 již tři
(Japonsko, USA, Jižní Korea) a dnes již existují
vyšší desítky až nižší stovky vertikálních farem,
včetně příkladů farem plně automatizovaných,
s širokým využitím umělé inteligence. Studie
společnosti Market Watch odhaduje, že by v letech
2016–2022 měl globální trh vertikálních farem
růst každoročně o 24,8 % na celkovou hodnotu
5,8 mld. dolarů. Těžištěm jejich rozšíření je Asie
a Severní Amerika.

Vize pro 21. století
Podstata vertikální farmy vychází z modelu pěstování rostlin in vitro, tedy v plně kontrolovaných
vnitřních podmínkách. Tyto postupy jsou běžnou
součástí šlechtitelské praxe. Všechny faktory
prostředí – osvětlení, výživa, vnitřní atmosféra –
jsou při nich nastavitelné a plně pod kontrolou
pěstitelů. Výhody vertikální farmy jsou zřejmé:
úspora prostoru, dramatická úspora vody, vyšší
výnosy. Na druhou stranu nutno přiznat, že farmy
mají vyšší energetické nároky a zdaleka se nehodí
pro pěstování všeho. „Na počátku příběhu vertikální farmy v naší společnosti stálo několik základních
vizí. Za prvé se jednalo o reakci na globální klimatické změny a výzvy, před kterými bude lidstvo stát
ve 21. století. Druhým významným aspektem je
zvyšování bezpečnosti zemědělské produkce. Jedním
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PESTICIDY A HERBICIDY
NEPOUŽÍVÁME, PROTOŽE JE
NEPOTŘEBUJEME. RŮSTOVÉ
REGULÁTORY A POMOCNÉ LÁTKY
PROTO, ŽE JEDNOZNAČNĚ
PREFERUJEME BEZPEČNOST NAD
EKONOMICKÝMI BENEFITY.

ze základních pravidel je pěstování pouze takové
zeleniny, kterou jsme ochotni bez obav podávat
i našim vlastním a nejmenším dětem. Třetím
důvodem je pak vize stát se firmou světové třídy
(WCC) a být inovativní společností, která vyvíjí
širokou škálu ekologických produktů. Z toho důvodu naše společnost investovala a neustále investuje
nemalé prostředky do výzkumu a vývoje vertikálního farmaření a neustále zdokonaluje používané
technologie i pěstební metody,“ říká Jiří Urban,
vedoucí projektu Vertikální farma břeclavské
Fosfy. Inspirací ke vzniku projektu bylo setkání
Ivana Baťky, majitele společnosti, s vizionářem
a velkým propagátorem vertikálního farmaření
profesorem Despommierem z Kolumbijské univerzity. Samotnému spuštění projektu předcházelo
několik let testování a vývoje, výsledky pak byly
použity pro konstrukci první vertikální pěs-

tební komory pro komerční produkci v Česku.
Důraz je přitom kladen i na maximální možné
využití českých firem jako subdodavatelů dílčích
technologií. Výzkum a vývoj neustále pokračuje,
a že se projekt osvědčuje, v praxi dokládá fakt, že
aktuálně je v realizaci rozšíření stávající vertikální
farmy o další pěstební komoru.

Napodobujeme přírodu
Přes značný boom má pěstování plodin ve vertikální farmě své odpůrce, kteří v tomto způsobu
vidí nepřirozenou metodu a manipulaci s využitím chemie. Každá vertikální farma využívá high-tech technologie a pracuje v doslova laboratorních podmínkách. Půda totiž není pro pěstování
rostlin nezbytná, hydroponický roztok nebo
aerosol dodají rostlině živiny stejně účinně. Nezbytná je fotosyntéza, která vyžaduje fotosynteticky aktivní záření. Sluneční svit na vertikální farmě
nahrazují LED světla speciálně zkonstruovaná pro
pěstování zemědělských plodin, s posílením těch
složek světelného spektra, které využívají rostliny
pro fotosyntézu. Vnitřní prostor vertikální farmy
je chráněn před kontaminací porostů škůdci
nebo původci chorob, proto není třeba využívat
chemickou ochranu rostlin. „Pesticidy a herbicidy
nepoužíváme, protože je nepotřebujeme, přípravky
ze skupiny růstových regulátorů a pomocných látek
nepoužíváme proto, že jednoznačně preferujeme
bezpečnost produktů nad ekonomickými benefity. Naše produkty tak dopadají, podle našeho

zelené & čisté
protože je pravda, že rostliny vystavené přirozeně
specifickým stresům mívají lepší aroma i chuť
a vyšší imunitu i odolnost,“ vysvětluje podstatu
břeclavské technologie Jiří Urban.

Budoucnost vertikálních farem
Z hlediska prosazení technologie vertikálních
farem v praxi existují globálně odlišné přírodní
a ekonomické předpoklady v různých geografických oblastech. „Excelentní předpoklady jsou
zejména v zemích, které trpí přelidněním a obecným nedostatkem orné půdy, což jsou typicky země
východní a jižní Asie, dále v zemích s extrémně
nevhodnými přírodními podmínkami pro rozvoj
zemědělství, jako jsou pouštní monarchie Perského
zálivu a dále v obecně inovativních zemích s dostatkem kapitálu, typicky USA. Českou republiku
je možné charakterizovat jako zemi s přírodními
podmínkami vhodnými pro rozvoj zemědělství
a s dostatkem cenově přijatelných zemědělských
produktů. Problémem je však postupný přesun
oborů s vyšší přidanou hodnotou do zahraničí
a nahrazování domácí produkce zejména importy
z dalších zemí EU, k čemuž v posledních třiceti letech dochází takřka masově. Negativně se projevuje
trend snižování úrodnosti a degradace zemědělské
půdy, což je rovněž důsledkem nevhodné zemědělské politiky v posledních třech dekádách. Naše vertikální farma se přesto nesnaží konkurovat tradiční
zemědělské produkci. Zaměřujeme se na produkty
s vyšší přidanou hodnotou, ostatní plodiny, například saláty, pěstujeme pouze doplňkově jako službu
našim zákazníkům. Naše produkty jsou na trhu
z hlediska bezpečnosti téměř bezkonkurenční,
protože neobsahují žádná rezidua toxických látek,
navíc jsme schopni dodávat celoročně s pravidelnou
týdenní frekvencí a s neustále shodnou a vysokou
kvalitou. Rostliny nejsou kontaminovány žádnými

chorobami či škůdci, což je pro některé specifické
a náročné zákazníky zcela zásadní aspekt,“ vypočítává Jiří Urban.
I v českých podmínkách má vertikální farma své
opodstatnění a může být přínosem. O tom chce
Fosfa přesvědčit i přechodem z hydroponického
pěstování na aeroponické a některými dalšími
inovacemi, na nichž celý vývojový a výzkumný
tým pod vedením Jiřího Urbana pracuje. Ty by
měly posunout přínos břeclavské vertikální farmy
ještě o kus dál. Q
PETR KARBAN

SHRNUTÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH
BENEFITŮ VERTIKÁLNÍ FARMY
Q

Úspora pěstební plochy, tedy zemědělské
či přírodní půdy

Q

Úspora vody až 90 %

Q

Eliminace používání pesticidů, růstových
regulátorů a pomocných látek

Q

Snížení zátěže životního prostředí vlivem
dopravy produktů na dlouhé vzdálenosti

Q

Eliminace výstupů škodlivých látek do okolí
vertikální farmy

Q

Úspora odpadů

Foto: 3x archiv Fosfa

názoru, z hlediska bezpečnosti lépe i ve srovnání
s produkty biozemědělství, a to ze tří základních
důvodů. Prvním je právě možnost přenosu pesticidů
v krajině z pozemků s aplikovaným konvenčním
zemědělstvím na pozemky s biozemědělstvím.
Druhým důvodem je dlouhodobá zátěž zemědělské
půdy postřiky ve spojení s nadměrným využíváním
nekvalitních minerálních hnojiv, které jsou zdroji
reziduí těžkých kovů v půdě. Třetím důvodem je
riziko obsahu mykotoxinů v bioprodukci. Produkty
vertikální farmy tedy nejsou kontaminovány
žádnou zdraví škodlivou chemií a pěstování v plně
kontrolovaných podmínkách je zárukou zajištění
takové kvality, neboť veškeré faktory pěstování jsou
plně pod kontrolou pěstitelů. Díky filtraci vzduchu
na úrovni laboratorních podmínek nejsou rostliny
vystaveny ani vzdušné prašnosti. Poslední námitky
občas směřují k hydroponickým roztokům, které
jsou chápány jako chemické látky. To pramení
obvykle z neznalosti. Celý svět je tvořen chemickými
látkami, v hydroponických roztocích jsou obsaženy pouze anionty a kationty rostlinných živin,
takzvané makroelementy a mikroelementy, které se
přirozeně vyskytují i v půdě, respektive půdní vodě
a které jediné je schopna rostlina kořeny přijmout.
Hydroponickým roztokem tak pouze napodobujeme půdní vody, ovšem pouze s obsahem takových
látek, které jsou pro rostlinu nezbytné a které
jsou přijatelné kořeny. Tyto látky jsou nedílnou
součástí přirozeného globálního koloběhu živin
a biologických cyklů. Bez jejich přítomnosti v půdě
by nemohl život na Zemi existovat. U nás dbáme
navíc i na to, aby zdroje těchto živin neobsahovaly
žádné nežádoucí příměsi, používáme superčisté
formy živin. Aktuálně testujeme i využití výživy
na bázi organických látek přirozeně se vyskytujících
v půdním humusu a s využitím činnosti užitečných
mikroorganismů, pracujeme i se specifickými stresy,

RNDr. JIŘÍ URBAN, Ph.D.
Dva roky vede projekt Vertikální farma
a řadu Feel Greens. Dříve pracoval ve
Výzkumném ústavu bramborářském, kde se
věnoval výzkumu pěstování rostlin in vitro.
Je absolventem Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci.
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Foto: 2x BB Com

Zastřešení ekologické,
Zelené střechy přinášejí lidem mnoho energetických výhod, a navíc jsou na
pohled velmi atraktivní. Při extenzivním ozelenění střech se využívá nenáročných
květin a travin. Existuje však i ozelenění intenzivní, kdy má zákazník na střeše či
terase pobytový trávník, keře, stromy, květiny nebo třeba záhonek s bylinkami
a zeleninou.

S

polečnost BB Com je ryze česká firma s více
než dvacetiletou tradicí, vlastní výrobu
substrátů pak začala už v roce 2000. Dnešní
produkce společnosti obsahuje zhruba šedesát
druhů výrobků, mimo jiné i pro realizace zelených
střech.
Vegetační střechy lze označit za technologická
řešení, která výrazně dokážou prodloužit životnost
hydroizolační vrstvy. Chrání střechu před dopadem UV paprsků a zároveň i před extrémními
rozdíly teplot. Díky zeleným střechám dochází
rovněž k lepší tepelné izolaci stavby. Tím je možné
výrazně snížit náklady potřebné na vytápění nebo
klimatizování, čímž dochází ke snížení energetické náročnosti budovy. Na zelené střechy je navíc
možné získat podporu z dotačního programu
Nová zelená úsporám až do výše 500 Kč/m2.
„Naprosto zřejmou výhodou zelených střech je vylepšení mikroklimatu, neboť zeleň vysazená v těchto
místech dokáže zvlhčovat prostředí a ochlazovat
okolní vzduch. Nejen rostliny, ale i celý povrch
zelených střech zachycuje částečky prachu a další
škodliviny. Vegetační vrstva také velmi dobře pohlcuje hluk. V neposlední řadě je tu také možnost, že
se na zelených střechách usadí užiteční živočichové,
pro něž může být toto prostředí jediné vhodné široko
daleko, například jedná-li se o hustou městskou
zástavbu,“ uvádí výkonný ředitel společnosti
BB Com Tomáš Kolomý.
Základními proměnnými při volbě typu zelené
střechy jsou nosnost střešní konstrukce, preferovaný typ zeleně, a především akceptování nároků
na její údržbu. Intenzivní střešní substrát se
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používá pro střešní zahrady s údržbou, která se
dá srovnat s klasickou zahradou, přičemž se zde
zpravidla instaluje závlaha.
Druhou skupinu tvoří střešní substráty pro extenzivní zelené střechy s minimální údržbou. Ty jsou
určeny pro nenáročné, především suchomilné
rostliny a trávy, které můžeme s úspěchem na střechách pěstovat i v nižší vrstvě substrátu okolo
5 až 10 centimetrů.
Střešní substráty firma dokáže dopravit na střechu
vyfoukáním silocisternou a pneumaticky trans-

Extenzivní střecha, BB Com (na horním snímku intenzivní střecha)

portovat až do vzdálenosti 100 metrů. „Zákazníkovi dodáváme celé souvrství zelené střechy nebo
pouze substrát Florcom a můžeme mu doporučit
osvědčené realizátory, se kterými jsme spolupracovali na stovkách projektů. Doporučit lze i dodavatele
rozchodníkových koberců, které jsou zapěstované
v našich substrátech. Střecha je pak plně funkční již
v okamžiku předání,“ vysvětluje Tomáš Kolomý.
„Substráty pro zelené střechy značky Florcom vyrábíme čistě z českých materiálů. Zaručují dlouhodobou funkčnost střešního souvrství, které vydrží i několik desetiletí bez nutnosti dalších nákladů. Většina
z nich jsou v podstatě recykláty, jako například
Liapor, který se vyrábí z jílů vytěžených při těžbě
uhlí nebo drcený cihelný střep z nepoužitých zmetků
vzniklých při výpalu. Použitím těchto ekologických
recyklátů nejen šetříme, ale i zvelebujeme naše
životní prostředí,“ uzavírá Tomáš Kolomý. Q
ERIK BÁRTEK

PODPORA ZELENÝCH STŘECH
Společnost BB Com je velkým propagátorem
vegetačních střech, o čemž svědčí mimo jiné
i účast firemního specialisty v porotě soutěže
Zelená střecha roku. Firma je zároveň členem
sekce Zelené střechy při Svazu zakládání
a údržby zeleně a každoročně se účastní
i výstavy Střechy Praha.

Více informací na:

bbcom.cz

advertorial

Evropský cykloturistický fenomén

Foto: archiv Ústeckého kraje

Je vedena na území 2 států, respektive 7 německých spolkových zemí a 4 českých krajů a jednoznačně je jednou
z nejkrásnějších a nejoblíbenějších říčních stezek v Evropě. Labská stezka. Je ale i příkladem toho, jak kraje mohou velmi
přirozeným způsobem podpořit regionální podnikání a rozvoj.

Foto: CzechTourism

CYKLOPRŮVODCE LABSKOU STEZKOU

Z

celkových přibližně 400 kilometrů stezky na území České republiky jich připadá
na Ústecký kraj 96 kilometrů. A právě kraj je
v projektu Labské stezky významným partnerem.
„Jedná o prvotřídní turistický produkt, který dokáže
v kraji udržet turistu několik dní, nabízí totiž po celé
své trase nespočet zážitků. Taková podoba turistického ruchu je pro náš kraj velmi důležitá, stezka vede
cyklisty mimo centra a přináší život tam, kam by
jinak těžko došel. Podpora regionů, podmínky pro
rozvoj služeb i v menších obcích, to je efekt, kterým
stezka vrací regionu to, co do ní kraj investuje,“
vysvětluje náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Zdeněk Matouš, odpovědný za regionální rozvoj
a cestovní ruch, proč je právě Ústecký kraj většinovým investorem výstavby Labské stezky.

Životodárné řeky
Voda, tedy potoky, říčky a řeky, byly vždy nositelkou života. Ústecký kraj se k té přirozené podobě
vrací. A nejde jen o Labskou stezku. „Do konce
loňského roku jsme jako kraj investovali z vlastních
prostředků i prostředků Evropské unie do projektu
páteřních cyklostezek téměř půl miliardy korun.
Nejvíce samozřejmě do Labské, ale je tu stezka
Ploučnice, je tu Krušnohorská magistrála, v současné době velmi intenzivně pracujeme na přípravě
výstavby cyklostezky podél řeky Ohře. Jinými slovy,
budeme v takových investicích pokračovat, protože
výsledky jsou jednoznačně pozitivní,“ slibuje náměstek Matouš. Aktivity jeho rezortu jdou navíc ruku
v ruce s trendy ekologicky šetrné turistiky, která se
těší v rámci Evropy stále vyššímu zájmu. Labská

stezka už finišuje, chybí jen poslední úsek, který –
rozdělený do tří etap – Ústecký kraj buduje nebo
hodlá budovat. Jedná se o etapu Dobříň – Račice,
která má být dokončena do konce roku 2019, etapu
Račice – Hněvice a etapu Třeboutice – Nučnice,
kde práce začínají letos a skončí v roce 2020.

Jedinečný cyklovýlet
Dokončená Labská stezka dovolí turistům dostat se
pohodlně ze státní hranice až do Prahy či obráceně.
Turistický fenomén totiž nabízí řadu skutečně unikátních přírodních i architektonických památek –
ve směru od hranice je první na řadě pozoruhodná
krajina skalních měst CHKO Labské pískovce a NP
České Švýcarsko, Pravčická brána a soutěsky řeky
Kamenice u obce Hřensko, cestou k Děčínu láká
charakteristický impozantní zámek nad soutokem
Labe s Ploučnicí, cestou z Děčína pak cesta vede
malebným údolím s hrázděnými domy, zámkem
a pivovarem Velké Březno, s odbočkou k historické
železnici a skanzenu lidové architektury do Zubrnic, následuje krajská metropole se šikmou věží
a vyhlídkovou restaurací Větruše, Střekov, Porta
Bohemica, za níž se krajina lemovaná vinicemi
u vinařské obce Velké Žernoseky rozestupuje do údolí, v němž se na soutoku Labe s Ohří
rozprostírá historické královské město a biskupské
sídlo Litoměřice s řadou kostelů a historických
měšťanských domů. Přes Roudnici nad Labem to
již není daleko do Středočeského kraje… Q

Na podporu Labské stezky se Ústecký
kraj každoročně ve spolupráci s Nadací
Partnerství podílí na vydání Cykloprůvodce
Labská stezka, který je napěchován
aktuálními informacemi a přehledovými
mapami celé cyklotrasy. Tradičně vychází
v nákladu 260 000 ks v české a německé
jazykové mutaci a přináší tipy na hlavní
atrakce a informace o servisech, přívozech,
turistických infocentrech a dalších službách
pro cyklisty podél celé stezky. S osvědčeným
příručním formátem 21 x 25 cm se vejde
do každé cyklobrašny a je tak ideální
pomůckou pro přípravu a plánování, stejně
jako kompaktním a praktickým společníkem
při vlastním putování po Labské stezce.
Na 104 stranách průvodce představuje
521 certifikovaných (s certifikací Cyklisté
vítáni / Bett und Bike) ubytovacích zařízení
pro cykloturisty od kempů či turistických
ubytoven až po pohodlné ubytování
v penzionech a hotelech. Tato zařízení
nabízejí mimo jiné možnost ubytování
na jednu noc či bezpečnou úschovu kol.

Více tipů na výlety, akce a dovolenou
v Ústeckém kraji najdete na

www.branadocech.cz
a o Labské stezce na

www.stredohori.cz

VALERIE SAARA
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Budoucnost jménem vodík
Je vodík palivem budoucnosti? V jaké fázi je momentálně jeho využití a existují už dnes konkrétní projekty, které s tímto
prvkem jakožto dopravním palivem skutečně počítají? S Ladislavem Ornstem, spoluzakladatelem společnosti United
Hydrogen, jsme si povídali o možnostech, které vodík nabízí.

V

e Spojených státech vaše firma United
Hydrogen působí už od roku 2008.
Jak se od té doby změnil trh?
Od založení firmy až do začátku letošního roku
jsme vyráběli a dodávali klientům v USA plynný
vodík. Našimi klienty jsou velké potravinářské koncerny jako Tate & Lyle, velcí energetičtí giganti jako
Duke Energy, American Electric Power a spousta
dalších firem. V letošním březnu však nastal zlom,
jelikož jsme spustili výrobu kapalného vodíku
v Tennessee. Pokud víme, tak jsme jediná soukromá
společnost na světě, která disponuje výrobou kapalného vodíku, a tímto krokem jsme se zařadili mezi
giganty jako Linde, Praxair či Air Liquide.
Co se týká trhu s vodíkem, nejdůležitějším faktorem
je, že roste poptávka. To je způsobeno tlakem
na čistou mobilitu, zejména aplikacemi v logistice a dopravě. V současné době je v USA boom
vodíkových technologií, je zde v provozu kolem
15 000 vysokozdvižných vozíků a 6 500 aut, což
zásadním způsobem zvyšuje spotřebu vodíku. Když
vezmeme v úvahu například cíle Kalifornie mít
na silnicích jeden milion vodíkových aut do roku
2030 a do stejného roku mít zcela čistou logistiku
přístavu v Los Angeles, kam denně přijede kolem
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FIRMA ALAKA‘I SKUTEČNĚ MÁ
V USA FUNKČNÍ DRONY, DÍKY KTERÝM
HODLÁ V PŘÍŠTÍCH MĚSÍCÍCH ROZJET
REÁLNOU TAXI-DRON SLUŽBU. JE TO
NAPROSTÁ NOVINKA, KTEROU SE
ČTENÁŘI KOMORY DOZVÍDAJÍ JAKO
PRVNÍ.
12 000 nákladních vozidel, nárůst spotřeby vodíku
bude brutální.
Tlak na snižování emisí sílí a vodík v něm bude hrát
nezastupitelnou roli díky své energetické hustotě.
Dnes v podstatě neexistuje velká společnost, která
by se nezabývala vodíkem – ať už je to BMW, AUDI,
Toyota, Lexus, General Motors, Shell, Bosch, Linde,
Amazon, Wall Mart, Google nebo Apple.

Zmiňoval jste automobily. Kde dál je v praxi
vodík využitelný?
Uvedu jednu zajímavost, která mě v poslední době
velmi potěšila a je příkladem použití disruptivních

vodíkových technologií v běžném životě. Nedávno jsme začali dodávat vodík společnosti Alaka’i
Technologies. Ta na jednom světovém veletrhu
před několika lety představila svou vizi taxi služby,
která by převážela lidi, podobně jako to dělají Uber
nebo Bolt. Ovšem s tím rozdílem, že místo auta by
je vozil dron. Tehdy jsme to považovali za utopii.
Jejich tehdejší prototyp totiž počítal, že bude v dronu baterie, což se ukázalo jako nemožné. Samotná
baterie váží příliš mnoho na to, aby byl takový pohon při svém výdeji energie efektivní. Ovšem vodík,
který má v sobě uložen dvěstěkrát více energie než
baterie, tento problém vyřešil. Výsledek je takový,
že firma Alaka’i skutečně má v USA funkční drony,
díky kterým hodlá v příštích měsících rozjet reálnou
taxi-dron službu. Je to naprostá novinka, kterou
se čtenáři Komory dozvídají jako první. Dron je
až čtyřmístný a je skutečně schopný na solidní
vzdálenosti přepravovat lidi se zavazadly, přičemž
zdrojem jeho energie je vodík, který se v palivovém
článku převádí na elektrickou energii a ta pohání
motory dronu.

Jak je to nyní s vodíkovými auty? Kde jsou
nejsilnější trhy?

cích stanic a na silnicích asi 4 000 vodíkových aut.
Tato čísla by se ale měla navýšit po olympijských
hrách 2020 v Tokiu, které mají být propagační
platformou pro vodík v Japonsku. Veškerý transport
z olympijské vesnice stejně jako taxi pro přepravu
návštěvníků by měly být založené na vodíkových
autech a autobusech. V Evropě je paradoxně více
čerpacích stanic než v Kalifornii (asi 50, pozn.
red.), samotných aut zde však jezdí jen něco okolo
tisícovky. Existují ovšem jasné strategie a iniciativy
dostat na starý kontinent více vozů na vodíkový
pohon. Vývoj vodíkové infrastruktury chtějí
urychlit například v Německu, kde existuje sdružení
Clean Energy Partnership, které má v plánu vystavět
po celé zemi čtyři sta čerpacích stanic na vodík
do roku 2025. Dá se předpokládat, že s německou
precizností se tak skutečně stane. Podle mého
názoru jsme skutečně v přelomové době. Byť si toho
veřejnost moc nevšímá, za pět deset let se podíváme
kolem sebe a vodíková auta a čerpací stanice budou
běžnou součástí našeho života.

Novinkou u vás je však založení investičního
fondu HYDROGEN1. O co se jedná?
Jedná se o fond kvalifikovaných investorů, který
jsme založili proto, abychom dali investorům, kteří
již nějakou dobu projevovali zájem se spolupodílet
na našich vodíkových projektech, možnost s námi
investovat do čistých technologií dopravy a energetiky budoucnosti.

V tuto chvíli určitě v USA. V Kalifornii je v provozu
čtyřicet čerpacích stanic a na silnicích 6 500 vodíkových aut. Cílem je 200 čerpacích stanic do roku
2025 a 1 000 čerpacích stanic a jeden milion aut
do roku 2030. Druhým nejvíce se rozvíjejícím
trhem je Japonsko. Tam je v provozu asi 100 čerpa-

Do jakých konkrétních odvětví chcete
s fondem investovat?
Především do výroby vodíku z obnovitelných
zdrojů, do výroby vodíku z odpadního plynu, který
vzniká při výrobě chlóru, a určitě také do čerpacích
vodíkových stanic, především v Kalifornii.
Jeden zcela unikátní projekt na toto téma nedávno

Foto: archiv United Hydrogen
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PODLE NEJNOVĚJŠÍ STUDIE
SPOLEČNOSTI KPMG JSOU
CELOSVĚTOVĚ PŘEDNÍ MANAŽEŘI
V OBLASTI AUTOMOTIVE
PŘESVĚDČENI, ŽE PODÍL VODÍKOVÝCH
AUT V OBDOBÍ MEZI LETY 2030–2050
BUDE MEZI 18 AŽ 23 %.
představila firma Nikola Motor. Jedná se o nesmírně
ambiciózní projekt, doslova napumpovaný významnými investory, jehož hlavním tématem je vodíková
nákladní doprava. Jejich prototypy tahačů už mají
objednané po tisících kusech obrovské firmy, jako
je Anheuser-Busch nebo FedEx. Je vidět, že i tyto
koncerny zajímá čistá mobilita a chtějí se v ní
angažovat. S Nikola Motor samozřejmě diskutujeme
o spolupráci při zásobování jejich čerpacích stanic
či začlenění vodíkových čerpacích stanic, které budeme stavět, do jejich logistické infrastruktury (prototypy tahačů lze pod heslem Nikola Motor trucks
dohledat na youtube.com, pozn. red.). Je dobře, že se
čím dál více hovoří o devastaci životního prostředí
a také o tom, co jsme ve jménu pokroku udělali naší
planetě. Stále více společností i jednotlivců se s tím
snaží něco udělat. Žijeme skutečně ve zlomové době
a my jsme rádi, že našimi projekty alespoň trochu
přispíváme ke zlepšení budoucnosti nás všech…

A co projekty v České republice?
Ze strany státní správy už byl vyhlášen dotační
program na prvních dvanáct čerpacích stanic s tím,
že už se do něj přihlásili první zájemci. V prvním
kole uspěla Benzina, která začne v letošním roce
stavět tři čerpací stanice na vodík a aktivní je též
město Ostrava, které chce postavit čerpací stanici
pro flotilu vodíkových autobusů, které mají ve městě
jezdit v rámci hromadné dopravy, což vnímám jako
skvělý začátek a možnost ukázat lidem, v čem je
vodíková mobilita tak výhodná. Tyto stanice pak
mohou do budoucnosti sloužit i jako zdroj pro
běžná vodíková auta vlastněná občany. Q
ADAM MAŠEK
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Foto: 2x Bioway

Bioway ukazuje cestu
že CEF financoval inovativní projekty komplexní
mobility. „Zpracovali jsme a předložili komisi
přeshraniční česko-slovenský projekt, který počítá
se šesti stacionárními čerpacími stanicemi na kapalný zemní plyn. V létě 2017 jsme skutečně získali
souhlas EU a takřka dva roky se snažíme projekt
realizovat. Pravda, mysleli jsme si, že to bude
jednodušší. Jen najít místa na zbudování čerpacích
stanic není jednoduché, podmínkou EU jsou veřejně
přístupné stanice na TENT-T koridorech – lokality
v Česku máme vybrané a pracujeme na smlouvách,
na Slovensku ale stále hledáme, protože Slovensko
má v této oblasti zatím výrazný dluh. Například
CNG stanic je v Česku přes stodevadesát, na Slovensku dvanáct. A česká vláda věnuje tomuto tématu
více pozornosti,“ všímá si David Halasz.

Důvěra v budoucnost
Debata o ekologickém dopadu dopravy, zvláště kamionové, přináší již několik let
téma biopaliv, v Česku diskutované i kvůli žlutým polím. Jiný rozměr debatě dává
zkušenost slovenské transportní společnosti Bioway, která se zaměřuje na výrobu
bioLNG, buduje v Česku a na Slovensku LNG infrastrukturu a asi jako jediná
evropská společnost provozuje kamionový vozový park výhradně s pohonem
na kapalný zemní plyn.

S

projektem naostro začali v minulém roce,
byť jeho geneze je poněkud delší, v podstatě
trvá sedmým rokem. Zkapalněný zemní plyn
je v Evropě, především v té střední a východní,
stále novinkou. Nicméně tahače s tímto pohonem
celkem běžně jezdí v Británii, ve Francii, v Belgii,
Holandsku… „U nás to začalo v létě 2013, kdy
jsem od majitele společnosti pana Podoláka dostal
na stůl časopis s článkem o kamionech na zkapalněný zemní plyn, tehdy to bylo Volvo v kombinaci
metan/diesel. Indikované úspory a ekologický
provoz byly tak zajímavé, že jsme se rozhodli takový
kamion pořídit. I když je auto dražší, po dvou letech
vydělává,“ vzpomíná na začátky manažer LNG
divize společnosti Bioway David Halasz.

Problémy velkých ideí
Cena nabídnutá výrobcem byla tehdy ovšem vyšší,
než na Slovensku předpokládali, a začali proto hledat jiné možnosti. Trvalo to několik let a mnoho
jednání a drobných krůčků, než se po neúspěších
dostali až ke Scanii a Ivecu, ti tehdy přišli s čistě
LNG pohonem pro kamiony. „Motory byly slabší,
330 až 340 HP, ale pro regionální dopravu byly
už tehdy dostačující. Byli jsme na mezinárodních
konferencích za blázny, protože nikdo nevěřil, že
firma ze Slovenska, kde není žádná infrastruktura
ani nikde v okolí, chce koupit stovku kamionů. Dali
jsme se do spolupráce s výrobci a prodejci zemního
plynu, oslovili jsme Scanii i Iveco a šli si za svým
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cílem – mít flotilu tahačů s LNG pohonem, zapojit
je do mezinárodní přepravy v západní Evropě
a současně na Slovensku a v Česku zatím vybudovat
infrastrukturu. Skončilo to memorandem s Gazpromem, který se zavázal vybudovat v Česku a na Slovensku infrastrukturu pro našich osmdesát až sto
kamionů,“ pokračuje David Halasz. Nastartovali
u nás v podstatě povědomí o LNG kamionech,
protože když tehdy oslovili firmy Iveco a Scania,
jejich importéři ani netušili, že kamion s LNG motorem mají v nabídce, centrála totiž tyhle kamiony
prodávala ve Skandinávii a západní Evropě, ale
vůbec nečekala, že by o ně mohl mít zájem někdo
ze střední a východní Evropy. Bohužel se ukázalo,
že pro banky není Bioway se svým pionýrským
projektem zajímavým partnerem – chybějící
infrastruktura, cena kamionů a k tomu neexistující
trh s nimi vystavily projektu stopku. O rok později
padlo navíc memorandum s Gazpromem, protože
cena nafty tehdy byla nízko a LNG naopak vysoko.

Přeshraniční projekt uspěl
Slovenští vizionáři se ale svého snu nehodlali
vzdát. Paradoxně se vše k lepšímu obrátilo díky
společnosti Gazprom, která v roce 2016 do Rostocku na prezentaci LNG jako paliva pro kamionovou
přepravu pozvala i zástupce Bioway. Díky kontaktům z konference se podařilo slovenské firmě
zapojit do speciálního programu CEF. Podmínkou
bylo rozšířit plány o infrastrukturní projekt, proto-

V září by společnost Bioway měla dostat objednané technologie, první jedna až dvě stanice by měly
stát ještě letos. Součástí projektu se stala i produkce kapalného bioLNG, který firma Bioway nakupuje buďto přímo z bioplynových stanic, případně
od dodavatelů z potrubí – cílem je v souladu s evropskou filozofií výhradně bioplyn druhé generace.
K tomu budou sloužit čtyři vlastní mobilní zkapalňovací jednotky. Od března má firma v provozu
prvních patnáct LNG nejmodernějších kamionů
typu megatruck s motory o výkonu 460 HP a je
patrně jedinou firmou v Evropě, která má vozový
park čistě z těchto ekologických vozů. „Zatím
využíváme mobilní čerpací stanici v Říčanech,
dvě jsou v Rakousku, sedm nebo osm v Německu.
Začínáme jezdit na trase České Velenice-Wolfsburg
pro Volkswagen, který po aféře dieselgate velmi dbá
na ekologii provozu a snaží se napravit si reputaci.
Budoucnosti ale věříme a snažíme se k projektu
dostat další přepravce, kterým můžeme v tomto
ohledu poskytnout nejen rady a zkušenosti, ale
i vlastní infrastrukturu. Praxe ukazuje, že zákazníci
se o ekologickou dopravu začínají zajímat,“ shrnuje
majitel společnosti Blažej Podolák. Q
PETR KARBAN

inzerce

Letos v květnu jsme si připomněli 100 let od narození profesora Čestmíra Šimáně, nestora našich jaderných oborů a jednoho ze zakladatelů areálu v Řeži. Právě tam se také uskutečnila výstava dobových dokumentů a fotografií ze života profesora Čestmíra Šimáně a při té příležitosti byla odhalena
jeho pamětní deska.

POMOZTE
SVÉMU
SRDCI!

KAŽDOU SOBOTU
V MAGAZÍNU VÍKEND
- SPECIÁLNÍ EDICE
ZZDRAVÉ SRDCE
 příběhy
 rady odborníků
 fakta a recepty
jak si udržet zdravé srdce

Chcete si prodloužit život?
Předplaťte si na rok sobotní Deník s magazínem Víkend (od 969 Kč)
a jako dárek získáte pažní tlakoměr Veroval® Compact.
JAK SI PŘEDPLATNÉ OBJEDNAT? Na www.mojepredplatne.cz. Nabídka platí do vyčerpání zásob.
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Energetické
úspory
Značka: spěchá

Dle směrnice Evropské komise (2012/27/EU) z roku 2012 musí Česká republika
v rámci energetických úspor vykázat do roku 2020 v konečné spotřebě až 51,1 PJ
nových úspor. Naplňování tohoto plánu se však v současné době státu nedaří.

E

vropská směrnice o energetické účinnosti
ukládá státu dosáhnout definovaných úspor
do roku 2020. Stát je zodpovědný za naplnění
úspor dle čl. 3 a dle čl. 5. Pro další oblasti uvedené
v čl. 7 definuje dva základní způsoby dosahování,
sledování a vykazování úspor energie. Buď jde
o povinné schéma, kdy jsou subjektem zodpovědným za uvedené činnosti povinné strany nebo
alternativní schéma, kdy stát vytváří svými politickými rozhodnutími podmínky, které stimulují
k vytváření úspor, které by jinak nevznikaly. Tento
druhý způsob si Česká republika vybrala v roce
2014 jako cestu s nejnižšími finančními dopady
na konečného spotřebitele.
Základním východiskem byl předpoklad, že velikost alokace zejména investičních evropských dotačních programů bude při vhodné kalibraci výzev
plně postačovat pro vyvolání uvedené výše úspor.

KLÍČOVÉ JE, ABY SE FIRMY
PŘIHLÁSILY K INICIACI STÁTU, TEDY
TYPICKY K NĚJAKÉMU EXISTUJÍCÍMU
DOTAČNÍMU TITULU. TEN SAMOTNÝ
PAK NEMUSÍ BÝT NUTNĚ EVROPSKÝ.
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Již na počátku ovšem mělo být kromě investičních
dotací rozvíjeno spektrum dalších opatření, která
by motivačně podporovala zájem o snižování energetické náročnosti a docilování úspor provozních
nákladů. Bohužel ne všechny dotační prostředky se
podařilo nastavit tak, aby o ně měli cíloví adresáti
zájem, tento problém se tak musel řešit v průběhu
času. Stejně tak se nedosáhlo na plnou výtěžnost
v rámci národního programu EFEKT.

Chybí celoplošný registr
Současné programové období dostalo poměrně
masivní balík peněz na různá energetická opatření
jak pro veřejný, tak podnikatelský sektor. „Problém
je v tom, že jsou tyto finance roztříštěné asi do pěti
operačních programů. Hlavní zdroj finančních
prostředků pak měl být sice v rámci Operačního
programu PIK (Podnikání, inovace pro konkurenceschopnost, pozn. red.) rozdělen pro podnikatelský sektor, ukázalo se ovšem, že očekávaná cílová
skupina o něj nemá zájem. Například pro velké
podniky jsou ekonomicky nevýhodné, administrativně náročné, a tudíž neatraktivní. Proto z tohoto
programu nečerpají, jak by se dalo očekávat,“
říká ředitelka Národního centra energetických
úspor Marie Zezůlková. Jen pro upřesnění – velké
firmy si ve skutečnosti sáhnou pouze na 30 %

způsobilých výdajů, proto pro ně nejsou finanční
prostředky z operačního programu zajímavé. Malé
firmy jsou na tom o něco lépe, jelikož mohou
dostat až 50 % nákladů. Firmy se tak obecně snaží
energetické úspory řešit takzvaně na vlastní pěst,
za vlastní náklady. Podnikatelský sektor tedy investoval především do technologických zařízení, kde
je návratnost úspor tři až šest let.
Kvůli neexistenci jednotného systému a především registru, do kterého by se na národní úrovni
evidovala plošně všechna tato opatření, se však
takové úspory vůbec nevykazují. „To není jen
problém podnikatelského sektoru, úspory nevykazují
ani města a obce. Vykazovat se sice může cokoliv,
co vzejde z národních peněz, klíčové ovšem je, aby se
firmy přihlásily k iniciaci státu, tedy typicky k nějakému existujícímu dotačnímu titulu. Ten samotný
pak nemusí být nutně evropský. Není to tedy tak,
že bychom neuměli ušetřit, hlavním problémem je,
že neumíme úspory podchytit a vykázat.“

Klíčová je i edukace
Problém zdaleka netkví jen ve firemním sektoru,
energetické úspory v České republice nejsou v popředí zájmu ani v rámci municipalit. Na lokální
úrovni stále převažují jiné priority než energetická
účinnost. Doložit toto tvrzení lze z poslední Analýzy potřeb měst a obcí ČR s ohledem na přípravu
nového programového období 2020+ zpracované ze strany Svazu měst a obcí. Nejvyšší zájmy
starostů jsou stále dopravní infrastruktura, oprava
chodníků a místních komunikací, sociální aspekty,
inkluze, problémy s vodou a podobně.

„Stát by měl u sebe v tuto chvíli hledat veškeré rezervy, které má, aby se například v energetickém sektoru, v průmyslu nebo dopravě vykazovalo vše, co se
v rámci úspor zatím udělalo. Ministerstvo průmyslu
a obchodu v tuto chvíli musí podchytit i dopravní
sektor, protože v něm prokazatelně vznikají úspory
díky zásahům státu a tyto úspory nemáme plně
podchycené a vykázané. Je to škoda. Další velkou
oblastí je role státu coby propagátora společenských
hodnot. Například Francie si do plnění započítává
i masivní kampaně, kde oslovují občany s tím, že
mají šetřit energií a jakým způsobem to dělat. U nás
máme v současnosti dvacet let edukace ohledně
třídění odpadu, ale co se energetických úspor týče,
žádná kampaň zde není.“ Řečí čísel domácnosti
spolknou 75 % elektrické energie, která se ve městech celkově spotřebuje, z toho 45 % je v budovách.
Masivní mediální kampaň by tak jednoznačně
vedla k velkým úsporám. „Způsobů, jak ušetřit
energii v domácnosti, je spoustu, lidé o nich často
jen neví,“ dodává Marie Zezůlková.

A co když nestihneme?
Co by se stalo, kdyby Česká republika nedokázala
závazek vůči EU naplnit, není v tuto chvíli jasné.
„Zřejmě by následovaly sankce, avšak povinnost
splnit úspory nám zřejmě zůstane. V praxi by to

znamenalo, že získané evropské dotační tituly
na energeticky úsporná opatření, které jsme
nedokázali vyčerpat, bychom museli vrátit, byť
třeba ne v celém objemu.“ Celková výše načerpaných dotací činí asi 20 miliard korun. Konečné
rozhodnutí je však na Evropské unii, která žádné
oficiální stanovisko zatím nevydala.
Faktem zůstává, že se Česká republika v tuto
chvíli nachází v klíčové fázi. „Během příštích pár
měsíců musíme umět nadefinovat to, co přesně
budeme chtít z operačních programů realizovat
do roku 2030. Budou to nejvíce klíčové aspekty
z hlediska plnění závazku. V první fázi je nutné
určit, kde máme reálný prostor pro vytváření
energetických úspor. V další fázi si pak řekněme, z jakého zdroje to zafinancujeme. Celkově
bychom mohli z operačních programů a z různých komunitárních fondů čerpat až 250 miliard
v průběhu příštích deseti let. Je pak na firemním
sektoru, krajích či městech, aby věděly, co přesně
by v rámci plnění chtěly dělat a na co by jim stát
měl poskytnout finanční prostředky – jak národní,
tak evropské. V tuto chvíli je v první řadě nutné
správně nastavit operační programy na jednotlivá
opatření,“ vysvětluje Marie Zezůlková. Q

Foto: Jakub HnČvkovský
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MARIE ZEZŮLKOVÁ
ředitelka Národního centra energetických
úspor
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firma měsíce

Foto: 5x Vyncke

Energie z odpadu

V Chlebovicích na Frýdecko-Místecku sídlí česká pobočka vlámské firmy Vyncke. Že jde o trochu jinou firmu, pochopíte ještě
dříve, než vstoupíte. Už před parkovištěm vás vítá velká a starobyle vyhlížející kovadlina s kladivem. Symbol, jehož význam
zná každý zaměstnanec podniku – před více než sto lety založil firmu kovář Louis Vyncke.

V

současné chvíli firmu vlastní a řídí již čtvrtá generace této rodiny. „Dirk Vyncke, představitel třetí generace, je vnukem zakladatele
a firmu již před léty předal svým synům Dieterovi
a Peterovi, kteří jsou nyní v čele společnosti. Dirk
je však stále aktivní jako jejich poradce a člen
dozorčí rady. Za sto dvanáct let existence se z malinké firmičky ve Flandrech stala světová firma.
Jsme velmi pyšní na to, že stejně velkou pobočku,
jako je ta původní v Harelbeke, máme právě tady
ve Frýdku-Místku,“ vysvětluje ve své kanceláři
Petr Salvet, jednatel české pobočky společnosti
Vyncke. Ostatně o zkušenosti z vedení rodinné
firmy a jejího předávání z generace na generaci
se na letošní již X. Setkání vlastníků rodinných
firem přijel do Olomouce podělit právě Dieter
Vyncke.

Nápad vlámského kováře
Psal se rok 1912 a ve vlámské části Belgie sídlilo
srdce evropského textilního průmyslu. Všude se
pěstoval len. Tehdy Louise Vynckeho napadlo, že
bude zpracovatelům této rostliny prodávat uhelné
kotle upravené pro spalování odpadu, který při
zpracování lnu vzniká. Takto vzniklou energii
bude možno využít pro další zpracování lnu
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TÉMĚŘ VŠUDE NA SVĚTĚ
DOKÁŽEME UKÁZAT KLIENTOVI NÁŠ
KOTEL, KTERÝ JE V PROVOZU UŽ
NĚKOLIK LET. KAŽDÝ MŮŽE VIDĚT,
ŽE NAŠE TECHNOLOGIE SKUTEČNĚ
FUNGUJÍ.
a výroba se tím zlevní. Geniálně jednoduchý plán
produkce energie z odpadů vznikajících při vlastní výrobě čehokoliv je funkční dodnes. „Našimi
zákazníky jsou většinou firmy z potravinářského
nebo agro průmyslu a z průmyslu zpracování dřeva. V rámci vlastní výroby produkují odpad a my
jim na jeho spalování dodáváme kotle a energetické celky šité na míru jejich potřebám a vybavené
špičkovou technologií. Pomáháme jim nejen zbavit
se odpadu, ale zároveň jim dáváme možnost vyrobit energii pro jejich výrobní linky. Jako před více
než sto lety,“ říká Dieter Vyncke.

Globální technologický lídr
Že skutečně pionýrské myšlenky nestárnou,
dokazuje současná pozice společnosti Vyncke

na světovém trhu – více než století výzkumu
a vývoje se zúročuje a Vyncke je dnes světovým
technologickým lídrem ve svém oboru. „Za celou
dobu existence firmy máme za sebou přes čtyři
tisíce realizací. Vytvořili jsme si tím asi nejrozsáhlejší know-how v oblasti spalování různých druhů
odpadu na bázi biomasy. A nebudu přehánět,
když řeknu, že dnes dokážeme vyrobit energii
z čehokoliv, co je rostlinného původu,“ s hrdostí
vysvětluje jeho bratr Peter a potvrzuje, že nejlépe
fungují reference: „Téměř všude na světě dokážeme ukázat klientovi náš kotel, který je v provozu
už několik let. Každý se tak může přesvědčit, že
naše technologie skutečně fungují, že to není jen
chvástání a prázdné fráze.“ Nedávno do portfolia
společnosti přibylo další významné odvětví, kotle
Vyncke dokážou vytvářet energii i spalováním
tříděného komunálního a průmyslového odpadu.
Novinka, která opět reflektuje aktuální problém.

Pocit sounáležitosti
Česká firma je v rodině Vyncke nedílnou součástí. A nejen proto, že česká pobočka je tou největší.
Na její důležitost a význam upozorní i čelo jednoho z prvních kotlů, které firma Vyncke před více
než sto lety vyrobila a dnes zdobí cihlovou zeď

firma měsíce

Třetí a čtvrtá generace Vyncke při převzetí ceny Belgická firma roku 2016.

přímo vedle vchodových dveří u recepce. Nejvíc
je ale spojení vlámské a české firmy vidět na sdílených hodnotách. Základem je těsné sepětí engineeringu s výrobou v jedné multifunkční budově,
třešničku na dortu představují takové detaily, jako
jsou velkoryse pojatá a všem přístupná relaxzóna,
fotbalové hřiště s umělou trávou, tříkilometrová
Walk of Flame, vlastní vinice, moderní ohniště
s posezením i speciální plně vybavená zasedací
místnost pod korunami stromů, na jejíž dřevěné
lavičky smí každá obchodní návštěva přišroubovat měděný štítek se svým jménem. Pocit sounáležitosti je tu základem, ať jde o sounáležitost se
zákazníky, zaměstnanci, či prostě s okolím.
Charakter tradiční rodinné firmy je totiž
i na české pobočce vidět v každém okamži-

ku. A lidé jsou tu nikoliv frází, ale skutečně
bohatstvím. Možná i proto tu s nedostatkem
zaměstnanců problém nemají. Když před časem
kupovali nové části pozemku, uspořádali menší
slavnost určenou celým rodinám. Děti zaměstnanců při té příležitosti vysázely do vykopaných
děr stromy. A na pamětní desce je uvedeno jméno každého dítěte, které strom vysadilo. Nebo
jiný důkaz – o celkový stav zeleně se tu již třetím
rokem stará několik zdravotně postižených
klientů ostravského centra Spirála, s nímž firma
spolupracuje. Vyncke zkrátka není jen úspěšná
česká pobočka úspěšné zahraniční firmy, je to
součást regionu. Q
ADAM MAŠEK

Petr Salvet v recepci české pobočky u jednoho z prvních Vyncke kotlů.

VYNCKE
Osmdesát let po svém založení v roce 1992
se společnost Vyncke usadila i v České
republice a o osm let později si v pronajatých
prostorách ve Frýdku-Místku otevřela výrobní
pobočku. Od roku 2004 pak zde vedle výroby
začala budovat engineering a poté i další
kompetence jako project management či
product development. V roce 2012 se firma
přestěhovala do vlastního areálu, který se stal
základnou pro aktivity ve střední a východní
Evropě. V současné době česká pobočka
zaměstnává skoro 30 % celosvětového počtu
zaměstnanců firmy, zhruba stejný podíl
patří i vlámské centrále v Harelbeke. Výrobní
pobočku má společnost ještě v Číně a menší
provozní a obchodní kanceláře v Německu,
Malajsii, Thajsku nebo Brazílii, nicméně
obchodně je firma zastoupena fakticky
po celém světě.

Cestička vysypaná kůrou prochází celým areálem firmy.
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Věda a výzkum dostaly od EU zelenou

Foto: Jakub Hněvkovský

N

„CHCEME LEPŠÍ EVROPSKOU
UNII PRO OBYČEJNÉ LIDI,
PRO ZAMĚSTNANCE. PRO
NÁS NENÍ AKCEPTOVATELNÉ,
ABY BYL UVNITŘ EVROPSKÉ
UNIE TAK OBROVSKÝ ROZDÍL
MEZI MZDAMI V BULHARSKU
A MZDAMI TŘEBA V DÁNSKU,
KTERÝ JE DESETINÁSOBNÝ…“

a úplně posledním zasedání Evropského parlamentu tohoto mandátu, a tedy chvíli před
tím, než europoslanci vyklidili své kanceláře
ve Štrasburku, se nám podařilo schválit dohodu
o podobě Horizontu Evropa, příštím programu
pro vědu, výzkum a inovace v Evropské unii.
Z Evropy, kde žije pouhých 7 procent světové
populace, pochází 20 procent celosvětových
investic do výzkumu a vývoje. Podpora inovací
je nezbytná, pokud chce Evropská unie být i nadále konkurenceschopná a držet se na špici vědy
a výzkumu ve světě. O tom, že se jedná o jasnou
prioritu, svědčí také to, že pro příští programové
období 2021–2027 navrhla Evropská komise vyčlenit na tuto oblast okolo 100 miliard eur.
Program Horizont Evropa začne fungovat od roku
2021 a naváže na Horizont 2020 – doposud vůbec
největší výzkumný a inovační program Evropské
unie v historii. Cíle pro nadcházející období tedy
nejsou vůbec malé. Nám se navíc podařilo schválit

návrhy, které obsahují mnoho důležitých novinek
podporujících ještě více rozvoj výzkumu a inovací.
Jednou z nich je vznik Evropské rady pro inovace.
Ta se má stát jednotným kontaktním místem,
které bude pomáhat dostat zásadní a převratné
inovace z laboratoří na trh a rozvíjet myšlenky
a nápady startupů a malých a středních podniků.
Právě podpora a zapojení malých a středních
podniků je jedním z důležitých principů nového
programu.
Nově se v programu Horizont Evropa objeví
i podpora výzkumu a vývoje v oblasti kreativního
a kulturního průmyslu.
A právě propojování těchto oblastí je pro prosperující Evropu klíčové. Q
MARTINA DLABAJOVÁ,
poslankyně Evropského
parlamentu

Foto: archiv

Výrok...

Odpadové hospodářství ČR
na křižovatce

ŘEKL V PONDĚLÍ 23. DUBNA NA BRIEFINGU ČSSD
PARLAMENTU ODBOROVÝ PŘEDÁK JOSEF STŘEDULA.

SROVNÁVAL BYCH SE ŠVÝCARSKEM,
JOSEFE, TAM JE TEN ROZDÍL DOKONCE
TAKŘKA DVACETINÁSOBNÝ. PRŮMĚRNÝ
STŘEDOŠKOLÁK VÍ, ŽE POROVNÁVAT
JEDEN VYBRANÝ PARAMETR Z MNOHA
A OSTATNÍ PŘEHLÍŽET, JE NEFÉR A MÁ
TO NULOVOU VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST.
DEMAGOGIE SE TOMU ŘÍKÁ. ALE
CHÁPU, KDYŽ FÉR ARGUMENTY
CHYBĚJÍ, HODÍ SE COKOLIV. JEN
SI DOVOLÍM POZNAMENAT, ŽE
ZAMĚSTNANCI SE BUDOU MÍT LÉPE
POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE SE BUDE LÉPE
DAŘIT PODNIKŮM A PODNIKATELŮM.
TO JE TAKOVÁ POMĚRNĚ JEDNODUCHÁ
ROVNICE, TAKY ZE STŘEDNÍ…
PETR KARBAN
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omnívám se, že už naprosté většině široké
i odborné veřejnosti je zřejmé, že bez
zásadní změny v odpadovém hospodářství
to dále v České republice nepůjde. Potřebujeme
zásadní změnu přístupu, směru i důrazu kladeného na systémovou změnu tohoto odvětví. S tím
souvisí i fakt nevyhnutelného zdražení ukládání
směsného komunálního odpadu na skládky a jeho
nutný odklon od skládkování k maximálnímu
zužitkování využitelných složek komunálního
odpadu.
Otázkou zůstává, zda Ministerstvem životního
prostředí připravená nová odpadová legislativa je
dobrým základním stavebním kamenem tohoto
přerodu. Odpověď je pak ANO, ALE...
ANO z toho pohledu, že posun termínu zákazu
skládkování na rok 2030 dává šanci dobře připravit a realizovat některé potřebné a dosud chybějící
zařízení k materiálovému a energetickému využití. Tyto investiční záměry, bez nichž se změna odpadového hospodářství neobejde, jsou v různém
stupni rozpracovanosti a brzký konec skládkování
by zapříčinil vznik řekněme černé díry, kdy už
nemůžeme skládkovat, ale odpady nemáme ani
kam od skládkování přesunout. Zřejmě bychom
odpady museli vyvážet mimo naše území, což by
pro ČR znamenalo nejen mnohonásobné skokové
zdražení, ale do jisté míry i ohrožení jednotlivých
složek životního prostředí. Energetické využití

odpadu přitom v sobě skrývá i další benefity, jako
je možnost snížení emisí oxidu uhličitého oproti
ukládání odpadu s vysokým podílem biologicky
rozložitelné složky na skládky, šetření primárních
energetických zdrojů, výroba využitelného tepla
či elektřiny.
ALE z toho pohledu, že v souladu s cíli oběhového
hospodářství postrádáme dlouhodobě podporovanou vizi významného posílení využívání druhotných surovin napříč všemi sektory. Marně zatím
čekáme na podporu a rozvoj konkrétních nástrojů
pro skutečnou podporu recyklace. Nová legislativa
tak sama o sobě bohužel příliš nemotivuje k navýšení kapacity recyklace v ČR a k následnému
využití odpadů jako druhotné suroviny. Přitom je
více než jasné, že Česká republika potřebuje nastartovat a směle rozběhnout recyklační průmysl
a rozběhnout poptávku a odbyt na jeho výstupy.
Jsme ve 21. století, nemůžeme přijmout názor ani
skutečnost, že odpadové hospodářství zanecháme
na úrovni 20. století
a nepřesuneme se k hospodářství oběhovému.
To nemůžeme akceptovat
jako občané ani jako
podnikatelé. Q
JAN MRAČEK, předseda Sekce
životního prostředí HK ČR

Foto: archiv
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Alternativou žlutým polím mohou být kaly a bioodpady
plyn. Vlhké bioodpady ve spalovně zase snižují
výhřevnost směsného odpadu, spálením je zmařena
jejich materiálová a energetická hodnota.
Přitom mají bioodpady nevyčíslitelnou hodnotu.
Jednak by měly z pohledu uzavření materiálových
toků končit zpět v půdě a pomáhat v ní vázat vodu,
zároveň je z nich při procesu rozkladu v anaerobních
(při zpracování v bioplynových) stanicích možno
získat zajímavé energetické produkty, teplo, elektřinu
či biometan. Z jedné tuny bioodpadu – například ze
zbytků z restaurací – je možné vyrobit v odpadové
bioplynové stanici přibližně 74 metrů krychlových
biometanu. Biometan je identický se zemním plynem, liší se pouze svým původem. Právě z toho důvodu INCIEN na podzim roku 2018 inicioval pilotní
projekt testování využívání biometanu dočištěného
díky speciálním membránovým technologiím pro
pohon městské hromadné dopravy v Brně. A stejný
projekt je skvělým příkladem, na kterém lze vysvětlit
hned několik principů, na kterých stojí cirkulární
ekonomika.
Sedm klíčových principů cirkulární ekonomiky
jsou oblasti, které přinášejí příležitosti na mno-

ha úrovních. Jak pro obce, tak pro firmy nebo
i pro rozvoj udržitelné společnosti. Jsou jimi tyto
principy: Odpad jako zdroj, Přechod na digitální
technologie, Ekologický design, Spolupráce s dodavateli a odběrateli, Preference obnovitelných zdrojů,
Změna byznys modelů a Opravy a zachování hodnoty. Zmiňovaný Brněnský projekt byl provozován
po dobu 2 měsíců a jeden autobus, který byl pro testování vyčleněn, v dané době najel čistě na BioCNG
4 750 kilometrů a spotřeboval 1 660 kilogramů
biometanu. Pilotním testováním bylo potvrzeno,
že ve vztahu k provozu autobusu mezi zemním
plynem a biometanem (BioCNG) není žádný rozdíl.
Dopravní podnik města Brna po úspěšném testu
hledá zdroje pro pohon
flotily 160 CNG autobusů,
a tak je pravděpodobné,
že by do budoucna mohlo
Brno přepravovat cestující
skutečně ekologicky. Q
Foto: archiv

C

irkulární ekonomika se stala velmi diskutovaným tématem, neboť – jak se zdá – přináší
odpovědi na mnohé výzvy současnosti ve spojení se stavem životního prostředí a současně propojuje řešení mnoha problémů v jeden moment.
Přináší tak i alternativní pohled na zdroje pro
výrobu biopaliv. Představte si třeba město, které
k pohonu hromadné dopravy využívá odpadní
materiálové toky. V Brně jsou této vizi blíže, než by
se mohlo zdát.
Dnes končí na skládkách asi 2,5 milionu tun komunálních odpadů a z nich je průměrně asi 30 procent
tvořeno bioodpady. Končí zde však také často
bioodpady z jiných zdrojů, a to například ty, které
jsou sváženy ze supermarketů. Podobných pohledů
se týmu INCIEN naskytlo při analýzách odpadů
mnoho. Odpady jsou často smíchány, nedostatečně tříděny u producentů, a tak je skládka jako
nejlevnější způsob likvidace odpadů častým řešením.
Na skládce ale vlhký bioodpad přispívá ke znečišťování životního prostředí nebezpečnými průsaky a při
jeho rozkladu vzniká metan, který nekontrolovaně
uniká do ovzduší, kde působí jako silný skleníkový

SOŇA JONÁŠOVÁ, ředitelka
Institutu cirkulární ekonomiky

Udržitelnost a zelená linie
na úhradě nákladů budou alikvotně podílet.
Zelená linie je však o něčem jiném. Má v rekordně krátké době zásadním způsobem
i s pomocí veřejné podpory zcela změnit
podobu stávajících, především průmyslových
odvětví a předehnat čas, který by byl zapotřebí
pro to, aby se tímto směrem trh vydal přirozeně
a spontánně. V praxi, v níž byla tato zelená linie
uchopena, se jedná spíše o míru a intenzitu
tohoto procesu. Zmiňme pár příkladů: řada
členských států EU již nyní vyhlásila svá území
jako ta, na nichž od jistého blížícího se data již
nebude možné nejprve registrovat a následně
též používat vozidlo se spalovacím motorem.
Již mnoho desítek evropských měst se pentlí
statutem nízkoemisních zón, do kterých bez
speciálního povolení vozidlo vjet zkrátka nesmí. V nově zveřejněném návrhu nařízení pro
budoucí kohezní politiku je zelená investiční
priorita (společně s onou inteligentní) významnou součástí tematického zaměření projektů,
jež budou v zemi našeho typu vázat až 75 procent kohezní alokace.
A je tu balíček zvaný Sustainable Finance,
kdy fungování a test rizika, resp. spolehlivosti
aktérů na finančním trhu, mají být posuzovány
podle toho, zda investují do projektů ekologicky vstřícných k životnímu prostředí či nikoliv.
Když si v souhrnu představíme systémovou

matici, tvořenou prvky z těchto uvedených
případů, musí nás nutně napadnout minimálně otázka, zda toto vše nejde příliš rychle,
v kombinaci s pocitem neomylnosti a jediného
možného řešení. Soudný člověk nepochybně
uzná, že podíl člověka na zlepšení životního
prostředí je zásadní a k nápravě je potřebné
přijmout odpovídající kroky. Je však současně
otázkou, zda tyto přijaté kroky jsou opravdu
ty pravé? Lze si představit dvě možné vývojové
varianty: nynější důraz na sustainable je správný a Evropě přinese dlouhodobou konkurenční
výhodu (ekonomicky kapitalizovatelnou), s níž
se ostatní kontinenty nebudou s to vyrovnat.
Ale zapomenout nelze ani na variantu druhou,
v níž s vaničkou vylijeme i dítě, velmi nákladný důraz na zelenou linii nás přibrzdí či
zcela zastaví, a poté nezbydou ani ekonomické
zdroje na to, abychom se zeleným tématům
vůbec věnovali. Řešením je, zdá se, zlatá střední
cesta respektující výše
vymezený požadavek
vyváženosti pro termín
udržitelný. Q
PETR ZAHRADNÍK,
poradce prezidenta HK ČR a člen

Foto: archiv
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konceptem udržitelného rozvoje, pokud jej
vnímáme ve smyslu vyváženosti ekonomické, sociální a environmentální složky, by se
měl každý zodpovědný a trochu do budoucna
hledící člověk bez vážnějších problémů ztotožnit. Aktuální interpretace termínu udržitelnost
však naopak inklinuje ke zvýšenému akcentu na
„zelený“ rozměr. Taktéž díky Evropskému pilíři
sociálních práv se sociální rozměr tématu nemusí
cítit upozaďován. Slova udržitelnost či udržitelný
(sustainability, sustainable) doprovázejí mnohé
do dálky hledící strategie, přičemž dávají zesílený
akcent nikoliv na výše zmíněnou vyváženost, ale
na urychlený důraz právě na onu zelenou složku,
jež se tímto stává dominantní a určující. V tom
může být skryto budoucí riziko, spočívající
v ohrožení ekonomické konkurenceschopnosti.
Vskutku nic nelze namítat proti přístupu,
který důsledně identifikuje a následně též vede
k finanční zodpovědnosti ty, kteří životnímu
prostředí škodí, a účet za nápravu vzniklého
stavu nese někdo jiný. Ekonomická terminologie tuto situaci označuje jako negativní
externalitu a považuje ji za učebnicový projev
tržního selhání. Zkrátka někdo získává neférovým způsobem konkurenční výhodu nad ostatními účastníky trhu, kteří tyto náklady nesou
a chovají se korektně; tyto černé pasažéry je
zapotřebí z tržní soutěže vymýtit, a to tak, že se

Evropského hospodářského
a sociálního výboru, Brusel
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Bezemisní energetika
má budoucnost
Mezi investičními společnostmi na českém trhu má Deluvis výjimeēné postavení
– ēesko-slovenská spoleēnost se primárnĢ soustƎedí na ēeský a slovenský trh,
obsáhne však i trh rakouský a maďarský.

O

rientace na někdejší rakousko-uherský
ekonomický prostor není náhodná a není
to nostalgie. „Máme rádi, když na své
investice a investice našich klientů vidíme, a ještě
lépe když máme přímý dosah na to, jak se vyvíjejí.
Když klientovi poradíte, aby investoval do zaoceánských fondů a mohou být nakrásně ratované,
stejně ztrácíte kontrolu, nevíte, kdo to spravuje
ani jak. A když pak přijde problém, obvykle se
nemáte kam dovolat,“ vysvětluje Ivana Řeháková,
ředitelka pražské kanceláře. Deluvis se tak staví
po bok českým úspěšným rodinným firmám,
které za posledních třicet let znovu vybudovaly základ současného ekonomického úspěchu
Česka a Slovenska. Rodinné a střední firmy jsou
totiž tím skutečným bohatstvím každé země,
zaměstnávají drtivou většinu zaměstnanců, tvoří
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drtivou většinu HDP, a navíc vracejí obvykle svůj
úspěch regionu.

Sázka na pevný výnos
Investiční portfolio Deluvis je proto zaměřeno
právě především na české a slovenské podniky. „Vidíme to jako příležitost. Česko bylo mezi
světovými válkami jednou z deseti ekonomicky
nejsilnějších zemí světa. Kam pokročilo po válce?
Mezi top pět to určitě nebylo. Ale v první pětistovce
bychom asi byli, myslím, že na světě je něco
kolem tří set zemí... Vím, je to cynické, ale je to
tak. Padesát let pauzy je znát. Na druhou stranu,
války a krize jsou i v něčem dobré, abyste se zvedl,
musíte jít cestou inovací. To je česká a slovenská
příležitost. “ říká ředitel společnosti Juraj Dvořák.
Deluvis proto – na rozdíl od bank vlastněných

zahraničními matkami – nabízí investice, u nichž
klientovi dokáže nejen říct, ale i ukázat, kam se
jeho peníze budou investovat. Firma dokonale
zná společnosti i projekty, do nichž investuje,
protože jde zásadně o aktivity, které kontroluje.
Jejich strategie je záměrně konzervativní, opřená
o stabilní dlouhodobé výnosy. Klientům tak Deluvis nabízí v podstatě rentu. „Můžete investovat
s očekáváním nárůstu hodnoty, vhodné tituly
na trhu jsou, problémem ale je, že u akcie nikdy
nevíte, kolik vyděláte. My zpravidla nastavujeme
klientům investiční struktury tak, aby generovaly pravidelný výnos, který pak lze použít třeba
na provoz,“ vysvětluje firemní investiční strategii
Ivana Řeháková.

Kultivace trhu
Deluvis investuje proto výhradně tam, kde může
výsledek ovlivnit a klientům tak umí zajistit reálný
stabilní výnos. Mateřská společnost řídí více než
dvě stě šedesát firem, některé jako jediný či majoritní vlastník, některé z pozic dozorčí rady. „Nikdy
neinvestujeme klientské peníze do firem, když
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NIKDY NEINVESTUJEME
KLIENTSKÉ PENÍZE TAM, KAM
BYCHOM NEINVESTOVALI SVOJE
VLASTNÍ .

telný růst naprostou prioritou, před jednorázovým
spekulativním ziskem vždy upřednostní zlomek
toho zisku, ovšem reálný po příštích několik desetiletí. Proto jsou aktivity společnosti Deluvis často
zaměřeny i na vzdělávání, na podporu a kultivaci
tuzemského mladého trhu a některých nezbytných
profesí, například kvalitních správců majetku.

Tvořit budoucnost

Dceřiná společnost firmy Arca Capital, která
na českém trhu nabízí služby správy majetku
rodinným firmám, střední vrstvě podniků
a fyzickým osobám s majetkem v hodnotě
přesahující 25 milionů korun či 1 milion
eur. Mateřská společnost se specializuje
na investice do firem, energetiky a realitní
oblasti. Specifickým znakem je orientace
na český, slovenský a rakouský trh a fakt,
že investuje pouze do firem, které sama
kontroluje, ať již jako jediný, či majoritní
vlastník, nebo z pozice dozorčích rad.
Spravuje majetek v hodnotě 2 miliard eur.

je v plánu v roce 2022 odstavit jadernou energetiku. To bude velmi pravděpodobně automaticky
znamenat několikanásobný nárůst cen energie
u nás v ČR, jelikož energii, která bude Německu
chybět, jim budeme vyvážet. Investice do energetiky,
a zvláště energetiky využívající obnovitelné zdroje
považuji za velmi perspektivní,“ potvrzuje Ivana
Řeháková. Q
PETR KARBAN

Foto: Jakub Hněvkovský

Jediné pravidlo, jak se nenechat překvapit budoucností, je sám ji vytvářet, říkají obvykle úspěšní
majitelé firem. Otázkou se zdá být tento přístup
v době, kdy se v ekonomice mísí vlivy a dopady
geopolitické, technologické i společenské. Juraj
Dvořák však obavy, často silně medializované,
nesdílí: „Myslíte si, že ve střední Evropě někoho výrazně trápí brexit? Myslím, že se o něm spíše mluví
a je to taková hra, ekonomika Evropy ani Česka se
kvůli němu nepoloží. Technologie jsou jistě nejen
příležitostí, ale i rizikem. Proto u svých investic
vždy dbáme na inovace a nejnovější technologie,
to je budoucnost. A protože žijeme v regionu, kde
investujeme, považujeme za samozřejmé i všechny
společenské a environmentální souvislosti.“ Jednou
z prioritních investičních oblastí je pro Deluvis
oblast čisté energetiky. „K životu potřebujete
vzduch, vodu a jídlo. K životu v současné společnosti
ještě energii. Bez ní není možný rozvoj. Podívejte
se na takzvanou Energiewende německé vlády, kdy

DELUVIS

nevidíme, jak generují cash, a nikdy neinvestujeme
klientské peníze tam, kam bychom neinvestovali
svoje vlastní,“ doplňuje Juraj Dvořák. Cílem je podle něj obsluhovat na českém trhu maximálně šest
set, na slovenském maximálně čtyři sta klientů.
Deluvis si chce zachovat sílu vlivu, ale akceschopnou strukturu – v tom se podle obou manažerů
zajímavě doplňují česká a slovenská mentalita,
česká rozvaha a slovenská akčnost.
Dravějším investorům se přístup Deluvis možná
může zdát příliš konzervativní. Dáno je to i tím, že
firma stojí na základech kvalitní evropské správy
majetku, oboru či oblasti, který se v Česku i na Slovensku teprve utváří. „Samozřejmě známe kryptoměny, ETF, akciové tituly a jejich přednosti, známe
ale i jejich rizika. Umíme je použít, ale obvykle to
neděláme, protože klienti u nás hledají jiné hodnoty.
Nechtějí krátkodobé spekulace, ale dlouhodobou
správu majetku. Vycházíme z příkladů, kterými
jsou staré německé, francouzské, anglické či belgické
firmy, často s tradicí delší než sto let,“ říká Juraj
Dvořák. Majitelem těchto firem je dnes čtvrtá či
pátá generace rodiny. Pro tyto vlastníky je udrži-
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Vše o penězích pod jednou střechou

Foto: archiv

Před několika lety začala společnost Partners budovat, jako vůbec první finančně poradenská společnost v Česku, koncept
franšízových provozoven pod hlavičkou Partners market, který je dnes největší finanční franšízou v zemi. „Chtěli jsme, aby
každý obyvatel středního a menšího města měl přístup ke stovkám finančních značek a produktů podobně jako
lidé z velkých měst,“ říká Petr Borkovec, generální ředitel a spolumajitel Partners.

K

Jak je těžké najít franšízanta pro finančně
poradenské služby?
Najít vhodného franšízanta – obecně – je asi vždy
trochu složité, ale máme čím dále více zájemců
i mimo náš obor. Zároveň podporujeme vstup více
společníků do jedné franšízy, kde spojí své kompetence. Provizní obrat pobočky míříme k milionu korun provizního příjmu měsíčně, takže je zde prostor
pro více partnerů. Náš koncept budujeme již sedmý
rok, takže máme ověřené a opakovatelné know-how
a franšízanty si vybíráme tak, abychom pro ně i pro
nás zvýšili pravděpodobnost úspěšného podnikání.
Není nezbytné, aby franšízant měl zkušenost s prací
ve financích. Nicméně asi jako v každém oboru
je poměrně velká výhoda, pokud se v této oblasti
orientuje. Mezi našimi franšízanty máme například
bývalé bankéře.
V roli franšízanta je nejdůležitější skloubit celkové
povědomí o fungování finančního poradenství
a řízení zaměstnanců. Také je třeba kapitál ve výši
600 tisíc korun na pokrytí prvních šesti měsíců
provozu, především nájem a náklady na jednoho až
pět pracovníků pobočky. Vybudování pobočky stojí
kolem jednoho milionu korun, ale dokážeme to
zafinancovat sami a franšízant může úvěr splácet pět
let. Nehledáme ale investory, chceme partnery, kteří
chtějí využít potenciál finančního trhu a vybudovat
si velmi slušný dlouhodobý pasivní příjem.

onceptu tohoto podnikání věří a vidí v něm
velký potenciál. Finance podle něj řeší
v podstatě každý. „Chtěli jsme, aby lidé našli
pod jednou střechou banku i komplexní finanční
poradenství. Na rozdíl od banky ale naše pobočky
dávají příležitost vybrat si mezi jednotlivými produkty, porovnat si je a dostat finanční plán podle své
aktuální situace – a v tom jsme v Česku unikátní,“
je přesvědčen Borkovec.

NAŠE POBOČKY DÁVAJÍ
PŘÍLEŽITOST VYBRAT SI MEZI
JEDNOTLIVÝMI PRODUKTY,
POROVNAT SI JE A DOSTAT FINANČNÍ
PLÁN PODLE SVÉ AKTUÁLNÍ SITUACE.

Jakým procentem se Partners markety
podílejí na tržbách skupiny?
Produkce franšíz dnes tvoří zhruba 35 procent obratu celé firmy a deset největších Partners marketů
dosahuje měsíčního obratu 643 tisíc korun. Největší
franšíza, pobočka na Nových sadech v Brně ve vlastnictví Davida Pokorného a manželů Liškových,
dosáhla ročního obratu bezmála 13 milionů korun.
To už je opravdu slušně velká firma.

Jaký rok má za sebou Partners market?
Loni jsme znovu dosáhli nových maxim. Stále
boříme rekordy měsíčních obratů poboček, ale roste
i jejich počet, když jsme zejména ve druhé polovině
roku otevřeli jedenáct nových Partners marketů.
Celkem máme již 81 poboček, což je víc, než má
většina bank, a jednoznačně jde o největší finanční
franšízu v Česku. Pro klienty napříč republikou
jsme skutečně dostupnou službou. V letošním roce
hodláme v expanzi pokračovat a atakovat magickou
stovku.

V jakých regionech jsou markety nejvíce
zastoupeny?
Převážná část Partners marketů vznikne v Čechách.
Tím, že finálním cílem je mít v České republice
nějakých 180 až 200 poboček, abychom našimi
službami pokryli opravdu každé větší město, je
u nás stále mnoho prostoru pro nové franšízanty.
V současnosti jsme zhruba v polovině. Je pravda,
že momentálně máme hustší síť na Moravě, takže
je logické, že teď chceme cílit právě na oblast Čech,
například těch západních.

Jaké služby klienti nejčastěji poptávají?
Partners market je unikátní v tom, že v něm klienti
najdou vše o penězích pod jednou střechou, tedy informace o bankovním účtu stejně jako o hypotéce,
pojištění nebo spoření. Na jednom místě mají přístup k více než 50 finančním institucím a několika
tisícům produktů. Lidé hodně řeší spoření, ať již pro
sebe, nebo pro děti, ale také pojištění auta a majetku
nebo i úvěry. Q
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PETR SIMON

Představujeme

využití přísad NanoLub® do maziv,
založených na NANO částicích IF-WS2.
O společnosti:
Tyto revoluční částice byly poprvé vytvořeny v roce 1992 profesorem Reshefem Tennem ve Weizmanově
vědeckém institutu (WIS) v Izraeli.

Objev IF-WS2 byl nominován na Nobelovu cenu za chemii a také je držitelem řady světových ocenění.
Výrobky NanoLub®chrání téměř sto celosvětových patentů.

Naše společnost NANOTECH-EUROPE s.r.o. je exkluzivním partnerem společnosti NIS pro evropské a africké trhy.

Hlavní výhody NanoLub®:
 EP odolné extrémním tlakům
 AW snížení opotřebení
 AF snížení tření
 Tepelná stabilita od -272 do + 500 °C
 Nižší spotřeba energie

Výrobky NanoLub® jsou významným
přínosem pro značné ﬁnanční úspory díky
zvýšeným výkonům, prodloužení životnosti,
úsporám nákladů na údržbu a také snížení
neočekávaných prostojů.

Příklady využití našich NANO přísad NanoLub®:
Osobní
automobily,
motocykly
a sportovní motory

Nákladní
automobily,
autobusy,
stavební stroje…

Převodovky
automobilové
a strojní

Otevřené
a uzavřené
převody

Lodě námořní
říční
a sportovní

Dieselové
lokomotivy

Elektro centrály
a naftové
elektrárny

Těžba
a energetika

Kompresory

Ložiska

Strojírenství

Plastická
maziva

Používáním výrobků NanoLub® zásadně vylepšíte vlastnosti svých stávajících
maziv – nemusíte měnit dodavatele maziv.

NANO částice IF-WS2
nejsou toxické a jsou šetrné
k životnímu prostředí.

Výrobky NanoLub® se již řadu let úspěšně prodávají v Severní
a Jižní Americe, Izraeli, Asii, Austrálii a Japonsku.
Distributor: NANOTECH EUROPE s.r.o.
Adresa:
Nové sady 988/2, 602 00 Brno,
Czech Republic
E-mail:
info@nanotech-europe.eu
Tel.:
+420 608 887 460
Web:
www.nanotech-europe.eu
www.nanotech-europe.cz
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Montérek se nebojíme
Česká spořitelna lídrem na trhu korporátního
financování v Česku
Kdy přijde do Česka avizované ochlazení? Takové otázce čelí stále častěji domácí ekonomové, podnikatelé i bankéři.
Dlouhotrvající růst české ekonomiky vyvolává mezi mnohými téměř podezření a zároveň i obavy, že ekonomické
ochlazení je již na spadnutí.

Motor ekonomiky
Předpověď Pavla Nejmana lze brát jako barometr
vývoje české ekonomiky. A to i z toho důvodu,
že Česká spořitelna vyrostla do pozice největšího poskytovatele firemních úvěrů na domácím
bankovním trhu. Přestože má spořitelna tradičně
image banky pro drobné klienty, již druhým
rokem udává tón i korporátnímu bankovnictví.
V loňském roce dosáhla Česká spořitelna bilanční sumy firemních úvěrů ve výši 317 miliard
korun, a ještě více se tak vzdálila dalším bankám.
Financování nejvíce poptávají strojírenské firmy,
včetně společností z automobilového průmyslu
a na ně navazujících odvětví. Peníze z České spořitelny loni doputovaly mimo jiné až na Papuu-Novou Guineu, kde se banka podílela na úvěrování výstavby nemocnice.

Pro malé a střední firmy
Strategický důraz klade banka na oblast malých
a středních firem, které jsou tradičním motorem
ekonomiky. Soudě podle jejich apetitu, ani tento
sektor se na výrazné ekonomické ochlazení
nechystá. Portfolio úvěrů malým a středním
firmám dosáhlo v České spořitelně v loňském
roce hodnoty bezmála 100 miliard korun, což
v meziročním srovnání představuje nárůst o více
než 10 procent. Vklady těchto firem rostly v porovnání s předchozím rokem ještě rychleji, téměř
o 15 procent.
Na budování pozice lídra firemního financování
na domácím trhu pracuje Česká spořitelna již
delší dobu. První regionální korporátní centra,
jejichž prostřednictvím spořitelna poskytuje
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servis malým a středním firmám, začala vznikat
již před rokem 2000. V současnosti je firemním
klientům k dispozici 15 center napříč celou republikou. Poskytují komplexní služby zahrnující
jak financování, tak i poradenství. Spořitelna je
totiž lídrem i ve zprostředkovávání peněz z fondů Evropské unie pro malé a střední firmy.

Řízení zákaznické zkušenosti
„Snažíme se zmapovat, co s námi klient prožívá
při využívání našich služeb. V praxi si mapujeme
tzv. zákaznickou cestu, kterou s námi klient projde
od prvního momentu, kdy vznikne například
potřeba financování, přes vytvoření nabídky,
schválení úvěru, jeho čerpání a správu až po jeho
úplné splacení. Velmi nám na spokojenosti našich
zákazníků záleží a mapování zákaznických cest
nám tak účinně pomáhá při zlepšování našich
služeb,“ vysvětluje Nejman.
Bankéři z korporátních center v této souvislosti neváhají ani obléknout montérky a vyrazit
„makat“ do firem. „Celá řada našich firemních
bankéřů se účastnila praxí u klientů, a to i přímo
ve výrobě, což jim umožnilo lépe poznat život firem
a seznámit se se specifickými potřebami klientů.“

Klíčová bude digitalizace
Rychle se rozšiřující digitalizace bankovních
služeb, která se prosazuje zejména v retailovém
bankovnictví, bude podle Nejmana do budoucna
klíčová i v korporátním bankovnictví. „Banka
disponuje velkým množstvím dat nejen o firmách,
ale i o celých sektorech. Jde o to, umět tato data
využít ku prospěchu klientů, tj. získat z nich
informace potřebné k vytvoření relevantní nabídky
služeb tak, aby klientům přinášela užitek a přispívala ke zlepšování jejich zákaznické zkušenosti
a v neposlední řadě zejména budování důvěry,“
zdůrazňuje Nejman.
Ani rychlý nástup digitalizace podle Nejmana
však nenahradí obsluhu poskytovanou fyzickými
bankéři. „Klient může spoustu svých potřeb vyřešit
v digitálním prostoru. Zkušení firemní poradci
budou i v současném technologickém světě ještě
dlouho hrát zásadní roli ve spolupráci s korpo-

Foto: archiv

P

avel Nejman, ředitel firemního bankovnictví
České spořitelny, obavám nepodléhá: „Domácí firmy jsou stále ve velmi dobré kondici,
a to přes skutečnost, že některým problémům
musí čelit i v této době – ať již se jedná o nedostatek pracovníků a s tím souvisejícími rostoucími
mzdovými náklady, anebo se jedná o zvyšování
sazeb ze strany centrální banky. Důležité ale je, že
firmy mají dostatek zakázek a projektů, které by
jim měly zajistit další úspěšný rok.“

PAVEL NEJMAN
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou
v Praze, titul MBA následně získal na DePaul
University Chicago. V České spořitelně
působil na manažerských pozicích
v celé řadě oblastí, počínaje retailem,
investičním bankovnictvím či v rámci back
office. V korporátním bankovnictví se
pohybuje v klientském segmentu SME, kde
vedl Regionální korporátní centrum v Plzni,
poté v Praze a od roku 2016 pak řídí celou síť
korporátních center České spořitelny.

rátními klienty. I v korporátním bankovnictví se
vždy nakonec bude jednat o vztazích konkrétních
lidí, které firmy zastupují, a bankéřů, kteří jim
budou pomáhat hledat optimální řešení pro rozvoj
byznysu,“ uzavírá Pavel Nejman. Q
FRANTIŠEK BOUC
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EFEKTIVNÍ MANAŽER PROJEKTU
Q

poskytuje konzistentní podporu týmu

Q

více pokládá otázky, než odpovídá

Q

více poslouchá, než mluví

Q

vyjadřuje důvěru ve výkon týmu

Q

stimuluje kreativitu a inspiraci v týmu

Q

podporuje odpovědnost týmu a jednotlivých
členů týmu

Q

je flexibilní a orientovaný na vize

Q

je přirozeně pokorný

Q

je procesně orientovaný

Q

je řízen výsledky

ICF kouč – partner pro podnikání
Projektový koučink – efektivní nástroj motivace projektových týmů
a zaměstnanců
Projektoví manažeři čelí mnoha různým vlivům, přičemž řeší problémy, sdílejí nápady nebo prezentují výsledky.
Většinu času tráví v komunikaci se členy týmu a s dalšími zúčastněnými stranami, které mohou být interní, nebo
mimo projekt. Zároveň musí efektivně rozhodovat a podporovat takové chování, aby dosáhli projektových cílů.

J

ednou z výzev, kterou mají, je, že musí umět
motivovat svůj tým. Je tedy důležité, aby
posílili a povzbudili členy týmu ke zlepšení
jejich schopností, postojů a empatie k zákazníkům,
aby tak získali lepší výsledky. Skutečné koučování
se tak stává efektivním procesem, který pomáhá
dosahovat snadněji vytyčených cílů a zlepšovat
výkon členů týmu.

Jak úspěšně koučovat?
Existuje mnoho způsobů a modelů koučování,
například GROW, SUCCESS, WHAT, TGROW,
CREATE a podobně. V tomto článku se budeme zabývat především základními myšlenkami
většiny modelů. Těmi jsou kompetence kouče,
vztah založený na důvěře, orientace na cíle a rozvoj
uvědomění koučovaného.
Kompetence kouče by měly svým způsobem
naplňovat ty oblasti klienta, ve kterých potřebuje
koučování. Kouč nemusí být v dané oblasti odborníkem, ale měl by být schopen ukázat a vysvětlit
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I NEPATRNÁ ZMĚNA VE STYLU
VEDENÍ LIDÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VELKÉ
ROZDÍLY.
požadované chování. Kompetentní kouč umožňuje
koučujícímu rozvíjet pocit důvěry v koučovací
vztah.
Důvěra je rozhodujícím faktorem pro úspěšné
koučování. Bez důvěry nemůže existovat žádný
vztah. Koučování představuje spolupráci dvou
osob, a proto prvním krokem v rozvoji koučovacího vztahu je vytvoření důvěry.

A jak vytvořit důvěru?
Důvěra je rozvíjena otevřeností, čestností, respektem a ohleduplností. Je to mocná zbraň v rukou
zkušených obchodníků a lídrů. Charakteristické
vlastnosti důvěryhodného lídra jsou: aktivně
naslouchat, přinášet výsledky, jednat eticky a být

transparentní. Nízká úroveň důvěry pak silně
oslabuje koučovací vztah.
Kouč má kromě vytváření vztahu důvěry také
odpovědnost za nastavení charakteru vztahu.
S tím, jak narůstá mezi účastníky koučování důvěra, začíná také růst očekávání. V této chvíli kouč
a klient domlouvají dílčí kontrakt, cíle a výstup
koučování. Úkolem kouče není hned definovat
očekávané výsledky, ale jde spíše o definování výsledků, jejichž motivací je snaha o spolupráci, která
vede k jasně definovaným a vzájemně přijatelným
cílům. Cíle a výsledky koučovacího vztahu se
v projektech často zaměřují na pět oblastí: získávání
nových znalostí, rozvoj dovedností, osobní nebo
životní rovnováhu, zlepšení výkonu a osobní rozvoj. Těchto pět oblastí je uspořádáno od nejméně
složitých a méně časově náročných až po nejsložitější a časově náročné.
Koučování zaměřené na získání nových znalostí – nabytí znalostí potřebných k dokončení úkolu
nebo projektu. Příklady zahrnují školení softwaru
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Q

Rozvíjení nedostatků
Koučování zaměřené na budování dovedností
se zaměřuje na způsoby, jak rozvíjet nedostatky
v měkkých dovednostech, s nimiž se může člen
týmu setkat. Řízení konfliktů, vedení, interpersonální komunikace atd. Tento typ koučinku volíme,
pokud se v týmu vyskytují konflikty, členové týmu
jsou nedostatečně zapojeni nebo se nepodílejí
na tvorbě týmové kultury.
Koučování osobní / životní rovnováhy se zaměřuje
na řešení nepracovních oblastí, které negativně
ovlivňují výkon zaměstnanců. Zaměřuje se na odstraňování překážek, které brání vysokému výkonu,
jako jsou postoje, stres nebo sebedůvěra. Tento typ
koučinku vyžaduje vysokou úroveň důvěry mezi
koučem a koučovaným a volíme ho, když k vám
přijde člen týmu s otázkami životní rovnováhy
nebo projevy stresu nebo strachu, které brání aktivnímu zapojení do projektu a týmové práce.

Výkonnostní koučování
Zaměřuje se na poskytování podpory projektového
týmu nebo členovi týmu nebo na jejich školení, aby mohli dosáhnout konkrétních cílů nebo
dokončit konkrétní aktivity. Tento typ koučinku
může zahrnovat instrukce, jak provádět rozhovory
se zúčastněnými stranami nebo usnadnit jednání
s koncovými uživateli pro aktuální projekt.
Koučování osobního rozvoje je nejsložitější
a časově náročnější typ koučování a vyžaduje
velké odhodlání kouče a koučované osoby. Tento
typ koučinku bývá vhodný pro to, aby koučovaná
osoba získala dovednosti a sebevědomí, aby pak
převzala náročnější a přínosnější práci.
Jakmile si ujasníte jednotlivé typy koučování,
budete schopni identifikovat oblast, která bude
odpovídat potřebám koučované osoby. Pro
realizaci účinného koučování se osvědčilo dodržet
následující fáze:
Q Pozorujte jednotlivce. Co dělá tato osoba, a proč
si myslíte, že je pro ni vhodné koučování? Kde
a jak tato osoba ovlivňuje výsledek projektu?
Q Identifikujte oblasti ke zlepšení. Například
nedostatek znalostí, dovedností, nedostatek
sebevědomí atp.
Q Ověřte si své pozorování. Informujte se u ostatních manažerů / kolegů, abyste získali jejich
zpětnou vazbu, a to buď jejich pozorováním,
nebo dotazem přes otevřené otázky.
Q Zapojte jednotlivce. Jakmile se potvrdí potřeba
koučování, vyzvěte jednotlivce, aby se aktivně
zapojili do procesu koučování. Vysvětlete jim,
jak proces koučování funguje, aby porozuměli
vašim očekáváním.

Q

Q

Q

Spolupracujte na cílech a očekávaných výsledcích. Podělte se o oblasti ke zlepšení, které jste
identifikovali jako součást svých pozorování.
Uvědomte si, že nechcete, aby vznikl pocit
„povinnosti“ zapojení, ale aby vznikl pocit, kdy
klient „chce“. Aktivně diskutujte a spolupracujte
na tom, jaká pomoc je potřebná a jaká opatření
by měla být přijata k provedení požadovaných
změn.
Dohodněte se na akčním plánu. V koučování je
důležité partnerství a dohoda o cílech a očekávaných výsledcích. Ujistěte se, že jsou vaše
očekávání rozumná.
Jako kouč poskytněte konkrétní a věcnou zpětnou vazbu. Klient musí vědět, že je na správné
cestě. Když se naskytne příležitost, nezapomeňte
dát pochvalu, je to důležitá součást koučování.
Pravidelně sledujte postup. Účelem je ujištění,
že se naučené a získané dovednosti, znalosti,
chování a pokrok dějí dle očekávání. Je to také
vhodný čas na hledání nových příležitostí pro
koučování.

INTERNTIONAL COACH FEDERATION
(ICF)
Mezinárodní federace koučů je největší
profesní organizace koučů, sdružuje přes
30 000 profesionálních koučů téměř ve všech
zemích světa. Soustřeďuje se na rozvoj
koučovací profese zejména tím, že definuje
vysoké profesní a etické standardy, zajišťuje
nezávislou prestižní certifikaci koučů,
podporuje jejich kontinuální vzdělávání
a akredituje školy a vzdělávací programy
pro kouče.
Česká pobočka ICF ČR působí v naší republice
od roku 2005, v roce 2015 byla jako profesní
společenstvo začleněna do Hospodářské
komory ČR a na základě doporučení
Autorizační komise HK ČR byla prezidentem
HK ČR udělena ICF ČR kvalifikovaná autorizace
pro obor kouč.

Jak víte, že koučování bylo úspěšné?
Kvantifikace efektu koučování na výkonnost
organizace bývá obtížná, protože efekt je zředěn
velikostí organizace. Můžete však určit vliv koučování na konkrétní výsledky projektu, protože
kouč přímo ovlivňuje úspěch projektů, kterých
se účastní.
Kritéria úspěchu vyplývají z cílů a výsledků dohodnutých mezi stranami při plánování koučinku.
Závislost mezi mírou úspěchu koučování a cíli
a výstupy je důvodem, proč je velmi důležité
rozvíjet měřitelné, realistické a dosažitelné cíle
a výstupy.
Pro projektové týmy mohou být tyto výsledky
zaměřeny na konkrétní položky, jako je kvalita
produkovaných výstupů, úroveň spokojenosti
zákazníků nebo dosažení nákladových a milníkových cílů. Výstupem mohou být také nehmotné
položky, jako je úroveň soudržnosti týmu nebo
spolupráce.
Koučování je neocenitelným nástrojem nejen pro
projektového manažera. Identifikací, kde je potřeba koučování, a poskytováním odpovídajících
možností koučování zvyšují projektoví kouči šanci
na úspěšné výsledky projektu a zároveň zvyšují
výkonnost členů projektového týmu. Projektový manažer musí mít na paměti, že koučování
nebude účinné pro jednotlivce, který nechce být
koučován.
Pro projektového manažera je velmi důležité, aby
byl schopen rozpoznat, kdy je potřeba koučování, a je tedy vhodné využít těchto příležitostí.
Vhodným nastavením SMART cílů a následným
osmistupňovým procesem popsaným v tomto
článku projektový kouč zvýší úspěšnost týmu
a úspěch projektu. Q
Ing. MIROSLAV CZADEK, MBA, Ph.D., LLM, člen ICF ČR,

Více informací na:

www.coachfederation.cz

Foto: ICF ČR

pro řízení projektů nebo metody řízení. Tento typ
koučování je nejjednodušší a nejobecnější, který lze
vytvořit a realizovat. Jedná se o efektivní metodu
koučování v době, kdy jsou do týmu přivedeni noví
členové nebo kdy projektový tým má využívat nové
nástroje a procesy.

VÍCE O PROBLEMATICE,
JÍŽ SE AUTOR VĚNUJE:
Berg, M. E., & Karlsen, J. T. (2007). Mental
Models in Project Management Coaching.
Engineering Management Journal, 19(3),
3–13.
Bloomgarden, K. (2007). Trust: The Secret
Weapon of Effective Business Leaders. New
York: St. Marten’s Press.
Woods, J. & Abdon, P. (2011). The Project
Manager as Team Coach: A Plan for Success,
PMI® Global Congress 2011—North America,
Dallas, TX. Newtown Square, PA: Project
Management Institute.

kouč v agilním a projektovém managementu
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Spolupráce se zaměstnavateli
pohledem středních a vyšších odborných škol
a 41 % VOŠ, celkově se však jejich podíl oproti
roku 2015 snížil (nejčastěji o existenci sektorových dohod referují školy Plzeňského kraje,
i zde došlo ke snížení z celkových 47 % na 40 %).
Mají-li však školy hodnotit význam strategie
spolupráce, považuje ji více než 50 % odborných
škol za velmi důležitou a dalších 40 % za spíše
důležitou. Podobně vysoko hodnotí význam
plánů spolupráce se zaměstnavateli a velkou váhu
přikládají také zmíněným sektorovým dohodám. Avšak podíváme-li se na realitu, strategii
spolupráce se zaměstnavateli má zpracovanou
kolem 30 % odborných škol a podobný podíl
SOŠ a SOU vytváří plány spolupráce, v případě
VOŠ je to 41 %.

Nač školy při spolupráci s firmami
narážejí

V závěru loňského roku proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření potřeb SŠ a VOŠ.
Otázky byly zaměřené na několik stěžejních oblastí rozvoje středoškolského
vzdělávání. Podívejme se na jednu z nich – na odborné vzdělávání včetně
spolupráce škol se zaměstnavateli.

J

ako důležitou označilo tuto oblast 81 % vyšších odborných škol (VOŠ), 76 % středních
odborných učilišť (SOU) a 72 % středních
odborných škol (SOŠ). Je zřejmé, že si velmi
dobře uvědomují svoji roli v přípravě budoucích
účastníků pracovního trhu.

Jak konkrétně školy s firmami
spolupracují?
Vzhledem k tomu, že podobné šetření proběhlo i na sklonku roku 2015, můžeme u řady
ukazatelů sledovat, zda a jak se mění. Výsledky
prvního šetření se staly jedním ze zdrojů pro přípravu krajských akčních plánů, jejichž projekty
zaměřené na rozvoj středoškolského vzdělávání
se v krajích aktuálně uskutečňují – mnohde
za účasti regionálních hospodářských komor
a ve spolupráci s partnery z firemního prostředí.
Nejčastější aktivitou (76 %) s narůstajícím
trendem jsou přednášky odborníků – v roce
2015 byly zastoupeny 67 %. Odborný výcvik
nebo praxi u zaměstnavatelů dlouhodobě
využívá 68 % všech škol, přibývá zahraničních
stáží, objevují se dlouhodobé praxe, atraktivní
pro mnohé zaměstnavatele. Stáže pro pedagogy
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ODBORNÝ VÝCVIK NEBO PRAXI
U ZAMĚSTNAVATELŮ DLOUHODOBĚ
VYUŽÍVÁ 68 % VŠECH ŠKOL, PŘIBÝVÁ
ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ, OBJEVUJÍ SE
DLOUHODOBÉ PRAXE, ATRAKTIVNÍ
PRO MNOHÉ ZAMĚSTNAVATELE.

na pracovištích a v moderních provozech zažívají
stoupající trend, když před třemi lety absolvovalo stáže 26 % pedagogů, v současnosti už jde
o 40 %, přičemž nejčastěji navštěvují pracoviště
vyučující VOŠ (61 %), následovaní pedagogy
SOU (59 %) a SOŠ (54 %). Pozitivní je, že někteří
zaměstnavatelé umožňují pedagogům i návštěvy
nejmodernějších zahraničních pracovišť svých
mateřských firem či spolupracujících partnerů.

Pro polovinu odborných škol představuje problém finanční náročnost zdravotních prohlídek
a pojištění žáků před vstupem na pracoviště zaměstnavatele. V průběhu tří let mírně klesl podíl
firem, které se nemohou přizpůsobit vzdělávacím
potřebám žáků (z 39 % v roce 2015 na 37 %
v roce 2018), stejně jako těch, které o spolupráci se školami nemají zájem (z 33 % na 28 %).
Více než pětina firem nadále klade příliš vysoké
požadavky na zručnost a dovednosti žáků, které
však na SŠ ještě nemají. Školy zároveň přiznávají,
že žáci nejsou vždy dostatečně disciplinovaní
a motivovaní pro práci v reálném pracovním
prostředí, oproti roku 2015 se ale jejich podíl
mírně snížil z 35 na 32 % (nejčastěji tyto problémy uvádějí zástupci SOU).
A co by školám pomohlo? Kromě financí
spojených s přípravou i pobytem žáků u zaměstnavatelů, ještě většího kontaktu pedagogů
a žáků s reálnou praxí a přípravy strategií a plánů
spolupráce by školy uvítaly například větší
angažovanost zaměstnavatelů při aktivitách spojených s propagací oborů a náborem uchazečů
o studium – jako důležitou pomoc to vnímá více
než 90 % SŠ. Podobně vysoké procento hovoří
o potřebě vzdělávání instruktorů, kteří zajišťují
výuku na pracovištích. Zástupci škol uvažují rovněž o analýze požadavků konkrétních zaměstnavatelů ohledně přípravy pro určitý obor, která by
jim mohla sloužit jako východisko při aktualizaci
školního vzdělávacího programu. Q

Důležitá, ale ne běžná
S reprezentací zaměstnavatelů v oborech, které
škola vyučuje, spolupracuje na základě regionálních sektorových dohod 48 % SOU, 39 % SOŠ

DANIELA KRAMULOVÁ,
projektová publicistka projektu P-KAP, Národní ústav pro
vzdělávání
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Šikana v online prostředí i mimo něj
Letošní ročník konference Bezpečná škola 2019 se uskutečnil v prostorách Národní technické knihovny v pražských
Dejvicích, v areálu technických vysokých škol. Nejzásadnějšími tématy byly především bezpečnost a orientace mladistvých
v internetovém prostředí.
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UŽIVATEL BY SI V ONLINE
PROSTŘEDÍ MĚL VŽDY DÁVAT POZOR,
PŘIČEMŽ BÝVÁ PRAVIDLEM, ŽE
RIZIKA PODCEŇUJE.
lách účastnilo průměrně až sto čtyřicet rodičů,
přičemž rekordní návštěva byla až dvě stě lidí.
„V rámci našeho projektu jsme spolupracovali i s Divadlem Fórum, které nacvičilo hru s názvem KyberLife. Jde o prevenční program, který má dospívající
diváky informovat o kyberšikaně a možnostech,
jak se proti ní bránit, či jaká nebezpečná zákoutí
internet má. Představení vtáhne diváky pomocí
jejich mobilních telefonů do kybernetického světa,
kde se stanou v přímém přenosu pozorovateli útoku
kyberšikany. Pomocí online chatu a hlasování jsou
zapojeni do děje a mohou tak ovlivnit celý výsledek
představení,“ popisuje Nikola Hendrychová.
Se společným projektem vydavatelství COT media,
Hudebního divadla Karlín a Univerzity Karlovy
s názvem Stop šikaně! účastníky konference seznámila ambasadorka projektu Veronika Frindtová.
V dnešní společnosti se nejvíc mluví o online
šikaně, fond Stop šikaně! si však klade za cíl řešit
tento zavrženíhodný fenomén plošně.
„Naše nadace se snaží toto téma zaštítit a popularizovat širší veřejnosti. Pro oborníky ve vzdělávání
připravujeme semináře a workshopy, které budou
představovat například případové studie, které
jednotlivé problémy a druhy šikany řeší a zároveň

ADAM MAŠEK

Foto: 2x Adam Mašek
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lavnostního zahájení se ujal Tomáš Koníček
z Odboru prevence kriminality Ministerstva
vnitra České republiky a Ladislav Spurný
z Oddělení krajského vzdělávání při Krajském
úřadu Olomouckého kraje.
V prvním bloku konference s názvem Online
agrese se ujal slova Tomáš Barta ze společnosti
Veracomp. Jeho přednáška se týkala kombinace
technických opatření na minimalizaci rizik v kybernetickém světě a zároveň možnosti komplexní, koncepční a kontinuální edukace uživatelů,
a to v podobě nejen pracovníků organizací, ale
i studentů.
„Uživatel by si v online prostředí měl vždy dávat
pozor, přičemž bývá pravidlem, že rizika podceňuje. Veškerá hesla, účty, profily na sociálních
sítích mohou být napadeny útočníky s cílem získat
některá citlivá data. Na to bychom měli při vytváření bezpečnostních prvků, jako jsou hesla, vždy
pamatovat,“ říká Tomáš Spurný. Na závěr odcitoval
i známého amerického miliardáře, investora
a filantropa Warrena Buffeta, který uvedl, že kybernetické hrozby budou pro budoucnost daleko
větším nebezpečím než jaderné zbraně.
Poté se svojí prezentací předstoupily před hosty
konference Nikola Hendrychová, metodička
prevence při PPP a SPC Královéhradeckého
kraje, a Hana Nováková, koordinátorka Týmu pro
mládež Probační a mediační služby ČR v Náchodě.
Jejich blok nesl název Kriminalita spojená s internetem a sociálními sítěmi. Obě dámy popisovaly
propojení mezi krajem, obcemi, školami, studenty
i jejich rodiči. Jednotlivých přednášek se ve ško-

navrhují řešení. Budeme též nabízet konzultace pro
ředitele a odborné pracovníky základních a středních škol. Jako jeden z největších problémů pak
vnímáme nedostatečnou edukaci pedagogických
pracovníků, kteří když nastupují po škole do zaměstnání, nemají s řešením šikany dostatečné zkušenosti.
Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou si tak klademe
jeden zásadní dlouhodobý cíl – dostat problematiku
šikany a řešení problémů s ní spojených v praxi
do studijních plánů na samotné školy tak, aby se s ní
studenti seznamovali rovnou na škole,“ popisuje
poslání projektu Veronika Frindtová.
Vzdělávání samotných učitelů v moderních
technologiích je pak naprosto klíčovým prvkem.
„Za posledních dvacet let se informační technologie
posunuly tak obrovským skokem kupředu, že dnešní
mládež má nad učiteli v tomto hledisku náskok. Je
nutné učitele edukovat, aby pak oni mohli následně
vzdělávat děti, které dnes často mluví úplně jiným
jazykem.“
„Je potřeba, aby měli kantoři v moderních technologiích přehled, protože jedině tak jim mohou říct,
že je v online prostředí správné a co ne. To je totiž
primárně jejich úloha. Žijeme v překotné době –
je stále těžší shodnout se na tom, co je normální
a co ne,“ uzavírá Ladislav Spurný. Q

Czech Convention
Bureau pro vás
Czech Convention Bureau již od roku
2010 zajišťuje doma i v zahraničí účinnou
propagaci České republiky a jejích regionů
jako ideální destinace pro konference
a incentivní akce. Využijte i vy našich
mnohaletých zkušeností.
Oblasti spolupráce:
— Koordinace regionálních kongresových kanceláří a veškerých marketingových aktivit
na poli kongresového a incentivního turismu v České republice
— Jednotná prezentace všech regionů České republiky na klíčových trzích
— Servis pro organizátory kongresových a incentivních akcí v České republice
— Spolupráce s národními a mezinárodními odbornými asociacemi a profesionály v segmentu M.I.C.E.
— Aktivní spolupráce se subjekty v rámci kandidatur na kongresové a incentivní akce
— Příprava propagačních materiálů a odborných publikací

www.czechconvention.com

personalistika & vzdělávání

Mileniálové na trhu práce
Pracovní trh čekají náročné změny. Mileniálové již začínají tvořit a ovlivňovat významnou část společnosti v produktivním
věku a v následujících letech ji zcela ovládnou. Pověst, která tuto generaci provází, není vždy nejlepší. Přináší s sebou obavy,
předsudky a velkou nejistotu.
A co na to zaměstnavatel?

M

ileniálové se narodili v letech 1982 až 1996
a dnes jim je kolem dvaceti, maximálně
sedmatřiceti let. Často bývají označováni
jako generace Y. Ve společnosti budí Havlovy děti
velké rozpaky. Liší se. Velmi dobře je definuje fakt,
že vyrůstali v době moderních technologií. Jako
digitální průkopníci vyznávají jiné hodnoty, odlišné cíle i způsoby komunikace, a to jak v profesním,
tak i v osobním životě. A na to je třeba reagovat!

MILENIÁLOVÉ ÚSPĚŠNĚ BOŘÍ
TRADIČNÍ POJETÍ „ZAMĚSTNANCE
NA PLNÝ ÚVAZEK“. SEBEVĚDOMĚ
DOKAZUJÍ, ŽE PRÁCE SE NUTNĚ
NEMUSÍ ODEHRÁVAT MEZI ČTYŘMI
ZDMI ZA STOLEM KANCELÁŘE.

Souboj generací
Situaci na pracovním trhu navíc komplikuje
skutečnost, kdy je nutné na jedné straně vyhovět
nové nastupující generaci, ale zároveň potřeba
uspokojit tu stávající, v tomto případě generaci X.
Právě tyto věkové skupiny budou podle odborníků
v následujícím roce obhospodařovat až 70 % pracovního trhu. Vítězem budiž ten, kdo zaujme oba
tyto tábory pracujících. Přitom jedním z hlavních
znaků mileniálů je touha po svobodě a jistá dávka
flexibility. Stejně jako pro Husákovy děti je i pro
nastupující generaci Y důležitá kariéra, nikoli
však za cenu osobního života. Generace Y touží
po harmonii v oblasti work-life balance a předešlé
generaci ukazuje, že není od věci zpomalit, že
smysl života tkví i v jiných aktivitách, než jen trávit
v práci spoustu času. V tomto kontextu pak hledají
mileniálové své zaměstnání: práce je musí přede-
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vším bavit, důležité je pro ně i pracovní prostředí,
kolegové a pověst firmy.
Ocení zejména možnost rozšířit si obzory v kontextu dalšího vzdělávání, růstu a osobního rozvoje.
Suverénně pak zamítají myšlenku, že by celý svůj
pracovní život strávili u jednoho zaměstnavatele, což bylo charakteristické pro generaci jejich
rodičů. To dokazuje i průzkum, který si v roce
2017 nechala zpracovat společnost Monster. Z něj
totiž vyplývá, že 7 z 10 českých mileniálů alespoň
nepravidelně sleduje nabídky práce. U 46 % žen
se tak děje dokonce jedenkrát týdně. Nejčastěji navštěvují stránky pracovních portálů nebo
velkých firem. Práci hledají na sociálních sítích,
kde se zajímají zejména o sdílené pracovní nabídky
svých přátel. Třetina oslovených se dokonce zajímá
o profily svých budoucích kolegů.

Mileniálové úspěšně boří tradiční pojetí
zaměstnance na plný úvazek. Sebevědomě
dokazují, že práce se nutně nemusí odehrávat
mezi čtyřmi zdmi za stolem kanceláře. Chtějí pracovat z domova, chtějí cestovat. Na tuto
revoltu proti standardní pracovní době firmy
velmi rychle zareagovaly. Zaměstnance se tak
snaží nalákat na nový typ benefitů. Například
home office – tedy práci z domova během některých dnů v týdnu – ocení zaměstnanci, kteří
musejí do práce dojíždět. Mezi další patří forma
tzv. stlačeného víkendu, která spočívá v tom, že
čtyři dny v týdnu pracují více a v podstatě si tak
napracují den volna, kterým si prodlouží víkend.
K dalším alternativám se řadí i možnost pracovat
ve dnech volna včetně dovolené a svůj čas si pak
vybrat najednou v podobě například dvou měsíců
volna. Mileniálové mohou slyšet také na kurzy,
které zaručí proces dlouhodobějšího vzdělávání,
nebo na pracovní stáže v zahraničí. Rozvoj je pro
ně důležitý, jejich generace totiž narušuje tradiční
kariérní řád doprovázený přísnou hierarchií.
S tím si rozhodně hlavu nelámou a sebevědomě
útočí na vyšší pozice.
Sebevědomí je vůbec další zásadní definicí generace Y. Někteří ji možná považují až za aroganci,
nicméně mileniálové se nebojí vyjádřit svůj
názor, navíc jsou flexibilní, skvěle se vyrovnávají
se změnami a dokážou se výborně adaptovat.
Přesto zůstávají týmovými hráči a rádi pracují
ve skupinách. Proto jsou pro ně důležité i vztahy
na pracovišti a pracovní prostředí. V práci
se chtějí cítit šťastně. Budou rádi za kreativní
neotřelé zázemí, které může nabídnout například relaxační zónu, za zdravé jídlo po celý den
nebo třeba za kurzy jógy během pracovní doby.
Těmto novým postupům jdou v poslední době
naproti zejména startupy, které jsou mileniálům
v podstatě šité na míru. Musíme si ale uvědomit,
že tyto trendy je možné následovat jen v případě některých profesí. Zvláště pokud hovoříme
o flexibilní pracovní docházce. Velkou otázkou
zůstává, jak se s nastupující generací vypořádá
třeba oblast průmyslu, kde řada zaměstnanců
pracuje ve směnném provozu u výrobních linek.
Vypadá to, že ze svých zásad budou muset v budoucnu slevit jak mileniálové, tak zaměstnavatelé.
Vždyť jejich spotřebiteli budou zejména zástupci
budoucí generace Z! Q
JUDITA HRUBEŠOVÁ

L é č e b n é lá zn ě Ma r i á n s k é Lá zn ě a . s .

Tra d i c e , sty l,
elegance

OPRAVDOVÉ LÁZNĚ V LÁZNÍCH
x
Komfortní ubytování v lázeňských hotelech Nové Lázně*****,
Centrální Lázně****, Maria Spa****, Hvězda****, Pacifik****,
Butterfly****, Vltava****, Svoboda*** a Labe***
x
Garantovaná léčba přírodními zdroji – minerálními prameny,
přírodním Mariiným plynem a slatinou
Pitná kúra přímo v hotelu
x
x
Kvalifikovaný zdravotnický personál a tým lékařských specialistů
x
Relaxační wellness & beauty programy
x
Speciální preventivní programy pro děti od 4 let
Mezinárodní certifikace - TÜV, EuropeSpa med, Medispa
x
Propojení jednotlivých hotelů = široká nabídka služeb,
x
maximální komfort a spokojenost našich hostů
x
Karta slev a výhod Marienbad Kur & Spa Card

www.marienbad.cz

řízení

Firemní kultura

jako konkurenční výhoda
Zvyšování výkonnosti týmů a celých firem je v době, kdy pracovní trh nestačí poptávce, jednou z cest, jak uspět.
V moderním řízení se přitom uplatňují mnohé metody, které vycházejí vstříc zaměstnancům. Jsou vůbec hranice,
které by měly zůstat nepřekročitelné?

H

ned úvodem nutno říci, že jsou, nejsou však
univerzální. Do slovníku manažerů moderní
éry se dostávají pojmy jako Klima či Kultura.
Pojmy, kterými se manažeři před dvaceti lety
v Česku skutečně zabývali pouze zcela výjimečně,
nejčastěji po zkušenostech ze zahraničí.

Znovuobjevené klima
Možná za to trochu může i změna společenských
podmínek, protože termíny jako pracovní či výrobní klima byly v socialistické interpretaci výrobních
podmínek známé a zabývaly se jimi celé týmy,
nejčastěji v NDR či SSSR. Důvodem nebyla ani tak
pokrokovost těch systémů jako spíš fakt, že v moderní sociologii bývá často zdůrazňován vliv společenského klimatu, tedy úrovně vztahů uvnitř určité
skupiny nejen na pracovní morálku a výsledek, ale
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KLIMA JE TAK FAKTOREM,
KTERÝ PŘÍMO SPOLUVYTVÁŘÍ MÍRU
IDENTIFIKACE ZAMĚSTNANCE
S PODNIKEM A JEHO CÍLI A JE
STAVEBNÍM PRVKEM FIREMNÍ
KULTURY.
celkově na aktivitu, agilitu, ovlivnitelnost. Vztah
k výrobnímu kolektivu a k podniku jako takovému
byl také součástí hodnocení zaměstnanců.
Bez ohledu na ideologické zabarvení lze v jakémkoliv prostředí souhlasit s tím, že klima, tedy vztahy
v určitém společenství, svým způsobem podsouvá
(někteří odborníci se nebojí tvrdit, že vnucuje) nor-

my i postoje. Klima tak formuje pracovní prostředí
i pracovní chování, tedy bezprostředně výkon. To
je poznatek důležitý pro manažera. Ale klima jako
prvek či faktor psychosociální formuje i pocity
zaměstnance, které se týkají subjektivního vnímání
pracovní pohody nebo pracovního strádání. Klima
je tak faktorem, který přímo spoluvytváří míru
identifikace zaměstnance s podnikem a jeho cíli
a je stavebním prvkem firemní kultury. Podpora
příznivého klimatu je jedním z prvních úkolů
vrcholového managementu, tím složitějším, čím
složitější, strukturovanější a vrstevnatější je tým,
případně podnik.

Olivy, cukr, bič a svoboda
Neexistuje univerzální návod na to, jak nastavit
firemní kulturu. Někteří manažeři preferují teorii,

řízení

Kultura znamená identitu

JAK VYTVOŘIT FIREMNÍ KULTURU?
FRANŠÍZUJTE!
Franšíza je jednou z forem podnikání, která
v začátcích ulehčuje podnikateli především
v těch oblastech, v nichž má nejméně
zkušeností. Franšízor, tedy ten, kdo poskytuje
koncept, totiž zpravidla měl dost času
vybudovat nejen produkt jako takový, ale
i marketing a obchod a v neposlední řadě
také systém hodnot, na nichž firma stojí.
Samotné franšízování ještě žádoucí firemní
kulturu nezaručí ani nevytvoří, ale bezesporu
pomůže podnikateli v začátcích čerpat ze
zkušeností tvůrců již úspěšného konceptu.
Vedle samotného produktu je právě tento
přínos obecně považován za základní výhodu
franšíz.

Experti na základě výzkumů uvádějí, že úspěšnější
jsou firmy se silnou a dynamickou firemní kulturou
zaměřenou na zákazníky i zaměstnance. Zároveň
ale upozorňují na jedno úskalí, totiž že i silná a zakořeněná firemní kultura se může stát také příčinou
neúspěchu. To v případě, že zůstane příliš statickou,
s důrazem na dříve funkční strukturu a podobu.
Taková firemní kultura vykazuje velmi nízkou míru
adaptability, a tudíž je sama o sobě překážkou v zavádění změn a novinek, v přizpůsobování se trhu
a konkurenci. Životní cyklus kterékoliv firmy totiž
není a nikdy nebude stav, ale dynamický proces.
A zvláště v současné době platí, že zásadní je pro
firmy schopnost akceptovat změny, reagovat na ně
a utvářet novou budoucnost.
Firemní kultura je fenomén, který funguje dovnitř
i navenek, a proto neodpouští přetvářku. Jde mimo
jiné o součet toho, jak firma a její pracovníci působí
dovnitř i navenek. Ve světě, který je stále více
online, to platí více než kdy jindy. Proto jsou tak
důležité sdílené firemní hodnoty, které zaměstnanci
skutečně přijmou za své, proto jsou důležité symboly, rituály a hrdinové, proto jsou důležité vize.
Firemní kultura ovlivňuje dnes nejen stávající firemní výsledky, ovlivňuje i ty zítřejší, a to

dokonce ve dvou směrech. Jednak vytváří hodnotu
a přitažlivost společnosti na pracovním trhu,
jednak se ve světě tvrdě konkurenčních značek
podílí na tvorbě zákaznických preferencí a loajality.
Vědomé a cílené zacházení s firemní kulturou se
může stát nesmírně efektivním nástrojem firemního
úspěchu – zvyšuje produktivitu, snižuje chybovost,
snižuje fluktuaci, zvyšuje míru konverze.
Zacházení s firemní kulturou se může stát velmi
mocným nástrojem pracovní motivace, který
může mít vliv i na úspěch či neúspěch společnosti.
Správným uplatňováním firemní kultury lze snížit
fluktuaci a zvýšit efektivitu. Q
VALERIE SAARA

Foto: Vyncke

že olivy je třeba skutečně vymačkat, jiní vyznávají
metodu cukru a biče, jsou i tací, kteří se pohybují až
na samé hranici vstřícnosti, když stavějí na modelu
takzvaných svobodných firem, kde zaměstnanci určují sami i svůj plat či alespoň jeho výkonovou část.
Každé z variant lze přiznat právo na existenci, pokud se projevuje pozitivně na výsledku. Z hlediska
funkčnosti v ekonomice s takovou dynamikou
změny, jakou vykazuje současná ekonomika, lze
však považovat za výhodnější model, který dokáže
využít plně potenciál a agilitu týmu. Jenomže toto
uzavřené klima v autoritativně a direktivně řízených týmech obvykle nedokáže. I tady se (znovu)
potvrzuje jedna z možná stále nedoceněných
výhod baťovského impéria, totiž snaha i schopnost
naslouchat zaměstnancům a využít vše, co nabízejí,
k rozvoji a úspěchu. A toho lze dosáhnout pouze
tehdy, když klima kolektivu nahrává otevřenosti,
odpovědnosti a spolupráci. Zdá se to jako samozřejmost. A přesto to často nefunguje, protože odpovědní manažeři a vedení firem zapomíná na jednu
podstatnou maličkost. Totiž že i oni jsou součástí
toho týmu. Pro firmu zkrátka platí totéž, co platí pro
rodinu – nejúčinnější je pozitivní příklad autorit.
Experti na řízení, manažeři s dlouholetou praxí
v korporacích i v rodinných firmách, se obvykle
shodnou v jednom: tam, kde je skutečná firemní
kultura samozřejmostí, tedy přirozeně funkční
v pravém slova smyslu od vrcholového managementu až k poslednímu výkonnému zaměstnanci v řadě,
není tak důležitý tlak na procesy. A obráceně. Teto
fakt potvrzuje i obecně nízká výkonnost či produktivita tuzemské státní administrativy, jejíž vedení –
až na výjimky – na někdejší kulturu respektovaných
a výkonných státních úřadů dávno rezignovalo.

POHLED Z PRAXE
Vyncke není o uměle nastavené firemní
kultuře. Vyncke kulturu vytvářejí všichni naši
zaměstnanci – Vynckenýři svou jedinečností,
vzájemným respektem a nastavením lidských
hodnot. Ve Vyncke na lidech záleží. Máme
skvělý tým a naším hlavním posláním je,
aby naše Vynckenýry práce bavila a cítili
se dobře. V rámci moderního areálu ve
Frýdku-Místku v Chlebovicích mají k dispozici
multifunkční sportovní hřiště, ovocný sad,
designové ohniště, letní terasu, relaxační
zónu, bar či lesní zasedačku. V létě nám
místní farma dováží bedýnky s čerstvým
ovocem i zeleninou, v horkých letních
dnech rozdáváme Vynckenýrům nanuky.
Pořádáme spoustu společenských, rodinných
a sportovních aktivit a jsme moc rádi, že se
do organizace spontánně zapojují i ostatní
kolegové a kolegyně. Děláme to, protože
nás to prostě baví. Ale hlavní DNA Vyncke
je týmová práce. Ta u nás není o tom, že
pracujeme v týmu. Týmová práce je pro nás
o vzájemném respektu, důvěře a starosti
jeden o druhého. Vyncke je především
o lidech. Vyncke je potřeba zažít.
VERONIKA FIURÁŠKOVÁ, HR manager VYNCKE
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Návrh zákona o hromadných
žalobách
Jak jsme informovali v minulém čísle, v připomínkovém řízení byl návrh Ministerstva spravedlnosti o hromadných žalobách.
Předloha, jak ji rezort prezentuje, je v rozporu s doporučením Evropské komise. Hospodářská komora proto upozorňuje, že
legislativa připravovaná na půdě EU a v České republice může být rozdílná. Podnikatelé by se pak v případě přijetí evropské
úpravy o reprezentativních žalobách museli na novou legislativu připravovat dvakrát.

V

případě hromadných žalob by hrozil například šikanózní postup vůči českým firmám
ze strany spotřebitelů, což by vedlo k nekalým praktikám v hospodářské soutěži. Zákon by
v případě přijetí nařizoval tuzemským firmám
nové povinnosti, mimo jiné nechat se zastoupit
ve sporu externím advokátem, i přestože mají
vlastní právníky.
Pokud stát přijme zákon o hromadných žalobách,
dojde v ČR ke zvýšení inflace (podle odhadů
Komory o 2 až 3 procentní body). Jen po prvních
dvou až třech letech účinnosti zákona by mohl být
hrubý domácí produkt v úhrnu o 4 až 5 % nižší,
než kdyby regulace nebyla přijata. Návrh tak má
potenciál výrazně poškodit ekonomické prostředí
v ČR.

Návrh proti evropským zásadám
HK ČR vidí problém návrhu ve třech zásadních
oblastech. První je, že návrh považuje řízení
v režimu opt-out (tzv. odhlašovacím) za základ-
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ní, kdežto řízení v režimu opt-in za výjimku, což
je úplný opak Doporučení Komise. V případě
hromadné žaloby podle principu opt-out se
nesoudí jen ti, kteří písemně potvrdí, že se soudit
nechtějí. Rozhodnutí se v takovém případě
vztahuje i na ty, kteří nikoho nežalovali, a i ti
budou mít nárok na případné peněžní plnění.
Odhlašovací hromadné řízení popírá tradiční
zásady civilního řízení, ale zejména neúměrně
zvýhodňuje žalobce, který je právní úpravou jaksi automaticky postaven do role zástupce často
i obrovské skupiny členů, a nedává dostatečné
záruky ochrany proti šikanózním žalobám na žalovaného. Ve státech sousedících s ČR však jsou
za základní považovány naopak opt-in hromadné
žaloby, při kterých se soudí jen ti, kdo se k řízení
aktivně přihlásí. V právních systémech okolních
států je zásadou systém opt-in (Polsko zvolilo
opt-in hromadnou žalobu, Maďarsko opt-in vzorovou žalobu, Německo opt-in vzorovou žalobu,
Rakousko modelovou opt-in žalobu). Hromadná

žaloba v ČR by proto měla být institutem procesního práva, který představuje nejzazší možnost
pro uplatnění práva jednotlivců na spravedlivý
proces ve smyslu čl. 36 Listiny, a nikoliv nástrojem, který lze snadno zneužít např. pro účely
nekalé hospodářské soutěže mezi právnickými
osobami (soutěžiteli).

Trest nad rámec
Druhým zásadním rozporem s Doporučením
Komise jsou odměny správce skupiny závislé
na výsledku sporu. Doporučení Komise v bodu
32 připouští odměny závislé na výsledku sporu
jen výjimečně, v návrhu zákona jsou však pravidlem. Návrh zákona ale jinou variantu vůbec
nepřipouští.
Třetí rozpor se týká části přisouzené částky,
o kterou se žádný člen skupiny nepřihlásil a která
dle návrhu připadne státu. Zde je dle názoru
HK ČR narušen princip neuplatňování penalizačních náhrad. To je ale zřejmě jediný smysl,
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který toto ustanovení má: potrestat žalovaného
více, než kolik je reálná náhrada těm, kdo se o ni
přihlásili.
Pokud jde o návrh směrnice Evropské komise
o reprezentativních žalobách (actiones populare), cílem je ochrana spotřebitelů a návrh směřu-

LEGISLATIVNÍ PROCES
(stav k 10. 5. 2019)
V průběhu dubna Hospodářská komora ČR (HK ČR)
připomínkovala dva vládní návrhy v oblasti
daní. Prvním byla novela zákona v oblasti daní
v souvislosti s implementací předpisů Evropské
unie a týká se jednak upřesnění při zdaňování
příjmů společníků komanditních a veřejných
osobních společností a jednak implementací
směrnice DAC 6, která se týká daňově úsporných
schémat. HK ČR připomínkovala otázku
mlčenlivosti i otázku nezákonnosti úpravy
v případě, že podmínky pro posouzení daňově
úsporných schémat budou v prováděcí vyhlášce.
Druhým návrhem je novela zákona, kterou

je primárně na zdržovací žaloby, tj. zákaz dalšího
chování žalované strany a pouze při splnění dalších požadavků také na žaloby o náhradu škody
(resp. žaloby na vydání obecného konstatování
vzniku škody, kterou si pak každý poškozený žaluje individuálně). Ani s koncepcí tohoto návrhu

není ministerský návrh příliš souladný.
Ze všech výše uvedených důvodů HK ČR doporučila počkat na konečnou podobu směrnice
a návrh přepracovat. Q

se mění některé daňové zákony v souvislosti
se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů.
Kvantifikace fiskálního přínosu, který je evidentně
jediným účelem návrhu, není přesvědčivá.
Návrh je nepochybně reakcí na velkorysé
nekritické zvyšování sociálních mandatorních
výdajů a produktivitou práce nepodložený
nárůst prostředků na platy ve veřejném sektoru.
Očekávané, jakkoliv diskutabilní, jednorázové
doplnění příjmů státního rozpočtu je podle
HK ČR vykoupeno zvýšením volatility budoucích
příspěvků do státního rozpočtu. Na druhé
straně HK ČR k návrhu přistupuje konstruktivně
a nabízí exekutivě fiskální alternativy vycházející
z osvědčené praxe (zdanění tabákových výrobků)
nebo sledující kompatibilitu s jinými politikami
státu (daň z pevných paliv v kontextu klimaticko-

energetických cílů a systému obchodování
s emisními povolenkami). Ministerstvo financí
mimo jiné navrhuje změnu daňové účinnosti
pro technické rezervy pojišťoven. HK ČR s tímto
návrhem nesouhlasí. Navržená úprava ve svém
důsledku „sankcionuje“ pojišťovny za to, že
prostředky, které by při méně obezřetném
ocenění závazků mohly být vyplaceny
akcionářům, jsou akumulovány a investovány
v souladu s platnými předpisy. V části týkající se
spotřebních daní návrh požaduje zvýšení daně
z lihu a z tabákových výrobků. HK ČR upozorňuje,
že při skokovém nárůstu spotřební daně
a v důsledku toho i ceny těchto výrobků dojde
i k nárůstu nelegální dovozů (pašování) a stoupne
i výroba padělků a náhražek, což může mít fatální
následky (viz metanolová aféra).

LUCIE PLACHÁ a KATEŘINA KOZÁKOVÁ, Úřad HK ČR
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Absolutní vítěz soutěže Právnická ﬁrma roku ČR



|

HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v Praze, Brně,
Olomouci, Ostravě a Bratislavě je s týmem 29 partnerů, více než 100 advokátů a téměř 200 právníků
největší nezávislou právnickou ﬁrmou ve střední
Evropě

|

Právně-daňově poradenství pro privátní klientelu
včetně třetiny nejbohatších Čechů a Slováků v oblasti strukturování, držby a správy privátních aktiv,
rodinných holdingů, nadací, trustů, svěřenských
a realitních fondů atd.

|

Více než 1 250 klientů; cca 150 klientů z žebříčku
nejbohatších Čechů a Slováků, 70 největších světových společností Fortune 500 a téměř 50 společností z Czech Top 100

|

Komplexní právní poradenství a související daňové
služby ve více než 80 zemích světa a 12 světových
jazycích; až 70 % případů s mezinárodním prvkem
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Zakládání firem online:
Zvýší se počet bílých koní?

Foto: Hospodářská komora ČR

Založit obchodní společnost mohou v ČR výhradně notáři, a to včetně přímého zápisu do obchodního rejstříku. Nejčastěji
se jedná o společnosti s ručením omezeným, které tvoří mezi zakládanými firmami naprostou většinu, a dále akciové
společnosti nebo třeba družstva. Zakladatelské právní jednání je notářem sepsáno ve formě veřejné listiny, tedy notářského
zápisu. Tato praxe se ale může v blízké budoucnosti změnit.

P

roces založení nejtypičtějšího „eseróčka“ býval dřív poměrně náročný, zejména administrativně a časově. Nicméně letos uplynou čtyři
roky od doby, kdy se celý proces zásadně změnil.
Nyní je rychlejší a jednodušší. Informovanost však
není v této oblasti vysoká a část veřejnosti věří,
že v tabulkách hodnotících jednoduchost startu
podnikání se ČR stále umisťuje téměř na úrovni
rozvojových zemí. K tomu přispívají občasné,
ale bohužel pravidelné mediální výstupy. Ty se
odvolávají například na studii Světové banky
Doing Business, kterou neinterpretují správně.
Zmíněná studie totiž jednomu kroku v celém
procesu založení společnosti přisuzuje časové
období jednoho dne a o tom, že v ČR lze mít s. r. o.
založené do druhého dne, už nás média většinou
neinformují. Důležité pro rychlé a bezproblémové
založení samozřejmě je, aby měl budoucí podnikatel připravené potřebné dokumenty. Například
souhlas vlastníka objektu s umístěním sídla společnosti v případě, že nebude podnikat ve svém.
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Překupník je zbytečný
Začínající podnikatel, který na svůj první obchod
obvykle spěchá, se většinou informuje na internetu
a snadno uvěří výstupům o tom, že je Česká republika v ohledu zakládání společností v té „horší
polovině“ všech zemí na světě. To ho pak mnohdy
dovede k nabídce překupníků, tedy ke koupi již
fungující společnosti či tzv. ready-made firmy.
Výčet rizik a nevýhod s tímto procesem spojených
by vydal na samostatný článek, potenciální kupec
by si měl zejména uvědomit, že i tito překupníci
k notáři kvůli založení stejně zajít musí. A pochopitelně z této činnosti chtějí profitovat, takže se
tímto postupem start podnikání prodraží.

Firma za den
Pravda je, že začínajícím podnikatelům ještě
žádná informační kampaň nesdělila, že i v ČR už
několik let právě díky přímým zápisům umíme
založit s. r. o. za jeden den a že proces čítá pouze
návštěvy živnostenského úřadu, banky a notáře.

Notáři sami toto výrazné usnadnění (ani žádnou
jinou službu občanům) kvůli legislativní úpravě
inzerovat nemohou, informovanost a povědomí
o možnostech ohledně startu podnikání jsou tak
stále nízké. Proces zakládání by navíc mohl být
ještě více usnadněn, a to konkrétně u volných
živností, které tvoří v tomto objemu významnou
část. Ze strany úředníka živnostenského odboru
se v jejich případě totiž jedná pouze o administrativu – předložení notářského zápisu o založení
společnosti, ze kterého je patrné, které právnické
osobě se živnostenské oprávnění vydává a kdo
za ni jedná. Poté úředník zkontroluje souhlas vlastníka objektu s umístěním sídla vznikající firmy
a následně podle listu vlastnictví ověří právo této
osoby souhlas udělit. Nabízí se, že by tuto kontrolu
a provedení registrace mohl provádět notář, který
má příslušné listiny již k dispozici. To je však
úvaha do budoucna. Na druhou stranu vítaným
ulehčením, které je již v legislativním procesu, je
odstranění povinnosti skládat základní kapitál
(často jsou to nižší tisíce Kč) na zvláštní účet
u banky. Aktuálně projednávaná novela zákona
o obchodních korporacích zavede v případě schválení možnost splacení vkladu do výše 20 000 Kč
i např. v hotovosti k rukám správce vkladu nebo
prostřednictvím notářské úschovy. To občanům
start podnikání opět výrazně usnadní.

Bílí koně jsou rizikem
Čemu bychom se naopak v celém procesu zakládání firem měli vyhnout, jsou rizika spojená se
ztotožněním budoucích podnikatelů, či dokonce
jejich anonymita. V ČR již nyní existuje zhruba
15 000 firem, které vlastní lidé s adresou na městském úřadě. Jsou mezi nimi tzv. bílí koně podnikatelů, kteří mají důvod se schovávat, ať už před
dohledovými a kontrolními orgány, či dokonce
před spravedlností. Takové firmy tvoří v českém
podnikatelském prostředí 3 % a jejich počet by
mohl snadno narůstat, kdyby bylo umožněno celý
proces založení firmy provést online, tedy bez nutnosti fyzické návštěvy státem pověřené osoby. Start
podnikání je v ČR na velmi dobré úrovni, chybou
ovšem je, že o tom veřejnost neví. Q
RADIM NEUBAUER, prezident Notářské komory ČR

inzerce

Za 580 Kč měsíčně získáte
vše, co k přijímání karet
potřebujete.

%

www.kbsmartpay.cz
nebo 228 883 243

Berete karty?
My strháváme 0 %

Ceny jsou bez DPH. Uvedená cena platí pro objem plateb do 10 000 Kč měsíčně.
Detailní popis služby najdete na www.kbsmartpay.cz.

5781
352 stran
brožovaná
99 Kč

5751
408 stran
kroužková
639 Kč

NOVÁ VYDÁNÍ
PRO ROK 2019
NOVINKA 55763
176 stran
1
brožovaná
b
329 Kč
3

5756
352 stran
brožovaná
389 Kč

anag@anag.cz
585 757 411

www.anag.cz

5757
640 stran
kroužková
669 Kč

5771
344 stran
brožovaná
429 Kč

Celý sortiment již vydaných knih nakladatelství ANAG najdete ve všech dobrých knihkupectvích po celé ČR.
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z domova i ze světa

Český módní trh posílila
ZOCHA

ČÍSLO MĚSÍCE

Svůj první obchod otevřela v The Designer Gallery pražského obchodního centra Chodov evropská módní
značka Zocha, která tak stylem
jednoduché francouzské elegance
obohatila už jedenáctou zemi.

15 miliard Kč

Meziroční růst cen zpomalil
Spotřebitelské ceny podle šetření
ČSÚ vzrostly v dubnu proti březnu
o 0,1 %, na čemž se nejvíce podílel
růst cen pohonných hmot, oděvů
a obuvi – meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu naopak zpomalil
na 2,8 %, což bylo o 0,2 procentního
bodu méně než v březnu.

Tolik prostředků schválila
vláda pro tři nové
výzkumné programy –
Program TREND
Ministerstva průmyslu
a obchodu, Program
PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT
Ministerstva životního
prostředí a Program
DOPRAVA 2020+
Ministerstva dopravy.
Turistický trh roste
Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních se v 1. čtvrtletí
roku, jež je nejslabším obdobím
roku, meziročně zvýšil především
díky domácím turistům o 1,8 %,
počet přenocování vzrostl o 0,9 %,
tržby ve službách se za stejné období zvýšily meziročně o 2,5 %.

Quant vede Lukáš Foral
Předsedou správní rady investičního
fondu Quant se strategií založenou
na unikátním matematickém algoritmu vytvořeném ekonomem Pavlem
Kohoutem se stal Lukáš Foral, který
bude mít na starosti kompletní
provozní a obchodní řízení fondu.
Jeho hlavním úkolem je vybudovat
aktivní distribuci, zajistit expanzi
do zahraničí a v následujících pěti
letech zvýšit objem prostředků
ve fondu z 500 milionů korun
na osminásobek.

Nová publikace Svazu měst a obcí
ČR a Ministerstva pro místní
rozvoj nazvaná Národní dotační
zdroje – Příležitosti a možnosti pro
města a obce přináší formou souhrnných informací a přehledných
tabulek odpovědi na to, kde a jak
mohou samosprávy čerpat finanční
prostředky z tuzemských programů
v gesci ministerstev a dalších
organizací.

Josef Adam, zkušený manažer a vedoucí in-house právník, který v letech 2009–2018 působil jako člen
představenstva ve společnostech
Český aeroholding a České aerolinie, kde kromě právního oddělení
vedl též oddělení finanční, lidských
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zdrojů a informačních technologií
a byl jednou z klíčových osob, která
vyjednala vstup společnosti Korean
Air Line do Českých aerolinií,
posiluje tým AK Havel & Partners, kam přináší kromě právního
know-how i zkušenosti s řízením
velkých společností, nastavováním
jejich vnitřních procesů a s řešením
strukturálních transformací podniků
v obtížích.

Nové zakázky vzbuzují
optimismus
Průmyslová produkce vzrostla
v březnu meziročně o 0,1 %, stavební
produkce o 11,6 %, vývoz o 5,4 %,
dovoz o 4,3 %. Vedle těchto čísel je
pozitivní růst nových poptávek. Naopak se nelepší obchodní bilance se
státy mimo EU, která je dlouhodobě
záporná a schodek se zvýšil v březnu
na 46,5 miliardy korun, ani počet
nových firem, který byl v prvním
čtvrtletí tohoto roku nejslabší za poslední tři roky.

Stovka v novém

Vyšla publikace Národní
dotační zdroje

Havel & Partners posilují
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Jednou větou...

Debata o odpadech
Zástupci svazů, obcí, asociací a firem
recyklačního průmyslu zveřejnili rozbor, jímž se ohrazují proti
výrokům ředitele odboru odpadů
Ministerstva životního prostředí ČR
Jaromíra Manharta. Především jim
vadí, že znění nové odpadové legislativy otevřeně podporuje spalovny
a zvyšující se skládkovací poplatek
neřeší skutečnou podporu recyklace
a nevede ani k následné podpoře
poptávky po výstupech z recyklace,
a tedy k využití odpadů jako druhotné
suroviny.

Česká spořitelna otevřela 6. května
již 100. pobočku v novém formátu,
jehož koncept je postaven na otevřenosti prostoru a jednoduchém
a přehledném vybavení. Součástí
jsou samoobslužné zóny, obchodní
haly a uzavřené jednací místnosti
pro schůzky s klienty či videokonference a pobočky se stávají nejen
obchodním, ale i komunitním
místem, kde se konají různá setkání,
výstavy a prezentace místních firem
a neziskových společností. Stou
jubilejní se stala pobočka v Mladé
Boleslavi na náměstí Míru.

z domova i ze světa

YIT popáté benefičně pro
Motol
Developerská společnost YIT Stavo
se již popáté stala hlavním partnerem
benefičního večera Potkávání v Malostranské besedě v Praze, jehož výtěžek
250 000 korun byl věnován Klinice
dětské chirurgie FN Motol a YIT tak
překročila hranici 1 500 000 korun,
které věnovala klinice.

Přínos trhu Evropy
Zapojení České republiky do vnitřního trhu Evropské unie mělo na český
zahraniční obchod významný
vliv – zahraniční bilance se zbožím
dosahovala většinu let po vstupu
kladného salda, v roce 2018 to bylo
123,5 miliardy korun.

Greyco – doplňky z betonu
Po ročním vývoji představila nová
česká značka designových interiérových doplňků z betonu Greyco
produkty, které bourají stereotypní
představy o betonu a představují
atraktivní design betonových váz, mís
a zrcátek v paletě trendy pastelových barev a s překvapivou lehkostí.
Za značkou stojí Kateřina Dubovická
a Karel Sochůrek, na návrzích kolekce
Rudimentum se podílel i absolvent
UMPRUM František Zelinka.

TECHO proti kůrovci
Zaměstnanci společnosti TECHO,
českého výrobce a dodavatele kancelářského nábytku a interiérů, sázeli
v jižních Čechách mladé stromky –
19 dobrovolníků z obchodního týmu
BU Balt zasadilo během jediného dne
v oblastech zasažených kůrovcovou
kalamitou 999 převážně jehličnatých
stromů.

„České ” české firmy
Objem zahraničního kapitálu
v českých firmách je podle statistik
Bisnode nejnižší od roku 2011, když
klesá druhý rok v řadě za sebou a meziročně se snížil o 213 miliard korun,
tedy téměř o 8 %, na 2,51 bilionu korun – objem zahraničního kapitálu se
tak propadl o 15 %, to je o 153 miliard
na 895 miliard korun, což je nejnižší
hodnota od roku 2011.

Voda pod ústavní ochranou?
Průměrný Čech spotřeboval v roce
2018 denně 89,2 litru vody a v rámci
národního hospodářství bylo různými
uživateli celkem odebráno 370 milionů m3 podzemních vod a 1 221 milionů m3 povrchové vody. Přestože tato
čísla nejsou sama o sobě v mezinárodním srovnání nijak výjimečná, otevře
se patrně v Česku debata o ústavní
ochraně vody.

České vědě, výzkumu a IT
dominují Praha a Brno
Nejúspěšnějším domácím regionem
v oblasti vědy, výzkumu a informačních technologií je hlavní město Praha, následované s větším odstupem
Středočeským a Jihomoravským krajem. Zásluhu na tom mají především
krajská města, kde sídlí významné
univerzity či veřejné výzkumné instituce nebo klíčové podniky s vlastními
vývojovými centry.

platformou, byť se v Praze uskuteční
úplně poprvé. Mezi potvrzenými
řečníky jsou Tim Robson, expert
na leadership a budování firemní kultury, George Muir, odborník na oblast
budoucnost světa práce, Julia Arlt,
expertka na Workspace strategie
a vývoj světa nemovitostí a investic,
David Mareček, generální ředitel
České filharmonie, a Bernard Štorch,
architekt zaměřující se na urbanistická řešení veřejných a kancelářských
prostor.

Riziko neuhrazení pohledávek
roste
Pojišťovna Atradius zaznamenala
narůstající riziko spojené s úhradou
pohledávek v automobilovém průmyslu, zejména z důvodu zhoršující
se likvidity mnoha malých a středně
velkých dodavatelů. Jen během roku
2018 se počet společností působících
v oboru automotive, které Atradius
hodnotí jako velmi rizikové, více než
zdvojnásobil v porovnání s rokem
předcházejícím, což znamená, že
v současné době Atradius hodnotí
riziko neuhrazení pohledávek pro
dodavatele zboží a služeb do automobilového průmyslu jako nejvyšší
za posledních deset let od překonání
ekonomické krize.

Proč by ne?
Projekt motivačních stáží s názvem
PročByNe? poskytl za čtyři roky své
existence zajímavou profesní příležitost 70 českým a slovenským studentům, kteří měli možnost absolvovat
dvoutýdenní exkluzivní stínování
ministrů, vrcholových manažerů
nebo mistrů řemesla na 40 různých
stážích v České republice, Itálii, Belgii,
Lucembursku a Ghaně.

Hromadné žaloby v Česku
Summit o pracovním prostředí
Podmínky pracovního prostředí, péče
o zaměstnance a technologie jsou stěžejními tématy zážitkové dvoudenní
konference Workspace Summit s tématy Lidé, Design, Technologie, která
proběhne v pražském Cubex Centru
na Pankráci 28. a 29. listopadu 2019
a má ambici stát se středoevropskou

Velkou diskuzi vzbuzuje návrh zákona
o hromadných žalobách, který je
v současné době v legislativním procesu – největším problémem i podle
stanoviska Hospodářské komory
je fakt, že návrh je postavený podle
amerického vzoru, do soudního sporu
by mohli být zahrnuti i lidé bez svého
vědomí a žaloby hrozí šikanou.

Airbnb transparentně
Český statistický úřad a Airbnb
se dohodly na sdílení anonymních
agregovaných dat o krátkodobých
pronájmech přes platformu Airbnb
pro statistické účely – toto partnerství,
první svého druhu ve střední a východní Evropě, využije statistika cestovního ruchu a pomůže i ke zpřesnění výpočtu efektů tzv. sdílené
ekonomiky.

50+ se těší zájmu marketérů
Studie, kterou mezi marketéry
významných firem působících na českém trhu realizovala komunikační
agentura Ogilvy, ukázala, že dnešní
padesátníci a padesátnice patří
k ekonomicky nejsilnějším skupinám,
a důvody, proč by si pěsticí krém,
rtěnku nebo prosecco měla kupovat
jen třicátnice, když stejně dobře může
chtít být hezká a veselá i její maminka,
jednoduše neexistují – cílené reklamy
na generaci 50+ je však ve skutečnosti
pořád jako šafránu.

Nejlepším městem pro
podnikání je Prostějov
Na základě zveřejněných výsledků
výzkumu Město pro byznys 2018,
který zpracovala agentura Datank
a jehož 11. ročníku se zúčastnilo
všech 205 obcí s rozšířenou působností v ČR a 22 městských částí Prahy,
je nejlepším městem pro podnikání
v ČR Prostějov, za ním bodovala města Humpolec a Brno, která obhájila
své pozice z loňského roku.

Nový impulz pro česko-čínský
byznys
HK ČR je připravena propojovat
české firmy s experty Bank of China
a pomoci tak naplnit memorandum,
které její prezident Vladimír Dlouhý
podepsal během nedávné podnikatelské cesty do Číny s Bank of China – to
tuzemským podnikatelům v příštích
čtyřech letech umožní čerpat 1,5 až
2 miliardy dolarů na financování
investičních projektů a rozvoj česko-čínského obchodu. Q

PETR KARBAN
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Jihomoravský kraj:

Přitažlivost
růstu
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Region jižní Moravy představuje jednoznačný příklad růstu ve všech ohledech.
Jakkoliv jde dlouhodobě o jedno ze dvou hlavních center celé země, v minulosti
se kraj potýkal s mnohými problémy. Promyšlená koncepční politika přinesla
výsledky. Největším úkolem kraje do budoucna tak bude udržet personálně to,
co se na jihu Moravy v uplynulých letech vybudovalo.

N

ěkdejší průmyslové podniky kraje si přes těžkosti povětšinou udržely svůj program i zaměření, centrum kolem Brna se vyprofilovalo
významně jako středisko výzkumu, vývoje a technologií, zatímco jižní část kraje si nejenže udržela
svůj zemědělský, ovocnářský a vinařský charakter,
ale ještě ho pozvedla na kvalitativně zcela jinou
úroveň a vytvořila dobré podmínky pro novou
oblast cestovního ruchu, agroturistiky a gastroturistiky. Předností kraje zkrátka je jeho rozmanitost,
která dovoluje jednotlivým mikroregionům udržet
si svou charakteristiku a tím i přitažlivost v rámci

celku. Zároveň však tato rozmanitost je i důvodem
rozvoje v různých částech kraje kvalitativně diferencovaného, což se zvláště na jihu projevuje – přes
všechna pozitiva – viditelně negativně.

Doprava jako problém
Přes veškeré klady je právě oblast cestovního ruchu
příkladem viditelných rezerv, které rozvoj turistiky,
a nejen turistiky v regionu brzdí. Je tu dostatek jak
přírodních, tak historických i kulturních památek, přesto právě Jihomoravský kraj trpí nízkým
průměrným počtem přenocování a výraznou se-

zonností. Jedním z důvodů je bezesporu dopravní
infrastruktura. Samo Brno je velmi dobře dostupné,
kraji však chybí páteřní silniční síť a stav většiny
komunikací nižší třídy a mostů je neuspokojivý
až havarijní. Stejně tak potřebám kraje dávno neodpovídá ani technický stav, ani kapacita železnic.
Za očekáváním stále zůstává význam brněnského
mezinárodního letiště.
Dlužno přiznat, že vedení kraje se snaží o nápravu nedostatků v oblasti dopravní infrastruktury,
kterou chápe jako jednu ze základních podmínek
dalšího rozvoje – priority jsou vytyčeny velmi
zřetelně v osách dálnic D1, D52, D43 i D55, silnice
I/53 či brněnského městského okruhu – všechny
tyto stavby budou mít zásadní vliv na celkový
budoucí potenciál kraje. Dopravní dostupnost
center a odlehlých lokalit je nezbytná pro mobilitu
pracovní síly, a tedy posílení konkurenceschopnosti
kraje v podmínkách vyčerpaného trhu práce. Připravenost angažovat se v tomto směru kraj deklaruje i jasně zpracovanými plány rozvoje pro příštích
sedm let, mezi nimiž se objevují i nové trendy
regionální politiky a principů rozvoje venkova.

Priority pro zítřek

Graf: Postavení krajů v České republice ve vybraných ukazatelích (rok 2014 = 100 %)
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Počet obyvatel
Počet studentů vysokých škol s občanstvím ČR
a trvalým bydlištěm v kraji
Lékaři celkem (přepočteno na plný úvazek)
Registrované trestné činy
Dopravní nehody
Dokončené byty
Vývoj průměrné kupní ceny rodinných domů
Hrubý domácí produkt
Čistý disponibilní důchod domácností
Zaměstnání celkem
Registrované subjekty
Stavební práce „S” provedené v kraji
Medián měsíční mzdy
Investice do vědy a výzkumu

Parametry zmíněného střednědobého rozvoje jsou
postupně upravovány krajskými strategiemi – někdejší byla datována pro léta 2014–2020, navazuje
na ni projednávaná strategie 2021–2027, která
staví na nové podobě evropské kohezní politiky.
Pilíře rozvoje kraje tvoří vedle zmíněného akcentu
na dobudování dopravní infrastruktury především
podpora výzkumu a vývoje, podpora vzdělání
a lidských zdrojů, nicméně zapomenuty nejsou ani
oblast zdravotnictví či adaptace na klimatickou
změnu. Zvláště v posledním bodě se jedná o hledání takové podoby využití a údržby krajiny, které
by dokázalo zvrátit negativní důsledky někdejšího
nezodpovědného hospodaření.
Ve všech oblastech se vedení kraje snaží hledat
smart řešení, čehož důkazem může být Program
rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021, který
akcentuje plán Chytrý Jihomoravský kraj. V jeho
rámci jsou definovány osy projektů, jako jsou
ekologická doprava s využíváním dopravních prostředků na alternativní pohon, s využíváním solární
energie, bioplynu a jiných ekologicky šetrných
dopravních prostředků; dopravní prostředky MHD
vybavené nabíječkou na telefon a wi-fi připojením
na internet, s moderními technologiemi koupě jízdenky bezkontaktní platební kartou přímo u řidiče,
s využitím informačních a telekomunikačních technologií využívaných pro systém řízení dopravních
a přepravních procesů za účelem zvýšení výkonů,
efektivity, bezpečnosti i komfortu dopravy. Patří
sem ale i rozvoj cyklodopravy a její organické
začlenění do komplexního dopravního systému,
Integrovaný dopravní systém, snižování spotřeby
energie podporou cíleného budování energeticky
efektivních budov, dobíjecí stanice pro elektromobily, elektrobusy, elektrokola či třeba inteligentní
zdravotní péče.
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Pohled předsedy představenstva KHK jižní Moravy Michala Štefla
Jižní Morava prožívá v posledních letech
období výrazné konjunktury, která srazila míru
nezaměstnanosti na minimum, vyhnala růst HDP
na maximum a počet neobsazených pracovních
míst se stal významnou bariérou dalšího růstu
ekonomiky. Samozřejmě že i náš kraj má svoje
problémové mikroregiony, což je částečně
dáno historií – něco jako „sudetský syndrom“ –
a částečně nerovnoměrným budováním dopravní infrastruktury, především
absencí severojižních dálnic D43 a D52.
Kraj i město Brno byly velmi úspěšné v alokaci evropských fondů,
především v rámci podpory vysokých škol a vědy a výzkumu. Budování
center excelence, jako jsou CEITEC, ICRC a CzechGlobe, doprovázených
desítkou dalších VaV center, dalo našemu kraji nový impulz, který bychom
mohli přirovnat k přivedení železnice v polovině 19. století.
Tento proces podpory vědy a výzkumu je kromě evropské a republikové
úrovně významně podporován i z úrovně kraje a města Brna, které se
podílely nejen na budování Technologického parku, průmyslových zón, ale

Ohlédnutí za chůze
Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že vedení kraje
a subjekty, které mají na jeho rozvoj vliv, se velmi
detailně ohlížejí za chůze. Objektivní zhodnocení
dosavadní efektivity je jednou z cest, jak neusnout
na vavřínech. Z hodnocení minulých aktivit je
zřejmé, kde kraj tlačí bota – výrazně negativně lze
hodnotit především disproporční rozvoj, který
jsme již jako jedno ze stěžejních rizik zmínili.
Zatímco Brno, Slavkov, Židlochovice a Pohořelice
a jejich okolí mohou být s výsledky uplynulých let
a svým rozvojem spokojeny, Ivančice, Moravský
Krumlov, Znojmo, Hodonín, Veselí nad Moravou,
Kyjov a Bučovice jsou oblasti, kde o spokojenosti
nemůže být ani řeči.
Srovnání absolutní hodnoty hrubého domácího
produktu řadí Jihomoravský kraj hned za Prahu
a kraj Středočeský. Třetí ekonomicky nejvýkonnější region republiky si svou pozici chce nejen udržet, ale rád by ji i vylepšil. Důkazem snahy o koncepční a promyšlený rozvoj regionu je tak i výčet
rizik, který materiál Program rozvoje Jihomoravského kraje pro období let 2018–2021 uzavírá –
vedle nedostatečných finančních prostředků jsou
zde jako rizika uvedeny především nedostatečná
politická podpora pro realizaci programu rozvoje
a jeho jednotlivých aktivit, nevhodné nastavení
veřejných politik na národní úrovni, neztotožnění
se jednotlivých garantů s pojetím aktivit či omezené zapojení spolupracujících subjektů. Tedy rizika
vesměs politická. Q
PETR KARBAN
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i na přivádění vědců z celého světa formou finančních injekcí do zvýšení
mobility výzkumných kapacit.
I naše krajská komora iniciovala budování vědeckotechnických
parků uprostřed areálů univerzitních kampusů ve spolupráci s VUT
a Masarykovou univerzitou s cílem vybudovat interface mezi akademickou
a podnikatelskou sférou pro podporu startupů a inovačních procesů. Oba
parky TITC a Biology park Brno jsou plně obsazeny a zvažují další rozšíření.
Místo tradičních odvětví, jako bylo zemědělství, výstavnictví, textil
a strojírenství, je dnes region zajímavý především elektrotechnickými a IT
obory. Například se zde vyrábí třetina celosvětové produkce elektronových
mikroskopů. Brno je aktuálně centrem softwarových firem, oborů
orientovaných na vesmír a letectví i dalších vysoce inovativních oborů.
Společnosti jako Kiwi.com, Y SOFT, Kentico a další se staly obecně známými
a zaznamenaly raketový růst.
Jihomoravský kraj se navíc v posledních letech stal líhní velkých
investičních skupin, které významně promlouvají do ekonomiky regionu
i celé ČR. Za nejsilnější považuji aktuálně Jet Investment nebo DRFG, které
se staly celorepublikovými pojmy.
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Inovace, inovace, inovace
K celosvětovému týdnu inovací přispěl svým
Innovation Fair i tým ATALIAN SERVEST, který
ve dnech 20. a 21. května v Praze uvítal světovou
špičku dodavatelů facility managementu. K vidění
a vyzkoušení byla nová technika, softwarová
řešení a samozřejmě i automatizované robotické
úklidové stroje. Atalian jako jeden ze světových lídrů
v FM oboru se hrdě hlásí k ekologickým inovacím
a ochraně životního prostředí a s tím úzce souvisí
nové čisticí prostředky na bázi enzymů a bakterií.
Samotné setkání v Praze bylo také samozřejmě
úžasnou příležitostí pro vzájemnou výměnu
zkušeností účastníků pořádajícího českého týmu
s týmy Ruska, Turecka, Polska, Maďarska, Slovenska
a Francie. Všem děkujeme za účast a těšíme se
na dalším setkání na viděnou.
Nový generální ředitel společnosti Atalian Marek Feltl a Michaela Klesnarová, obchodní
a marketingová ředitelka

Foto: 4x ATALIAN
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Testování stroje v terénu

Za zážitky do Plzeňského Prazdroje
V Plzeňském Prazdroji se vaří nejen skvělé pivo,
ale i jedinečné akce. Využijte unikátní prostory
pivovaru a bohatý program zážitkových programů,
které zpestří vaše obchodní aktivity. Není nad to,
prožít příběh plzeňské legendy na vlastní kůži!

Škola čepování piva Pilsner Urquell
Uvažujete nad zpestřením firemní akce? Pak se
zkuste postavit za výčep a objevit tajemství správně
načepovaného piva. Během tříhodinového programu
vás zábavnou formou zaškolí náš mistr výčepní.
Na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak pivo Pilsner Urquell
správně načepovat „na hladinku“, „šnyt“ či „mlíko“.
SPECIÁLNÍ TIP: Máte cestu do pivovaru opravdu
daleko nebo připravujete speciální firemní akci?
Nevadí! Přivezeme Školu čepování piva Pilsner
Urquell za vámi!

Párty v pivovaru Gambrinus
Hledáte jedinečné místo pro firemní posezení?
Pak využijte prostory Gambrinus varny a během
tří hodin se od těch nejpovolanějších odborníků
dozvíte o zlatavém moku vše. Pivovarský sládek
se postará o to, abyste si načepovali jenom ty
nejlepší kousky. Navíc s možností promítání
prezentací nebo i filmových či sportovních projekcí
na velkoplošném plátně.

Cesta pivovarského tovaryše
Chystáte s kolegy teambuilding? Přijměte
pozvání do našich historických ležáckých
sklepů, kde se proměníte na čtyři hodiny
v ledaře, bednáře, sklepmistry a sladovníky při
zábavných týmových hrách! Za soutěžení vás
odměníme nefiltrovaným a nepasterizovaným
pivem Pilsner Urquell, které vám načepujeme
přímo z dubového ležáckého sudu! Ochutnávat
můžete po celou dobu programu. Tak na zdraví!
Zážitkové programy jsou určené pro 15 až 45 osob.
V ceně je zahrnutá bohatá konzumace piva Pilsner Urquell nebo Gambrinus i malé občerstvení.
Rezervujte si své zážitky již nyní.
Telefonní číslo: +420 377 062 888 | E-mail: reservations@asahibeer.cz | www.prazdrojvisit.cz

