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ážené dámy, vážení pánové,
Již nyní dochází k omezování
v průběhu léta jsem se setkal
až ukončování výroby celé řady
nebo komunikoval s celou řaenergeticky náročných odvětví
dou z vás ohledně aktuální situace
a s blížící se zimou bude problém
a problémů, které vám přináší.
ještě eskalovat. Dořešeno není ani
Nosným tématem byla samozřejmě
omezování spotřeby průmyslových
energetika, tedy především ceny
zákazníků při stavech nouze v plyplynu a elektřiny. Situace je pro
nárenství. Neproběhla notifikace
mnohé firmy a živnostníky neudrzákona o podporovaných zdrojích,
žitelná. Dva roky covidové pandea není tedy možné zahájit výstavbu
mie odčerpaly vaše rezervy a nyní
RADEK JAKUBSKÝ,
nové zdrojové základny. To jsou
je již problematické hledat další
viceprezident
agendy, kterým se musí vládní
finanční zdroje.
Hospodářské komory ČR
koalice věnovat urychleně a bez
Vládní opatření pro zmírnění
zbytečných průtahů.
dopadů vysokých cen – pro domácnosti úsporný
Srdcem naší ekonomiky vždy byl a stále je průtarif, pro podnikatele kompenzace nepřímých
mysl, který aktuálními problémy velmi trpí. Proto
nákladů – jsou přijímána příliš pomalu, pokud
si musí stát uvědomit jeho klíčovou roli, aby
vůbec, a to většinou bez jasně dané strategie. Slabá
naše automobilky, strojírny nebo výrobní závody
komunikace státu, kdy neustále čekáme a žijeme
nepřestaly být konkurenceschopné v evropské
v nejistotě, zda nám někdo pomůže či nikoliv, zda
a světové konkurenci. Musíme udělat vše pro to,
budeme omezeni v dodávkách energií, jaké budou
aby nedošlo na nejčernější scénáře, tedy omezení
úrokové sazby a kurz koruny, vytváří mix, který
až pozastavení výroby a následné propouštění,
může mít drtivý dopad na českou ekonomiku.
které by znamenalo enormní zátěž pro státní
Jako zástupci Hospodářské komory, tedy vás
rozpočet. Pomoc podnikům proto považujeme
podnikatelů, komunikujeme s odpovědnými miza nezbytnou investici do budoucnosti České
nisterstvy a předkládáme jim návrhy pro dosažení
republiky.
větší energetické nezávislosti. Zároveň požadujePřeji nám všem hodně sil při zvládání tohoto těžme jasně definovanou pomoc v podobě dostatku
kého období. Hospodářská komora je vždy na vaší
energií za přijatelnou cenu.
straně, na straně podnikatelů a živnostníků.
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DISTRIBUCE
■

členům HK ČR (sdružuje více než 16 000 živnostníků a firem a 124 asociací, svazů, cechů a klastrů)

■

jednotlivým kancelářím Hospodářské komory v regionech a začleněným živnostenským společenstvům

■

VIP osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života

■

ministrům, hejtmanům a primátorům, senátorům a poslancům, státním organizacím a ambasádám v ČR

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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Foto: archiv ÚPT AV ČR

Také v tomto čísle představíme unikátní plody práce českých
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Krátce z Komory
VÝSLEDKY INSOLVENČNÍCH ŘÍZENÍ ZA PRVNÍ
POLOLETÍ 2022

Foto: archiv HK ČR

Jestliže vláda bude schopna pragmaticky a na základě
dat identifikovat ohrožené osoby, firmy či odvětví, pak má
Česká republika slušnou šanci projít složitým obdobím
bez mimořádného plošného nárůstu insolvencí.

Komora kvůli cenám energií
vyzvala vládu k podpoře
podniků
Hospodářská komora s dalšími
podnikatelskými organizacemi
vyzvala vládu, aby firmám přiměřeně pomohla s rostoucími cenami
energií. Vláda by podle ní k podpoře
měla využít tzv. dočasný krizový
rámec, který už v březnu přijala
Evropská komise. Ten zemím EU
umožňuje mimo jiné kompenzovat
firmám dodatečné náklady vzniklé
právě v důsledku vysokých cen plynu
a elektřiny. Podpora na příjemce
nesmí přesáhnout 30 % způsobilých
nákladů, poskytována může být
do výše 2 milionů eur. „Jsme jednou
z nejprůmyslovějších zemí EU, proto
rostoucí ceny energie mají na hospo
daření podniků výrazný vliv. Vedle
zajištění stabilních dodávek plynu musí
být pro stát prioritou také dočasná
podpora podniků a odvětví průmyslu,“
je přesvědčen prezident HK ČR Vladimír Dlouhý a dodává, že zatímco
Německo a Francie si již vyřizovaly
notifikaci programu, MPO na výzvu
podnikatelů nereagovalo a nakonec
s odkazem na přetížený státní rozpočet systém přímé podpory odmítlo.

Podnikatelům chybějí
informace, do jakého
regulačního stupně spadají

Více než tři pětiny podniků nemají
dostatek informací, co by pro ně
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Experti se na tom shodli u kulatého stolu, který
uspořádala společnost InsolCentrum ve spolupráci
s HK ČR a dalšími odbornými partnery. Do diskuze se
zapojili Jarmila Veselá (InsolCentrum), Ladislav Minčič
(HK ČR), Robert Němec (Česká advokátní komora), David
Šmejkal (Poradna při finanční tísni) a Antonín Stanislav
(Ministerstvo spravedlnosti ČR).

ČÍSLO MĚSÍCE

vyčíslit ani škody, které by jim způsobilo úplné odstavení plynu.

3,51

Firmy zatím do insolvencí
nepadají

VELKÝ PROSTOR PRO LIBOVŮLI
STÁTNÍCH ORGÁNŮ OZNAČUJÍ
PODNIKATELÉ ZA NEJVĚTŠÍ
PROBLÉM, KTERÉMU MUSÍ
ČELIT V OBLASTI REGULATORNÍ
ZÁTĚŽE. NA DRUHÉM MÍSTĚ
SKONČILO VELKÉ MNOŽSTVÍ
ZÁKONŮ, NAŘÍZENÍ
A VYHLÁŠEK. ČLENOVÉ HK ČR
HODNOTILI PROJEVY REGULACÍ,
KTERÉ JIM ZNESNADŇUJÍ
ŽIVOT ZNÁMKOU 1, KDY DANÝ
PROJEV VYVOLÁVÁ NEJMÉNĚ
PROBLÉMŮ, AŽ PO ZNÁMKU 4.

znamenalo, kdyby stát vyhlásil stav
nouze v plynárenství a začal regulovat spotřebu plynu podle vyhlášky
o stavu nouze v plynárenství. Jako
první by se přitom dodávky plynu
omezovaly či zcela vypínaly právě firmám. Upozorňuje na to Hospodářská komora, která doporučila vládě
a Ministerstvu průmyslu a obchodu,
aby se na informační deficit zaměřily. Ze šetření mezi členy Komory
vyplynulo, že kvůli nedostatečné
informovanosti podniky nedokážou

Spotřebitelé, živnostníci i firmy
do insolvencí ve velkých počtech
nepadají. Počty podaných návrhů
spíše klesají. Aktuálně se nachází
v konkurzu 0,08 % všech živnostníků a 0,57 % firem. V režimu
reorganizace je jen 0,0023 % firem
a živnostníků. Na nižších úrovních
jsou i osobní bankroty. Vyplývá to
z analýzy společnosti InsolCentrum
zveřejněné Hospodářskou komorou. Letos klesl počet insolvenčních
návrhů podaných na živnostníky.
Zatímco v prvním pololetí 2021
bylo podáno 3 466 insolvenčních
návrhů, letos je to o téměř 500 méně.
Mírný nárůst je patrný u firem,
a to z 498 v prvním pololetí loňska
na zhruba 540 za první letošní pololetí. Konkurzů na podniky bylo přes
340 oproti 382 v prvním pololetí
roku 2021.

Podnikatelé se domáhají
jednoznačnosti právního
rámce

Většina podnikatelů označuje za největší problém, že právní normy ponechávají úředníkům velký prostor
pro libovůli, které se ale podnikatelé
nemůžou účinně bránit. Vyplývá
to ze šetření Hospodářské komory

mezi jejími členy. „Úřady si v růz
ných městech pro stejnou agendu
vytvářejí vlastní pravidla místo toho,
aby vůči klientům z řad podnikatelů
postupovaly standardizovaně,“
uvedl viceprezident HK ČR Zdeněk
Zajíček, podle něhož nejednoznačnost textů zákonů má za následek
variabilitu výkladů, a tudíž jejich
nepředvídatelnost.

Podnikatelská mise
do Kanady
Hospodářská komora organizuje
ve dnech 25.–29. září obchodní misi
do Kanady. Na oficiální návštěvu
této země podnikatelé doprovodí
ministra dopravy Martina Kupku.
Mise je určena především firmám
působícím v oborech civilního letectví, kosmické aktivity, udržitelného
rozvoje včetně nových a inovativních
technologií, infrastruktury, dopravních toků, smart cities a digitalizace.
Přihlásit se na misi je možné na e-mailu javorova@komora.cz. V říjnu
se uskuteční také podnikatelská mise
do Mongolska. ■
MIROSLAV DIRO

Více informací na:

www.komora.cz

UŽ 30 LET
J S ME SPOLE H LI VÝM P ARTNER EM
ČE S KÉ H O EX P OR TU
Odběrateli vaší rmy pojistíme
úvěr na koupi dodávky, a�ten vám
tak může zaplatit kupní cenu ihned
po převzetí zakázky.��
Vaší rmě pojistíme faktury
s�libovolně dlouhou splatností,
od několika dnů až po 10 let.
Fakturu s�pojištěním EGAP můžete
prodat bance, a�tím ihned získat
nanční prostředky.�

www.egap.cz

Váš zahraniční podnik pojistíme
proti vyvlastnění a�ochráníme
i�možnost převedení dividendy.
Poskytneme vám pojištění také
na nancování investice
v�případě, že podnik v�zahraničí
kupujete či budujete.��

Pojistíme vaše výrobní náklady
i�riziko nepřevzetí zboží
zákazníkem.

KLIKNI PRO EXPORT

2220412_EGAP_inzerce1_Egap_02.indd 1

22.8.2022 11:26:45

Zveme Vás na

KRAJSKÉ EXPORTNÍ KONFERENCE
I�v�letošním roce se uskuteční projekt Krajských exportních konferencí (KEK) pořádaný
Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci s�Ministerstvem zahraničních věcí ČR
a�partnery Exportní garanční a�pojišťovací společností a�Českou exportní bankou.

3. 10. 2022 Brno
(pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj)

1. 11. 2022 Hradec Králové
(pro Královéhradecký, Pardubický a�Středočeský kraj)

24. 11. 2022 Ostrava
(pro Moravskoslezský a�Olomoucký kraj)

Smyslem projektu KEK je podpora v hledání nových
trhů a odbytových možností mimo jiné ve světle
současné politické a ekonomické situace.
Pro více informací sledujte stránky www.komora.cz
Organizátor projektu si vyhrazuje právo na změnu termínu akce.

aktuálně

Regiony a společenstva
Česká republika se účastní
EuroSkills 2023
Hospodářská komora společně
s partnery vyšle na 8. evropské
bienále EuroSkills 2023 do polského
Gdaňsku mladé řemeslníky, kteří budou ČR reprezentovat na evropském
mistrovství odborných profesních
dovedností. Na akci, která proběhne ve dnech 5.–9. září 2023, změří
síly na 600 lidí z 31 zemí ve zhruba 50 technických a řemeslných
oborech. Aktuality o soutěžících,
partnerech a možnostech spolupráce
na www.czechskills.cz.

Ústecký kraj
Cestovní ruch v Krušnohoří
OHK v Chomutově pořádá 20. září
v prostorech Městského divadla
v Chomutově odbornou konferenci
CESTOVNÍ RUCH V KRUŠNOHOŘÍ v rámci projektu Cesty
Krušnohořím. Projekt je financován
prostřednictvím programu Fondu
malých projektů Euroregionu Krušnohoří. Akce se zaměří na cestovní
ruch na obou stranách Krušných hor,
dědictví UNESCO, turistické cíle
a na nabídku, dotace, přeshraniční
projekty a spolupráci a marketing
v oblasti turismu. V případě dotazů
či zájmu pište na info@ohkcv.cz.

OHK Most změnila adresu
OHK Most se od prázdnin přestěhovala do nových prostor. Podnikatelé
i další návštěvníci mohou od 1. července vyřídit všechny potřebné záležitosti na adrese tř. Budovatelů 2531,
Most. Veškeré služby OHK Most jsou
poskytovány ve stejném rozsahu jako
v původním sídle.
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Jihomoravský
kraj
Street food na České 2022
OHK Znojmo společně s partnery
uspořádala „gastronomickou cestu kolem světa“ na Horní České ve Znojmě.
V tyto dny provozovatelé restaurací,
bister, foodtrucků a stánků předvedli
své kuchařské umění a nabídli návštěvníkům gastronomické speciality.
Přímo na ulici si mohli návštěvníci
vychutnat speciality nejen české, ale
i italské, americké, španělské, indické
a nepálské kuchyně.

Byznysové setkání RHK Brno
a Masarykovy univerzity

Brněnská regionální komora zve
na konferenci zaměřenou na propojování vědy a businessu, a to především v oblasti tzv. life sciences. Akce
proběhne 12. října v Business parku
Vlněna v Brně. Představí se zde mj.
připravovaný projekt BioPharma Hub,
který znamená unikátní spojení moderních výukových prostor pro Farmaceutickou fakultu, špičkové výzkumné
infrastruktury Preklinického centra
a Molekulární medicíny Masarykovy
univerzity. Akce je bezplatná. Více
informací naleznete na www.lifesciences40.cz, kinclova@rhkbrno.cz.

Zlínský kraj

Foto: 3x archiv HK ČR

Evropa

V minulém roce získala jedno z ocenění Cross Border Award Jihočeské hospodářské komory Fakulta
rybářství a ochrany vod z Vodňan, která se dlouhodobě věnuje přeshraničním aktivitám.

Moravskoslezský Jihočeský kraj
Ocenění Cross Border Award
kraj
opět na jihu Čech
Datové schránky pro všechny?

Lepší orientaci ve světě datových
schránek s ohledem na změny v legislativě v roce 2023, získání odborných informací a také praktických
tipů pro správné používání datové
schránky přinese webinář s názvem
Datové schránky pro všechny? Pořádá ho KHK Moravskoslezského kraje
27. září od 10 do 11 hodin online.
Více informací na www.khkmsk.cz.

Kroměřížský veletrh práce

Pardubický kraj

OHK Kroměříž pořádá v rámci
projektu Implementace Krajského
akčního plánu a rozvoje vzdělávání
pro území Zlínského kraje II. Veletrh
práce a vzdělávání – Kroměříž 2022.
Ten se uskuteční 6. října v Domě
kultury v Kroměříži. Akce má žákům
ZŠ a jejich rodičům pomoci při
orientaci mezi středními školami
Zlínského kraje, a to v souvislosti
s aktuálními potřebami trhu práce
a jeho klíčovými profesemi. Zúčastní
se také zaměstnavatelé, kteří se středními školami spolupracují a poskytují absolventům pracovní uplatnění.

KHK Pardubického kraje spolupořádala III. kvalifikaci na 132. ročník
Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Na pardubickém dostihovém
závodišti se sešli zástupci téměř
50 členských firem a užili si
atmosféru letního dostihového
odpoledne, kde byl prostor pro
neformální diskuzi nad aktuálními byznysovými tématy. Setkání
v netradičním prostředí zajímavě
doplnily skleněné kytice od partnerské společnosti Koulier.

Setkání podnikatelů
Pardubického kraje

Jihočeská hospodářská komora bude
hostit slavnostní předávání ceny Cross
Border Award, kterou uděluje ve spolupráci s Hospodářskou komorou
Horního Rakouska a Průmyslovou
a obchodní komorou Dolního Bavorska. „Tradiční akce, která se koná vždy
v některém ze tří regionů, má za cíl
ocenit podnikatele či organizace, které
podporují přeshraniční spolupráci a ak
tivně se jí věnují. Každá z hospodář
ských komor může do soutěže nomino
vat vždy jednu firmu a jednu instituci,“
přibližuje Šárka Bělohlavová ze Zahraničního oddělení JHK. Letošní ročník
slavnostního vyhlášení se uskuteční
20. října v Českém Krumlově.

Společenstva
Učňovská soutěž ve Vysokém
Mýtě
Cech suché výstavby ČR zve na mezinárodní soutěž Řemeslo / Skill
2022. Soutěže řemeslných dovedností
se účastní několik desítek soutěžících
z více než 20 škol z ČR, Slovenska
a Maďarska. Tradičně bude probíhat
21.–22. září na náměstí Přemysla

aktuálně

Interclean 2022
Konference praní, čištění a pronájmu
textilu INTERCLEAN 2022 je jediná
akce v ČR se zaměřením na profesionální textilní péči a témata s ní spojená. Uskuteční se 6. října v hotelu
Thermal v Karlových Varech. Konferenci po pětadvacáté pořádá Asociace prádelen a čistíren ČR. Návštěvníci se mohou těšit na panelovou
diskuzi k energetické krizi, certifikaci
čistíren a k novému průzkumu trhu
Jak náš obor vidí veřejnost. Registrace probíhá na webových stránkách
www.interclean.cz.
Mezinárodní soutěž Řemeslo / Skill 2022 bude
probíhat 21. až 22. září ve Vysokém Mýtě.

Otakara II. ve Vysokém Mýtě. Své
síly zde změří učni v profesích
zedník, obkladač, instalatér, truhlář
a montér suchých staveb.

Výsledky textilního
a oděvního průmyslu
V první polovině roku 2022 dosáhly
tržby v běžných cenách v textilním
a oděvním průmyslu 31,8 mld. Kč.
Z toho 27,1 mld. Kč v textilním sektoru a 4,7 mld. Kč v oděvním sektoru. To odpovídá růstu tržeb o 17,9 %
ve srovnání s první polovinou roku
2021. Vývoz textilního a oděvního
zboží za 1. polovinu roku 2021 stoupl
meziročně o 9,6 %. Vývoz textilního zboží zaznamenal růst o 11,7 %
a oděvního zboží o 7,3 %. Informovala o tom Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu.

Ochrana měkkých cílů
Sjednocení pohledu státních a soukromých aktérů bezpečnostního
systému ČR na ochranu takzvaných
měkkých cílů a zajištění kybernetické, fyzické a personální odolnosti
před potenciálními útoky bylo hlavním tématem konference Ochrana
měkkých cílů 2022, která proběhla
v hotelu Olšanka v Praze. Jejími pravidelnými pořadateli jsou Komora
podniků komerční bezpečnosti ČR,
Česká pobočka AFCEA a Fakulta
biomedicínského inženýrství ČVUT.

Pasování vyučených
čalouníků na tovaryše

Po covidové pauze se letošní
slavnostní pasování vyučených
čalouníků uskutečnilo v aule Fakulty
stavební VUT v Brně. Složit závě-

rečnou zkoušku Čalouník mohou
úspěšní absolventi jednoho ze tří
způsobů vyučení: denní tříletý, denní
jednoletý (platí pro absolventy středních, vyšších či vysokých škol), nebo
po získání Úplné profesní kvalifikace
čalouník prostřednictvím složení
skupin profesních kvalifikací. Spolu
s čalouníky byli pasováni do tovaryšského stavu také kominíci a plynaři.

Telekomunikační konference
v Plzni
Výbor nezávislého ICT průmyslu zve
na konferenci o telekomunikačních
sítích a internetu KKTS Plzeň 2022.
Konference se uskuteční 22. září
v plzeňském Parkhotelu. Letošní jubilejní 30. ročník konference nazvané
Kam kráčí telekomunikační sítě se
stane stejně jako každý rok místem
setkání odborníků na telekomunikace, internet a sítě. Nabídne bohatý
program, sestávající z přednášek
expertů na telekomunikace, poskytování internetu, budování sítí, právo,
podnikání nebo energetiku. Více
informací na www.isp-konference.cz.

2. ročník konference ČKLOP
Druhý ročník konference určené
převážně montážním firmám a výrobcům oken i jejich komponentů
se 13. října uskuteční v Litomyšli.
Letošním mottem konference
budou Legislativa a praxe – novinky
a změny roku 2022. Průběžně aktuali-

zované informace a program jsou
dostupné na www.cklop.cz.

Novinky v evropské lékové
legislativě

Vzhledem k chystaným změnám
v legislativě EU k léčivým přípravkům uspořádal Výbor pro zdravotnictví Senátu Parlamentu ČR
a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu mezinárodní
konferenci k Farmaceutické strategii
pro Evropu. Na její výstupy naváže
konference, kterou AIFP pořádá
29.–30. září pod záštitou českého
předsednictví Radě EU. Konference
se bude věnovat tématům jako vize
budoucího vývoje ve farmaceutické
legislativě, role průmyslu v procesu
tvorby nové legislativy či evropský
prostor pro zdravotnická data. Více
informací na www.aifp.cz.

Konference nákupních center
Analýzy spotřebitelského konání i budoucnost maloobchodu budou tématy první České a slovenské konference
Asociace nákupních center ČR, která
se uskuteční 22. září v pražském
hotelu Jalta. Během odborné konference vystoupí mj. ekonom Dominik
Stroukal nebo futurolog Ken Hughes.
Proběhne rovněž diskuze českých
i slovenských obchodníků a nájemců nákupních center. Podrobnosti
na www.anccr.cz. ■
MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

Dva dny sportování zdarma:
BEACTIVE DAY je opět zde!

Na dvě stovky fitness center a sportovišť po celé ČR otevřou 23. a 24. září
své dveře veřejnosti v rámci akce
BEACTIVE DAY. Nenechte si ujít
příležitost vyzkoušet si zcela zdarma
nejrůznější pohybové aktivity.
Akce BEACTIVE DAY, jež zahajuje Evropský týden sportu a jejímž
pořadatelem je Česká komora fitness,
seznámí veřejnost se vším, co vše
v současnosti fitness centra a sportoviště nabízejí.

Jedinou školou na Moravě, která vyučuje obor čalouník, je Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, člen HK ČR. Od roku 2015 pod záštitou MŠMT,
Jihomoravského kraje, HK ČR nebo Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů pořádá škola pro své absolventy slavnost pasování.

www.komora.cz
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analýza

Administrativní zátěž
podnikatelů se nijak nezlepšuje

Čeští podnikatelé jsou zahlceni velkým množstvím regulatorních povinností, které jim ukusují z peněz i času, místo aby se
mohli věnovat samotnému podnikání a jeho rozvoji. Na stále neuspokojivou situaci v oblasti regulatorní a administrativní
zátěže dlouhodobě upozorňuje Hospodářská komora, podle níž musí živnostníci a firmy vůči státu plnit přes
1 700 povinností jen podle dvou desítek základních podnikatelských zákonů.

R

egulační prostředí a přívětivější podnikatelské
klima se dlouhodobě sleduje v rámci indexu
Ease of doing business, který umožňuje porovnávat země z pohledu snadnosti v podnikání.

Podnikatelské klima
v mezinárodním srovnání
V rámci tohoto mezinárodního zkoumání
využívajícího několik metrik s cílem porovnat
prostředí podnikové regulace se Česká republika umístila v roce 2020 na 41. místě ze všech
190 hodnocených světových ekonomik. V pořadí ji
předběhly i postsovětské země, jako je Kazachstán,
Ázerbájdžán nebo Gruzie, kde jsou dle zvolených
indikátorů jednodušší a přívětivější podmínky pro
podnikání. Z hlediska vývoje pořadí si ČR nevede
příliš dobře. Od roku 2015, kdy obsadila 26. místo,
se její pozice každoročně propadá.
Hospodářská komora zmapovala stav regulatorní
a administrativní zátěže na podnikatelské subjekty
a jejich dopad. Záměrem šetření bylo zhodnotit vnímání samotných podnikatelů týkající se
adekvátnosti regulací a toho, jak ovlivňují jejich
obchodní činnost. Současně bylo cílem porovnat
posun ve vnímání regulatorní a administrativní
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O ŠETŘENÍ
HK ČR vedla od 14. do 31. července 2022
anketu s názvem Regulatorní
a administrativní zátěž. Celkem na anketu
odpovědělo 395 respondentů – členů HK ČR,
zástupců všech hlavních odvětví ze všech
krajů České republiky. Na anketu odpovídaly
mikro, malé, střední i velké podniky.
zátěže za uplynulých 5 let od provedení poslední
ankety Hospodářské komory na dané téma.

Zdlouhavé čekání na rozhodnutí
správního orgánu či soudu
Podnikatel je nucen při svém podnikání věnovat
mnoho času činnostem, které přímo nesouvisejí
s předmětem jeho podnikání. Nejčastěji se jedná
o úsilí věnované náročné správě zákonných
povinností spojené s byrokracií či zdlouhavostí
správních nebo soudních rozhodnutí. Z hlediska
množství stráveného času a stresu vadí podnikatelům nejvíce zdlouhavé čekání na rozhodnutí správního orgánu či soudu. Jednoznačným

favoritem byl tento aspekt regulatorní zátěže jak
pro právnické, tak pro fyzické osoby, komplikací
pro firmy všech velikostí bez ohledu na obor
podnikání. Nicméně nejvýrazněji se negativní
pohled na délku řízení projevil u velkých firem
(77 %) a firem působících ve stavebnictví (68 %).
To koneckonců odpovídá i faktu, že ČR patří
například v délce stavebního řízení doposud mezi
nejpomalejší země na světě.

Duplicitní vyplňování formulářů
a výkazů
Polovina podnikatelů hodnotila velmi negativně
také duplicitní vyplňování formulářů a výkazů
(např. formulář s přehledem o příjmech, který
musí OSVČ dodat ČSSZ i zdravotní pojišťovně) a časté souběžné platby (například daň ze
mzdy zaměstnanců finančnímu úřadu a pojistné
odvody z mezd pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny).
V individuálních odpovědích podnikatelé uváděli,
že počet statistických formulářů, které musí
vyplňovat, a jejich frekvence se navýšily. K systému
sběru dat doslova uváděli: „Naprosto nesmyslné
formuláře a jejich vyplňování údaji, které stát již má
z daňových přiznání k dispozici.“ Podnikatelům by

analýza
Změna v regulatorní zátěži
pohledem podnikatelů

NEJVÍCE PROBLÉMŮ MI ZPŮSOBUJE…
Zdlouhavé čekání na rozhodnutí
správního orgánu či soudu

Velká většina (79 %) podnikatelů se shodla na tom,
že se úroveň regulatorní zátěže během jejich podnikání zvýšila. Zvýšení vnímají ve větší míře právnické
osoby, především malé a středně velké firmy. Nárůst
regulatorní zátěže pociťují více firmy orientované
na služby převážně pro podniky. Na druhou stranu
mezi firmami ze stavebnictví se nenašla ani jedna,
která by odpověděla, že se regulatorní zátěž snížila.
Jedním z vnímaných projevů regulatorní zátěže
je přenášení povinností ze státu na podnikatele.
Zaměstnavatelé často plní roli sociální pojišťovny
poskytující plnění zaměstnanci kupříkladu ve formě
nemocenské, nebo provádí exekuce srážkami z mezd
zaměstnanců. Tyto a další podobné agendy stojí
mnoho času a sil podnikatelů. „Přenášení povinností
z dlužníka na zaměstnavatele zvyšuje administra

60 %

Duplicitní vyplňování formulářů a výkazů
a časté souběžné platby

50 %

Nejednotný postup úřadů a svévole úředníků

47 %

Časté kontroly

29 %

Povinnosti ukládané v souvislosti
s ochranou životního prostředí

23 %

Povinnosti ukládané v souvislosti s ochranou zdraví
a dodržováním hygienických a bezpečnostních norem

22 %

Povinnosti ukládané v souvislosti s dodržováním lidských
práv, rovných příležitostí a sociální odpovědnosti

21 %

Zdroj dat: HK ČR, šetření Regulatorní a administrativní zátěž, červenec 2022, 395 respondentů

v tomto ohledu pomohlo jednak snížení množství
povinných formulářů a výkazů a také digitalizace
veřejné správy, která by umožnila propojení informačního systému s databází jednotlivých orgánů.

CO MÁ PODLE VÁS NEJVĚTŠÍ PODÍL NA ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽI Z HLEDISKA
FINANČNÍCH NÁKLADŮ?
Náklady na zaměstnance (nezbytné zvýšení počtu
zaměstnanců zajišťujících plnění administrativních
povinností, náklady na školení zaměstnanců související
s administrativní zátěží)

Nejednotný postup úřadů
a svévole úředníků
Na pomyslném třetím místě se umístil nejednotný
postup úřadů a svévole úředníků. Důvodem velké
části překážek, s nimiž se podnikatelé potýkají, je
tvrdost a strnulost nebo netransparentnost právního rámce, který takovéto překážky vytváří. Velká
část podnikatelů považuje za nejvíce problematické
to, že je ponechán velký prostor pro libovůli státních orgánů ve srovnání s omezenými možnostmi
postupu samotných podnikatelů. Toto vnímání ve
skutečnosti odkazuje na požadavek jednotného

Náklady na externí služby
(daňové, účetní, právní apod.)
Komunikace s úřady 10 %

Jiné 1 %

79 %

Zvýšila

Snížila
Nevím, nedokážu srovnat

13 %
2%
6%

Zdroj dat: HK ČR, šetření Regulatorní a administrativní zátěž, červenec 2022, 395 respondentů

a racionálního přístupu orgánů veřejné moci a na
potřebu větší předvídatelnosti jejich rozhodování.
Podnikatelé se nedomáhají úlev, ale jednoznačnosti
právního rámce a právní jistoty, která je pro zdravé
podnikatelské prostředí zásadní. Jeden z respondentů v této souvislosti konstatoval, že „státní
úřady v jednotlivých městech si vytvářejí vlastní pra
vidla, není standardizovaný přístup a často záleží
na vůli individuálního úředníka“. Velké kompetence
úředníků ve spojení s množstvím regulatorních
povinností vytvářejí ztížené a vysoce administrativně náročné překážky k podnikání.

41 %

10 %

1%

Zdroj dat: HK ČR, šetření Regulatorní a administrativní zátěž, červenec 2022, 395 respondentů

CELKOVÁ REGULATORNÍ ZÁTĚŽ SE BĚHEM VAŠEHO PODNIKÁNÍ:

Zůstala stejná

48 %

Srovnáme‑li situaci z šetření před pěti lety, došlo
ve vnímání podnikatelů u obou „nejproblematičtějších“ projevů regulace ke zhoršení. Se zdlouhavým čekáním na rozhodnutí správního orgánu či
soudu je nespokojeno větší procento podnikatelů
než v roce 2017 (60 % oproti 53 %). Letos byla
tomuto aspektu udělena průměrná známka 3,37
oproti 3,22 před pěti lety. Obdobně je to u duplicitního vyplňování formulářů a výkazů a paralelního
placení, kde podnikatelé ve větší míře sáhli po
hodnocení nejhorší známkou (průměrná známka
3,25 v roce 2022 a 3,07 v roce 2017).

tivní zátěž a neochotu zaměstnávat zaměstnance
s exekucí,“ upozorňují hned dva z komentářů od
respondentů šetření. Přitom povinnosti ukládané
podnikatelům se mají v nejbližší době ještě rozšiřovat. Například v souvislosti s dřívějšími odchody
do důchodu pro vybrané náročné profese budou
zaměstnavatelé povinni vést evidenci počtu odpracovaných směn v zaměstnání s rizikem práce. Dále
se na úrovni EU připravuje směrnice, podle které
mají být tuzemské firmy odpovědné mimo jiné i za
dodržování lidských práv zaměstnanců v zahraničních dodavatelských nebo odběratelských firmách.
To vše může v budoucnu vést k ještě většímu zatížení podnikatelů záležitostmi přímo nesouvisejícími
s jejich podnikáním. Podobně v souvislosti s posílením slaďování pracovního a rodinného života vláda
uvažuje o zavedení dalšího volna pro rodiče malých
dětí, jehož poskytování by bylo vázáno podrobnou
evidencí volna čerpaného oběma pracujícími rodiči.
Podnikatelé by však naopak uvítali kroky vlády,
které by byly ve prospěch snižování administrativní zátěže a objemu povinně poskytovaných
informací o podnikatelích. ■
LUCIA BARTŮSKOVÁ, ekonomická analytička HK ČR
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k věci

Osvědčování kvality podnikání

Před konkurencí o krok napřed
Kvalita výrobků a poskytovaných služeb je v České republice z pohledu konečných uživatelů stále častěji kritizována.
Pravidla udělování oprávnění k podnikání (živnostenských listů) jsou nicméně v rámci živnostenského zákona koncipována
jako systém, který v co nejširší míře umožňuje podnikat, ale který jako takový kvalitu nezaručuje. I proto Hospodářská
komora nabízí podnikatelům a živnostníkům možnost takové osvědčení získat a stát se tak atraktivnější pro zákazníky
a být napřed před konkurencí.

C

ílem Hospodářské komory a u ní začleněných
autorizovaných společenstev je, aby poskytované výrobky a služby byly ve všech odvětvích
bezpečné a kvalitní. Proto Komora dlouhodobě
apeluje na své členy, aby při své podnikatelské
činnosti dodržovali technické předpisy, využívali
technické normy, pravidla praxe, měli zavedené
systémy řízení kvality a systémy řízení výroby,
dodržovali komorový etický kodex a samozřejmě postupovali v souladu s obecně závaznými
předpisy.

Prověřte si svého dodavatele
Ze zkušeností Hospodářské komory zákazníci
vítají jakékoliv iniciativy firem, které jim umožní
získat informace o tom, který živnostník (podnikatel) splňuje odborná kritéria, pravidelně se vzdělává apod. Proto Sekce kvality Hospodářské komory
zpracovala transparentní a funkční nástroj, s jehož
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OSVĚDČENÍ KVALITY PODNIKÁNÍ
VYDÁVAJÍ SPOLEČENSTVA
■

Asociace Grémium Alarm

■

Rudolfinea, sdružení pro umělecká řemesla

■

Společenstvo kominíků ČR

■

Cech obkladačů České republiky

■

Českomoravská komora lešenářů

pomocí si může konečný zákazník prověřit kvalitu
svého dodavatele ještě před podepsáním objednávky. Tím je značka osvědčení kvality podnikání
člena autorizovaného společenstva.
Aby byl proces, podle kterého autorizovaná společenstva provádějí osvědčování kvality, na stejné
úrovni, zpracovala Sekce kvality metodiku pro
sjednocení přístupu jednotlivých společenstev

začleněných v Hospodářské komoře k poskytování
záruk za své členy. V případě, že autorizované
společenstvo provádí osvědčování odbornosti
a způsobilosti svých členů podle všech pravidel, je
oprávněno využívat logo Osvědčení o kvalitě. ■
MIROSLAV BENEŠ

ZAPOJTE SE I VY!

Pro více informací navštivte:

www.komora.cz/
remeslo‑v-komore/
osvedceni‑kvality‑podnikani/

k věci

Proč už české firmy na sociálních
sítích vydělávají peníze
Digitalizace prostupuje oblastí podnikání již několik let. Týká se ale samozřejmě také stále více komunikace vaší firmy.
Jednou z nejefektivnějších cest, jak oslovit nové klienty nebo být v kontaktu s těmi stávajícími, jsou sociální sítě.

N

a sociálních sítích je dnes přes 6 milionů
Čechů, což je kolem 80 % všech internetově
aktivních obyvatel. Jejich prostřednictvím
tak oslovíte uživatele jakéhokoliv věku, zájmů či
potřeb. Platí, že byste jako firma měli být tam, kde
je vaše cílová skupina. A sociální sítě jsou v tomto
ohledu jasnou volbou.
Když budete jako firma sdílet stejný prostor s vaší
cílovou skupinou, začne vás brát jako přirozenou
součást svého života a svých životních plánů
a rozhodování. Pokud se vám podaří na sítích vaši
značku pozitivně budovat, nové zakázky jsou jen
otázkou času.

Výhody komunikace na sociálních sítích
Výhodou sociálních sítí je dále nejefektivnější
a nejdetailnější možnost cílení reklamy. Při inzerci
v ostatních mediatypech jen tušíte, kdo zhruba čte
váš inzerát, dívá se v televizi na vaši reklamu nebo
jede autem kolem vašeho billboardu u silnice.
Cílení reklam na sociálních sítích umožňuje
efektivní zásah přesně těch uživatelů, kteří jsou
pro vás relevantní. Vaše potenciální zákazníky
a klienty můžete cílit na bázi několika stovek různých sociodemografických atributů nebo pomocí
retargetingu oslovovat uživatele sociální sítě, kteří
už například na vašem webu byli, nebo reagovali
na váš obsah na sociální platformě.
Televize, rádio nebo reklama v novinách. Většina
mediatypů funguje jednosměrně. Předáte cílové
skupině své sdělení, ale už nevidíte ohlasy a reakci.
Komunikace na sociálních sítích je založena
na obousměrnosti, a tak se vám dostane od zákazníků a klientů rychlé zpětné vazby na vaši činnost
nebo nabídku.
A co víc, s postupem času se mění také chování spotřebitelů ve smyslu získávání informací.
Čím dál méně lidí je ochotno jít za informacemi
na prodejnu nebo volat na vaši infolinku. Stále
častěji volí komunikaci přes sociální sítě. Data navíc ukazují, že zástupci generace Z potom sociální
sítě používají už jen k samotnému vyhledávání
informací o značce nebo produktech!

LinkedIn – síť č. 1 pro byznys
Tato síť stála dlouho spíše na okraji zájmu. Byla tak
dobrá na uložení digitálního životopisu. To už dnes
ale neplatí. Nyní je pro firmy volbou číslo jedna.
A není divu. Vždyť ze všech sociálních sítí právě
LinkedIn generuje 80 % byznysu! Vděčí za to třem
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NABÍDKA ŠKOLENÍ
Hospodářská komora nabízí nejen kurzy
na LinkedIn a ostatní sociální sítě, ale
i v oblastech prezentačních dovedností,
grafiky, kancelářských programů MS Excel
a Word nebo třeba v leadershipu.

Více informací na:

www.komora.cz/kurzy
hlavním ingrediencím: Najdete tam profesionály
ze všech oblastí podnikání, z nichž téměř 50 %
má manažerskou pozici, má perfektní a velmi
přesné možnosti zamíření na cílové publikum a je
nejdůvěryhodnější sociální sítí se skutečnými lidmi
ve skutečných pracovních pozicích.

Síť má dnes v České republice přes 2 miliony uživatelů. Ale i přesto je pořád relativně snadné na ní
uspět. Jak je to možné? Důvod je prostý. Jen 4 %
uživatelů tady vytvářejí obsah. Na LinkedInu tak
víc než kde jinde platí staré dobré pravidlo, že obsah
je král.
Celkem snadno tady dokážete oslovit obsahem
příspěvků zhruba 40 % svého publika, a to i bez
placené reklamy. Pro srovnání – třeba na Facebooku je zásah více než o řád nižší.
Stačí tedy lidem naservírovat užitečný obsah a budete králové „Linkáče“? Tak jednoduché to samozřejmě není. Když k tomu ale přidáte promyšlenou
strategii s dobrým publikačním plánem, chytře
propojíte firemní a soukromé profily zaměstnanců, tak první klienty můžete očekávat už po třech
měsících. ■
MILOŠ KŘEPELKA, HK ČR (LinkedIn konzultant)
a VÍTĚZSLAV KLEMENT, expert na strategickou komunikaci

Zahraniční aktivity
Hospodářské komory ČR
pro podnikatele
Hospodářská komora pořádá po letních prázdninách řadu akcí zaměřených na obchod se zahraničím a hledání
nových obchodních příležitostí. Přinášíme seznam plánovaných domácích i mezinárodních projektů a misí,
které plánuje uspořádat Zahraniční odbor HK ČR od září do konce letošního roku.
■

Akce v zahraničí
Září:

Říjen:

5.–8. 9.

Asistenční cesta do Gruzie (projekt Aid for Trade)

25.–29. 9.

Doprovodná podnikatelská mise ministra dopravy do Kanady

10.–16. 10. Podnikatelská mise HK ČR do Mongolska
19.–21. 10. Doprovodná podnikatelská mise ministra průmyslu a obchodu do Turecka
24.–27. 10. Podnikatelská mise HK ČR do Senegalu

■

Výhled – v jednání
Podnikatelská mise do Korejské republiky
Podnikatelská mise do Ománu

■

Akce v tuzemsku
Září:

Konference k obchodu s Ukrajinou a její obnově

Říjen:

3.–7. 10.

Delegace Gruzínské obchodní a průmyslové komory (projekt Aid for Trade)

3. 10.

Krajská exportní konference Brno

17.–18. 10. Eastern Partnership Business Forum (ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu)
Listopad:

1. 11.

Krajská exportní konference Hradec Králové

24. 11.

Krajská exportní konference Ostrava

PRO VÍCE INFORMACÍ O ZAHRANIČNÍCH AKCÍCH NAVŠTIVTE WWW.KOMORA.CZ/ZAHRANICNI‑AKTIVITY/

měsíce

Snaha vysedět nové výzvy
by byla naivní
V průběhu krize vyvolané pandemií covidu-19 Česká spořitelna posílila svoji pozici u firemních klientů. V nezávislém
hodnocení klientské spokojenosti zastřešovaném agenturou IMAS International se v roce 2021 stala Česká spořitelna
poprvé nejoblíbenější bankou (s nejvyšším NPS na trhu) v segmentu malých a středních podniků. Pavel Kráčmar, člen
představenstva České spořitelny zodpovědný za korporátní bankovnictví, hovoří o výzvách, před kterými firmy stojí,
a o způsobech, jak banka může svým klientům pomoci je zvládat.

F

iremní sektor v současnosti čelí hned
několika zásadním výzvám, zejména
dramatickému růstu cen. Mohou si vůbec
firmy dovolit v současné chvíli přemýšlet
o investicích do nových technologií
a digitalizace?
Výzev, kterým musí firmy v této době čelit, je
hned několik. Nejzásadnější je skokový růst cen
vstupů a jejich omezená dostupnost. Dva po sobě
následující nečekané šoky – pandemie covidu-19
a válka na Ukrajině – výrazně změnily tržní
prostředí a podmínky. Firmy se na ně mohly jen
stěží dopředu připravit. Nyní řeší, jak se s aktuálními problémy co nejlépe vypořádat. Zároveň se
ale musí připravovat i na budoucí vývoj. Některé
změny, které nastaly, jsou nevratné.
Otázka proto nezní, jestli si firmy mohou dovolit
přemýšlet o investicích do inovací. Jednoduše
o nich přemýšlet musí. Snahy „vysedět“ nové výzvy
s tím, že ony odejdou stejně rychle, jako přišly, by
byly naivní. Tlak bude sílit jak ze strany regulátorů,
tak ze strany dodavatelsko‑odběratelských řetězců
a pracovního trhu.
Do jakých oblastí by měly firmy investovat?
Potřeba investovat do digitalizace, robotizace
a automatizace – a současně do vzdělávání, výzkumu
a kvality servisu – je v současné době ještě urgentnější než dřív. Jen tak mohou být české firmy úspěšnější
ve vytváření vyšší přidané hodnoty, což nejenže zvýší
jejich konkurenceschopnost, ale zároveň sníží podíl
výdajů na stále dražší energie a materiály. Digitalizace nepředstavuje buzzword, nýbrž cestu k přežití.
V České spořitelně se aktivně hlásíme k potřebě
druhé ekonomické transformace, jak ji formulovali čelní představitelé českého byznysu, a chceme
podporovat zvyšování přidané hodnoty vytvářené
v naší zemi.
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S touto vizí se pravděpodobně ztotožní velké
množství firem. Problém ale mohou mít
s nedostatečnými zdroji k financování takové
transformace. Jakou podporu mohou čekat
od bank?
Podpora transformace směřující k posilování
přidané hodnoty, znalostní ekonomice a produkci
sofistikovaných koncových výrobků pod českou
značkou patří k prioritám korporátního bankovnictví České spořitelny. U firem, kde vidíme
jasnou snahu posunout se směrem k výrobkům
nebo ke službám s vysokou přidanou hodnotou,
jsme také smělejší v nastavení podmínek našeho
financování a můžeme jim poskytnout investiční
úvěr za zvýhodněných podmínek. Do roku 2025
plánujeme na tyto zvýhodněné úvěry vyčlenit až
deset miliard korun. A když to bude fungovat, tak
určitě zvážíme navýšení této ambice.

SNAHY „VYSEDĚT“ NOVÉ VÝZVY
S TÍM, ŽE ONY ODEJDOU STEJNĚ
RYCHLE, JAKO PŘIŠLY, BY BYLY
NAIVNÍ. TLAK BUDE SÍLIT JAK ZE
STRANY REGULÁTORŮ, TAK ZE STRANY
DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÝCH
ŘETĚZCŮ A PRACOVNÍHO TRHU.
Podle indexu DESI, který měří pokrok
v digitalizaci členských států EU, skončila
Česká republika v oblasti digitálních
technologií v byznysu za loňský rok
na 20. místě. Digitalizace české ekonomiky
se zdá být během na dlouhou trať…
Pro konkurenceschopnost České republiky jako
takové je rychlost digitalizace naprosto zásadní.

Index DESI, který je důležitým nástrojem v rámci nově schváleného programu Evropské digitální
dekády, toho o úrovni digitalizace v Česku hodně
vypovídá. Je z něj například dobře patrné, že
české podniky málo využívají umělou inteligenci a big data – oproti Německu jsou zhruba
na polovině. Na druhou stranu jsou o něco dál ve
využívání cloudových služeb, a to jak ve srovnání
s Německem, tak s průměrem EU. Mírně jsme se
zlepšili v konektivitě státní sféry, což nepochybně
souvisí také s rozšířením využívání bankovní
identity, jejímž prostřednictvím se lze přihlašovat do portálů státní správy i některých soukromých společností. Program Evropské digitální
dekády, který v oblasti digitalizace jednotlivých
států formuluje jasné a měřitelné cíle do roku
2030, by každopádně měl digitální transformaci
státní správy i soukromých podniků pomoci
urychlit.

Zmínil jste rozšíření využití bankovní identity
k plošnému ověřování totožnosti vůči státu
i soukromým firmám. Nevyčerpaly tím banky
svoje možnosti, jak urychlování digitalizace
prosazovat?
Určitě ne. Role, kterou banky mohou v digitalizaci
české ekonomiky hrát, může být velmi významná. Jako poskytovatelé finančních služeb mají
díky frekvenci vzájemných interakcí k českým
podnikům snazší přístup než prakticky kterákoli
jiná instituce. V České spořitelně to vidíme jako
příležitost k podpoření našich firemních klientů
nejen v oblasti digitalizace, robotizace a automatizace, ale také například v implementaci kritérií
udržitelnosti. Proto jsme vyvinuli komplexní
poradenský koncept Financial Health Advisory,
který je založen na posilování finančního zdraví
a prosperity každé firmy.

měsíce
Čím konkrétně chcete vy jako banka přispět
k posílení finančního zdraví firmy?
Snažíme se o to, abychom uměli co nejlépe zpracovat a využít data, která máme jako obsluhující
banka konkrétní firmy i jako největší poskytovatel
firemních úvěrů v České republice. Schopnost
dobře využít relevantní data je pro každou firmu
klíčová například pro správné nastavení obchodního modelu – a naše pozice nám umožňuje unikátní
vhled do situace na trhu u většiny oborů podnikání. Firmám jsme schopni vypracovat analýzu
finančního zdraví na základě jejich finančních
ukazatelů a ukázat jim, jak si vedou ve srovnání
s relevantní konkurencí (na základě anonymních
dat). Bankéři s klienty o finančním zdraví jejich firmy aktivně komunikují a probírají konkrétní možnosti ke zlepšení. Jde nám o zvyšování odolnosti
a konkurenceschopnosti firem, což musí probíhat
ruku v ruce s jejich rozvojem v různých ohledech.
Zvyšování úrovně digitalizace samozřejmě obvykle
patří mezi vůbec nejdůležitější podmínky.

Digitalizace interních procesů i služeb pro
klienty je velké téma pro všechny banky.
Posouvají vás v tomto ohledu také startupy,
se kterými ČS spolupracuje například v rámci
programu Seed Starter?
Spolupráce se startupy může být oboustranně
velmi přínosná a navzájem se od sebe můžeme
leccos naučit. My jim například můžeme účinně
pomoci s precizováním obchodního modelu nebo
škálováním a umíme se dobře pohybovat v regulovaném prostředí. Oni nás naopak mohou obohatit
o nové pohledy na obchodní příležitosti a o vlastní
inovativní technologie. V Seed Starteru navíc
cíleně dáváme přednost startupům nabízejícím
službu, kterou můžeme nějakým způsobem využít
i my při vylepšování vlastních služeb nebo svých
vnitřních procesů. Z posledních příkladů vzájemně prospěšné spolupráce mohu uvést startup Signi,

Foto: archiv České spořitelny

Mají vůbec firmy možnost samy si ověřit, jak
si stojí v oblasti digitalizace?
Ano, mají. Využít mohou takzvaný DigiAudit,
který vyvinulo i s podporou České spořitelny Národní centrum Průmyslu 4. 0. Jde o online nástroj
pro malé a střední firmy, díky kterému snadno
a zdarma získají alespoň základní přehled o své
digitální vyspělosti. Pomáhá jim také identifikovat, kde s digitalizací začít a jaké technologie
by mohly využít. To jim následně může pomoci
nastavit správnou digitální strategii, která přibližně
60 procentům českých podniků ještě stále chybí.
Přičteme‑li k tomu další faktory, jako je nedostatek IT odborníků nebo nižší počet průmyslových
robotů ve zpracovatelském průmyslu, nepřekvapivě je potom v České republice produktivita práce
na odpracovanou hodinu pouze na třech čtvrtinách evropského průměru. Německo je naopak
skoro o 25 procent nad ním. Zpráva z DigiAuditu
je teď také povinnou přílohou k žádostem o dotace
na digitalizaci z Národního plánu obnovy.

PAVEL KRÁČMAR
V České spořitelně pracuje od roku 2000.
V současné době vykonává pozici
člena představenstva zodpovědného
za korporátní bankovnictví a finanční
trhy. V minulosti postupně řídil
např. obchodování na finančních trzích,
prodej produktů finančních trhů korporátním
a institucionálním klientům, bilanci finanční
skupiny a investiční produkty pro retail.
Bankovní kariéru zahájil v České národní
bance, kde působil především v oblasti
správy devizových rezerv a operací
na finančních trzích. Byl také ředitelem
Treasury v GE Capital Bank a generálním
ředitelem Spořitelní investiční společnosti.

který rozšiřuje možnosti elektronického podepisování dokumentů a jehož technologii už používáme
i v naší bance. Další je například PalmApp, což je
aplikace umožňující vyplácet mzdu zaměstnancům
za odpracované dny bez nutnosti čekat až na konec
měsíce.

Jak se mohou firmy inspirovat v prostředí
startupů?
Například při práci se zaměstnanci. V technologických startupech je běžné, že v nich pracují lidé
z různých zemí včetně těch mimo EU. Majitelé
musejí být schopní najmout technologické talenty,
což s sebou nese potřebu rychlého a jednoduchého vyřízení víz. Případně tito lidé pracují rovnou
ze zahraničí – pak se ale časem můžete potýkat
s udržením jejich motivace „na dálku“. V tomto
ohledu mohou mimo jiné pomoci zaměstnanec-
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Jak se podle vás staví české firmy k tématu
ESG a do jaké míry se v chování velkých firem
odrazil fakt, že za rok 2023 už budou muset
podávat nefinanční reporting informující
o udržitelnosti jejich působení?
Udělali jsme si mezi našimi klienty vlastní průzkum
ohledně jejich přístupu k ESG a vyšly nám z toho tři
základní skupiny. První považují udržitelnost za nedílnou součást své identity a zohledňují ESG kritéria
s ohledem na požadavky svých zákazníků, dodavatelů nebo investorů. Druhá skupina se o principy
udržitelného rozvoje sice zajímá, ale v jejich uplatňování zatím pokulhává, protože nepociťuje tlak ani
ze strany zákazníků, ani ze strany dodavatelů nebo
regulací na trhu. A třetí skupina se jimi v podstatě
odmítá zabývat. Se všemi třemi skupinami ale
musíme aktivně pracovat. „Zelenou“ transformaci
chceme podpořit nejen financováním, ale také
kvalitním poradenstvím. Chceme firmám představit
možnosti, jak implementace ESG principů přispěje
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Slovensko
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Švýcarsko
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Francie
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Itálie

Belgie

Zdroj: IFR World Robotics

PRODUKTIVITA PRÁCE NA ODPRACOVANOU HODINU (EU 27 = 100), 2021

150

Dánsko

Čína

Tchaj-wan

USA

Hongkong

Švédsko

Německo

Singapur

162

371

Světový průměr: 126

Japonsko

Vraťme se ještě k aktuálním výzvám, kterým
firemní sektor čelí. Jak velkým strašákem je
téma ESG a Green Deal pro domácí firmy?
Fenomén ESG, který akcentuje zejména část
zaměřující se na snižování uhlíkové stopy, byl
skutečně až dosud vnímán spíše jako strašák.
Aktuální vývoj na energetických trzích ale zdůrazňuje nezbytnost energetických úspor a posilování
energetické nezávislosti. A využití alternativních
zdrojů energie může přispět nejen ke snížení
uhlíkové stopy, ale také energetické náročnosti
a celkových nákladů.

POČET INSTALOVANÝCH PRŮMYSLOVÝCH ROBOTŮ NA 10 TISÍC ZAMĚSTNANCŮ
VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU (ZA ROK 2020)

Jižní Korea

ké akcie. To je ale v Česku stále málo využívaná
věc – a jedním z důvodů je nedostatečně podpůrná
legislativa spojená s vysokou daňovou zátěží. Snad
se ale blýská na lepší časy, protože Česká republika
nedávno podepsala deklaraci Evropské komise,
která by měla využívání zaměstnaneckých akcií
usnadnit.

FENOMÉN ESG, KTERÝ
AKCENTUJE ZEJMÉNA ČÁST
ZAMĚŘUJÍCÍ SE NA SNIŽOVÁNÍ
UHLÍKOVÉ STOPY, BYL SKUTEČNĚ
AŽ DOSUD VNÍMÁN SPÍŠE JAKO
STRAŠÁK. AKTUÁLNÍ VÝVOJ
NA ENERGETICKÝCH TRZÍCH ALE
ZDŮRAZŇUJE NEZBYTNOST
ENERGETICKÝCH ÚSPOR A POSILOVÁNÍ
ENERGETICKÉ NEZÁVISLOSTI.
k celkovému posílení firmy. Naši bankéři proto
s firmami toto téma otevírají už delší dobu.

O jakých ESG tématech bankéři České
spořitelny s firemními klienty hovoří?

Soustředíme se především na to, aby se firemní klienti orientovali v tom, co se od nich vyžaduje, a aby
se naučili vnímat téma ESG jako něco, co může jejich
podnikání posílit a učinit dlouhodobě odolnějším.
Snažíme se vysvětlovat přínosy uplatňování ESG
principů, mezi kterými zdaleka není jen lepší přístup
k financování, možnost využít štědré dotace ze
strany EU či české vlády, případně zvýšení atraktivity
pro zákazníky. Nejde už zdaleka jen o spotřebu energií a vody nebo o recyklaci jako před lety, ale o široké
spektrum činností a procesů, přičemž u řady z nich
opět hraje velkou roli tolikrát zmiňovaná digitalizace. Ve světle aktuální situace, kdy sledujeme rostoucí
ceny vstupů a nedostatek některých základních
materiálů, je snaha o větší udržitelnost výroby i služeb o to naléhavější. S materiály je nutné nakládat
co nejefektivněji, což se neobejde bez zvýšení úspor,
recyklace, případně nových technologií výroby.

Česká spořitelna se během několika
posledních let vypracovala do pozice lídra
tuzemského korporátního bankovnictví.
V nezávislém hodnocení klientské
spokojenosti zastřešovaném agenturou
IMAS International na trhu českých firem se
v roce 2021 stala Česká spořitelna poprvé
nejoblíbenější bankou (s nejvyšším NPS)
v segmentu malých a středních podniků.
Co je podle vás příčinou?
Snažíme se, aby nás firmy vnímaly jako partnera,
který jim může pomoci k úspěchu v podnikání.
A na koho se mohou obrátit i při řešení krizových
situací. Děláme vše pro to, abychom dokázali
na potřeby klientů a měnící se tržní prostředí
reagovat co nejrychleji. Věříme již zmíněnému
konceptu Financial Health Advisory, jehož středobodem je celkové finanční zdraví a prosperita
firmy. A to nejpodstatnější je, že stále více našich
klientů vnímá, že tento koncept jim pomáhá rozvíjet a zlepšovat jejich podnikání. ■
FRANTIŠEK BOUC

POMÁHÁME
VÁM RŮST

Naším cílem je posilovat konkurenceschopnost českých firem na zahraničních trzích. Proto již od roku 1995 poskytujeme českým vývozcům široké portfolio finančních produktů a služeb souvisejících s vývozem do rizikovějších
teritorií a na nové perspektivní trhy. Neváhejte se na nás obrátit. Rozumíme
Vašim potřebám a garantujeme individuální přístup.

ceb@ceb.cz | www.ceb.cz

PRODUKTY

S PODPOROU ČESKÉ EXPORTNÍ BANKY MŮŽETE FINANCOVAT VAŠE EXPORTNÍ AKTIVITY A INVESTICE V ZAHRANIČÍ
VÝVOZNÍ ÚVĚRY
– Úvěr na financování výroby pro vývoz
– Vývozní dodavatelský úvěr
– Vývozní odběratelský úvěr
INVESTICE V ZAHRANIČÍ
– Úvěr na investice v zahraničí
TRADE FINANCE
– Bankovní záruky
– Odkupy pohledávek
– Dokumentární akreditivy

Česká národní expozice
Zveme Vás
na Mezinárodní strojírenský veletrh
Výstaviště Brno, pavilon P
číslo stánku 10, 11
4. — 7. 10. 2022

Partneři:

MSV 2022

strojírenství – česká chlouba?

Pohledem experta: České strojírenství v souvislostech

Brzdí nás pomalé hledání
a zavádění inovací
Strojírenství je odvětví se širokým záběrem a mnoha překryvy s dalšími tradičními i nově vznikajícími obory.
Strojírenství produkuje stroje, zařízení i komponenty pro řadu dalších oborů nutných pro chod společnosti –
pro zemědělství, stavebnictví, chemický průmysl a potravinářství, energetiku, dopravu, textilní průmysl, zdravotnictví…
a konečně samo pro sebe – i produkty pro konečnou individuální spotřebu.
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Z

krátka, chceme‑li v současnosti vyrobit něco
materiálního, je u toho prakticky vždy strojírenství. Text jsem proto konzultoval se svými
kolegy z Fakulty strojní ČVUT v Praze, kteří se
jednotlivými obory detailně zabývají a jsou v nich
respektovanými odborníky. Všem velice děkuji za
diskuzi i poskytnuté podklady.

Nejvýznamnější změny
posledních desetiletí
Ve výčtu významných změn začnu od návrhu,
vývoje a výroby strojírenského výrobku. V těchto
oblastech společných pro strojírenství jako takové
se masově prosadily a dále prosazují systémy
počítačové podpory. Tradiční prostředky pro
simulaci mechanických systémů na bázi fyzikálního a matematického modelování zahrnující úlohy
mechaniky těles, tekutin, sdílení tepla a dalších
fyzikálních jevů jsou dnes ve strojírenství používány zcela běžně. V posledních letech se významně
rozvíjejí a postupně prosazují přístupy, které
bývají označovány jako umělá inteligence. Ty těží

z nových poznatků matematiky, výkonu výpočetní
techniky a možnosti získat dostatek dat (měřením
i aplikací např. výše zmíněných fyzikálních modelů) a vytváří modely s rychlou odezvou založené
na datech. Racionální propojení měření, fyzikálně
matematických modelů a umělé inteligence spolu
s digitalizací geometrických modelů a výrobní
dokumentace vede ke komplexním modelům,
které zkvalitňují a zkracují proces návrhu, vývoje
a přípravy výroby.
V oblasti strojírenské výroby se již čtyři dekády
prosazuje koncept označovaný dnes jako Průmysl 4.0 – propojení vysoce automatizovaných výrobních strojů a průmyslových robotů s pokročilými
systémy řízení s cílem směřovat k bezobslužným
výrobním systémům, které budou schopny
uspokojit požadavky na individualizaci výrobků
a současně dosahovat produktivitu, která je dnes
typická pro hromadnou sériovou výrobu.
Významným trendem je nástup mechatroniky,
tedy propojení klasických mechanických systémů
s řízením na bázi digitální elektroniky a softwarového inženýrství. Výsledkem jsou strojní komponenty a mechanismy s vylepšenými i zcela novými
vlastnostmi (například náhrada mechanického
přenosu řídicích pokynů elektronickým, regulace tvorby směsi ve spalovacích motorech, nové
koncepty zvyšování tuhosti komponent robotů či
výrobních strojů, významná vylepšení ve výrobě
zdravotnických náhrad a pomůcek).
Důležitý je také prudký rozvoj aditivních technologií (3D tisku) v uplynulé dekádě. Tato technologie v mnoha případech urychluje a zlevňuje výrobu a má potenciál vyrobit i součásti klasickými
technologiemi nevyrobitelné. Má také přesah do
oblasti vývoje nových materiálů, jejichž struktura
a složení jsou optimalizovány vzhledem k funkci
výrobku (funkčně gradované materiály). V uplynulých dvou dekádách se prosadily nové materiály
na bázi kompozitů v komponentách přenášejících
silové toky (hřídele, nosné konstrukce).
Významně se zvýšil tlak na ekologičnost a udržitelnost výroby i výrobků.

Drží české strojírenství krok se světem?
To je otázka, kterou si klademe. Ale co je české
strojírenství? Budu vycházet ze široké představy
podniků provozujících strojírenskou výrobu
na území ČR a zaměstnávajících občany ČR. České
strojírenství krok s těmito změnami celkem udrželo, protože většina z těchto změn souvisí s výrobou
a tu potřebují všichni. Změny směrem k chytré
výrobě jsou v českém strojírenství převážně taženy
a řízeny zahraničními vlastníky velkých firem, ale
přes v zásadě potřebný podíl zahraničního kapitálu
(většina strojírenské výroby v ČR je založena
na zahraničním kapitálu) dnes rozhodně nejsme
pouhou montovnou, jak si představují někteří
politici a novináři. Mnoho firem se zahraničními vlastníky postupně vybudovalo či obnovilo
ve svých podnicích v ČR vývojová či výzkumná
oddělení, mnohé výzkumné organizace vytvořily

v ČR své pobočky nebo dceřiné společnosti. Řada
„českou cestou“ privatizovaných firem skončila
bohužel neslavně, ale vznikly také úspěšné nové
české firmy, z nichž mnohé vyrostly na technicky
vyspělých inovativních výrobcích.

Kdo určuje trendy
Světovou špičkou a tvůrcem trendů ve všech oblastech nejsou ani velké ekonomiky jako Spojené
státy, Čína, Velká Británie… Na druhou stranu
i státy naší velikosti mohou pomyslnou medailovou pozici zaujmout v konkrétním odvětví (jako
např. Tchaj‑wan v oblasti výroby čipů). Nedomnívám se, že by získávání prvních míst mělo být
jediným cílem českého strojírenství. Jde především

CHYBÍ NÁM DLOUHODOBÁ
STRATEGIE HLEDÁNÍ, VYTVÁŘENÍ
A APLIKACE INOVACÍ V TRADIČNÍM
STROJÍRENSTVÍ AŽ PO UVEDENÍ
VÝROBKU NA TRH.
o to nabídnout konkurenceschopné a kvalitní
výrobky s dostatečnou mírou přidané hodnoty
a novosti, o které bude zájem na trhu. Na druhé
straně se stále učíme, a ne zcela umíme vyhledávat
nápady z akademické i průmyslové sféry, podpořit
jejich původce a realizátory a dotáhnout vývoj
produktu až na koncový trh. Pokud toto zlepšíme,
máme šanci prosazovat nové trendy v konkrétních
případech.
Naše strojírenství s vysokým podílem zahraničního kapitálu vyžaduje ze všeho nejvíc komplexní
komunikaci se zahraničními matkami firem
v ČR tak, aby trend svěření části vývoje do ČR
pokračoval. Mám na mysli komunikaci od úrovně
ekonomické diplomacie přes naše vnitřní zákony
a předpisy (kontrola snesitelnosti úrovně administrativní zátěže) až po komunikaci mnohdy již
českých lokálních managementů s vedením firem.
Tím bychom si měli zajistit spravedlivější podíl
nejen na slávě z toho, že spoluvytváříme jedinečnost těchto firem, ale i na zisku.
Typickým nedostatkem mnoha tradičních strojírenských firem s českými vlastníky je pomalost
v hledání a zavádění inovací, což je způsobeno
zejména nedostatkem kapitálu a někdy i vůle.
Přitom cena práce u nás již dávno není nízká.
Digitalizace výroby se stává výzvou také pro
střední a malé podniky, kde je proces spíše zatím
na počátku a pro které je nutno hledat odlišná
řešení s ohledem na charakter výroby těchto firem.
Aktuální hrozbou pro tyto firmy jsou vysoké ceny
energií a nedostatkových surovin, které ohrožují
jejich konkurenceschopnost.
Chybí nám dlouhodobá strategie hledání, vytváření a aplikace inovací v tradičním strojírenství až po
uvedení výrobku na trh. Vláda průběžně formuluje
prioritní směry výzkumu a vývoje v hlavních
oblastech, ale ty jsou implementovány zejména
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konkurenceschopnost na vlastních inovacích
a vlastních produktech. Firmy by měly být otevřené hledání vlastních rezerv v úrovni své výroby,
vizí inovací a přidané hodnoty svých produktů.
Spolupráce v aplikovaném výzkumu s vysokými
školami může v tomto směru přinášet užitečné
výsledky.
Výbornou zprávou pro strojírenství v ČR by
byla také formulace a legislativní ukotvení jasné
a smysluplné strategie průmyslu ČR vůči EU, tedy
dotvoření prostředí, ve kterém by bylo možné
investovat i při respektování dynamiky změn. Jako
příklad konkrétní náplně si lze dnes představit
jasné stanovisko vlády ke způsobu řešení dopadu
vysokých cen energií na český průmysl a jeho konkurenceschopnost. Zejména malé a střední firmy
vnímají absenci jakékoli garance nebo pomoci ze
strany vlády s velkým zklamáním a rozhořčením.

Foto: archiv FS ČVUT

Struktura ekonomiky a její potenciál

doc. Ing. MIROSLAV ŠPANIEL, CSc.
Na Fakultě strojní ČVUT působí na mnoha pozicích od roku 1991, počátkem dubna tohoto roku se
ujal funkce děkana, do níž ho jmenoval rektor na návrh Akademického senátu Fakulty strojní. Jeho
původním oborem je aplikovaná mechanika, věnuje se také problematice degradace materiálů. Je
řešitelem mnoha grantových projektů a citovaným autorem publikací v impaktovaných časopisech.
v programu Technologické agentury ČR a mnohem volněji se promítají do alokace významných
prostředků z dotačních programů EU, které jsou
přerozdělovány dalšími agenturami a institucemi.
Nevolám zde po totální nadvládě aplikovaného
výzkumu a jeho prioritních témat, ale po obecném
dodržování těchto priorit formulovaných v politické a odborné diskuzi, které jsou důležité pro
udržení přiměřené konkurenceschopnosti českého
průmyslu.
Do vlastních řad musím říct, že pro české technické univerzity nejsou až takovým problémem nápady a vývoj inovací, problémem je jejich správné
směrování, a především uplatnění na trhu. Právě
v tom jsou možnosti vysokých škol omezené, chybí
potřebný kapitál i zkušenosti.
Obecně chybí v českém strojírenství kapitálově
silnější menší, flexibilní podniky a v průmyslu
obecně chybí silná, státem garantovaná agentura schopná podpořit manažery s vizí, odvahou
a obchodními schopnostmi při zavádění vhodných
nových výrobků do výroby a na trh. Ne proto,
abychom byli světovými lídry, ale proto, aby naše
strojírenství v tvrdé světové konkurenci přežilo.

Kde jsou příležitosti?
Začnu z druhé strany, hrozbami. Velkou hrozbou
pro společenství, ke kterému dnes ČR i český
průmysl, potažmo strojírenství patří, je rušení
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a předávání celých výrobních odvětví našim partnerům (dnes často spíše konkurentům) v (dříve)
méně rozvinutých zemích. Ať už se to dělo a děje
z důvodu nižších výrobních nákladů nebo třeba
kvůli vysokým ekologickým dopadům (musíme si
přiznat, že tento důvod je ve skutečnosti výrazem
našeho pokrytectví, protože podstatné dopady
jako například skleníkové plyny nelze dlouhodobě lokalizovat). Důsledky jsou stejné: naše
společenství činí méně robustním a zvyšují jeho
zranitelnost. (Ve strojírenství jsou důsledky často
prakticky nevratné. Například zrušení a převedení
výroby oceli nebo lodí znamená kompletní ztrátu
této kompetence, protože především technické
a dělnické profese nepředají know‑how novým
generacím). Podobné důsledky má i doktrinářsky
pojatý, politicky tažený ekologický populismus,
který je mnohdy zcela odtržen od fyzikálních
zákonů a ekonomických bilancí a vede k chybám
při strategickém rozhodování.
Příležitostí pro české strojírenství je zachování
tradičních výrobních oborů s co největší aplikací
nových trendů a skutečných inovací, jak bylo řečeno výše. Nemusíme ve všem následovat západní
části EU, zachováním řady oborů, které tam jsou
dnes spíše utlumovány, přispějeme k udržitelné soběstačnosti našeho společenství vůči konkurentům.
Velkou příležitostí, respektive výzvou, zejména
pro menší a střední strojírenské podniky je stavět

Strojírenství je obor, který buď přímo produkuje
výrobky nutné k zajištění fyzické existence a relativního blahobytu člověka a lidské civilizace, nebo
produkuje stroje a zařízení k výrobě takových
produktů. Nejsem ochoten veřejně prohlásit, že do
budoucnosti nepotřebujeme zemědělství, potravinářství, dopravu, medicínu (protetiku, nástroje
a přístroje), energetiku, hutnictví a hornictví,
aktuálně obranný průmysl a další strojírenské nebo
na strojírenství závislé či s ním spojené obory.
Věřím, že strojírenství, které se vyvíjí, využívá
moderní postupy a sleduje nové trendy, tedy strojírenství konkurenceschopné, které je oporou naší
ekonomiky, nebude nikdy překonané ani končící.
Ke struktuře ekonomiky. ČR je výrazně zapojena
do mezinárodní dělby práce, jejíž další vývoj je
vzhledem k aktuální situaci těžko předvídatelný.
Nepřemýšlejme, co ve strojírenství v ČR zrušit, ale
jak výrobky i výrobu vhodně inovovat. Z těchto
hledisek důkladně zvažujme, co, a hlavně jak
podpořit.
Pokud v oblasti ekologie podpoříme místo politických projektů (jako jsou nulové emise v dopravě
či energetice) kultivaci ekologicky špinavých
technologií na základě pokročilých výsledků vědy,
výzkumu a vývoje a na ně navázaná inovativní
technická řešení, bude to šance skutečně pomoci
Zemi i české ekonomice, například v souvislosti
se strukturou ekonomiky často (a ne vždy zcela
právem) kritizovanému a pro českou ekonomiku
podstatnému automobilovému průmyslu, výrobě
zařízení pro chemický průmysl a energetiku,
nebo objemem zatím ne tak výraznému průmyslu
leteckému, který prodělává v ČR jistou, a nikoli
bezproblémovou renesanci.
Pokud se budeme v těžkém strojírenství a hutnictví orientovat na kvalifikované technologie s vyšší
přidanou hodnotou (třeba materiály pro aditivní
technologie, přesné lití atp.) nebo na netradiční
náhrady klasických materiálů moderními alternativami (např. kompozity), nemusí to být ztracená
„přežitá“ část průmyslu.
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Oblast výroby obráběcích strojů je tradičním
odvětvím, pro které je také v souladu s výše
napsaným příležitost v uchování, a zejména rozvoji
vlastního know‑how a technických řešení a v propojení hmotných zařízení s digitalizací a pokročilými řídicími softwary.

Technické vzdělávání
a budoucnost strojírenství
Z hlediska potřeb českého strojírenství není
studentů kriticky málo. Nejen na naší fakultě
však klesají počty studentů, kteří mají strojařinu
jako první volbu, a tak se snižují jejich předpoklady i motivace. Mezi příčiny tohoto stavu
patří trvale nízká prestiž technických oborů ve
společnosti, konkurence snazších (to platí zejména
u těch netradičních) humanitních oborů, které
se v současnosti zdají nabízet i platově výhodná
zaměstnání, konkurence více „trendy“ technických
oborů (zejména informačních technologií, které
samy o sobě nejsou schopny táhnout ekonomiku
země, jako je ČR, a které nenabízejí tolik potřebné
mezioborové studijní programy pro uplatnění
ve strojírenství a dalších tradičních technických
oborech), ale i naše vlastní nedostatky v přiměřené propagaci technických oborů ve společnosti,
přesvědčování o jejich významu a perspektivách.
Významně mohou pomoci média, která atmosféru
ve společnosti ovlivňují. Nejsem zastáncem propagačních kampaní, ale zdá se mi, že dikce velkých
médií vede ve společnosti k obecnému pocitu, že
průmysl včetně strojírenství je tolerovanou oblastí,
ve které se nic zajímavého neděje a která na chod
naší společnosti prakticky nemá vliv. Změna této
dikce by velmi pomohla při získávání kvalitnějších
studentů do technických oborů.
Studenti, kteří mají naši fakultu jako první volbu,
se zajímají především o nové trendy strojařiny,
pokud jsou srozumitelně a uvěřitelně vysvětleny.
Pokud pak přijde z průmyslu nabídka pracovat
na aplikacích těchto trendů i v tradičním a konzervativním strojírenství, tak to tyto studenty osloví
a české strojírenství v budoucnu obstojí se ctí. Je
to i výzva pro manažery a majitele strojírenských
podniků v ČR, aby nové trendy strojařiny a jejich
možnosti znali a jejich správné uplatnění s odvahou podporovali a díky obchodním schopnostem
uplatňovali.

ČVUT a české firmy
České firmy vnímají stále více význam spolupráce s technickými univerzitami nejen v oblasti
přípravy kompetentních pracovníků, ale i v oblasti
inovací a znalostí. Nyní by bylo třeba, aby české
podniky formulovaly strategie svého výzkumu
a vývoje a vytvořil se tak dostatečný čas pro rozvoj
know‑how v rámci výzkumu a vývoje na technických univerzitách. Nepřeje tomu vzrůst byrokracie v podpoře výzkumu a vývoje (mnohé podniky
v ČR odmítají z tohoto důvodu užití veřejných
dotačních prostředků) a nepřeje tomu nekritické
převzetí trendu zvyšování kvality vědy a výzku-

VELKOU PŘÍLEŽITOSTÍ,
RESPEKTIVE VÝZVOU, ZEJMÉNA PRO
MENŠÍ A STŘEDNÍ STROJÍRENSKÉ
PODNIKY JE STAVĚT
KONKURENCESCHOPNOST
NA VLASTNÍCH INOVACÍCH
A VLASTNÍCH PRODUKTECH.
mu prakticky výhradně orientací na publikace
(hodnocené akademiky v rámci komunity a bez
vazby na praxi) institucemi jako MŠMT a RVVI.
To vytváří tlak na technické univerzity, aby vytvářely pouze „papírové“ publikace a tím omezovaly
své schopnosti zkoumat a vyvíjet praktické věci
z reálného života pro skutečný průmysl až po
případnou ztrátu této kompetence. Zatím české
technické univerzity nové trendy ve strojařině
znají a snaží se je podnikům nabízet a ve spolupráci rozvíjet.
Konkrétně bych zmínil racionální vývoj v energetice a mobilitě zahrnující alternativní pokrytí
energetických potřeb zdroji s nízkými, ne však
nutně nulovými emisemi skleníkových plynů
a materiálově méně náročnými. Příkladem může
být využití vodíku ve spalovacích motorech
v kombinaci s kapalnými (syntetickými, zpočátku i fosilními) palivy. Významná je i spolupráce
s českými výrobci výrobní techniky a s dalšími

průmyslovými partnery z oblasti průmyslové
výroby, se kterými společně realizujeme řadu
projektů aplikovaného výzkumu, jež se zaměřují
na inovativních řešení pro zvyšování konkurenceschopnosti firem.
Naše fakulta na tomto poli vždy ctila holistický
přístup nutný pro řešení problémů současnosti se
zahrnutím co nejširšího okruhu partnerů v rámci
velkých projektů (výzkumný záměr Integrované
inženýrství, výzkumná centra a nyní Národní
centra kompetence propojující mobilitu na silnici
a na kolejích a úzká spolupráce mezi fakultami
ČVUT (FEL, FD) i s VŠCHT, Centrum kompetence Strojírenská výrobní technika nebo v současnosti Národní centrum kompetence Strojírenství,
Centrum leteckého a kosmického výzkumu…).
Aplikace výsledků výzkumu jsou pro technickou
školu rozhodující a odrážejí se ve společných
projektech se Škoda Auto, Škoda Transportation,
Škoda Electric, Bosch, Brano, GE Aviation Czech,
TOS Varnsdorf, Kovosvit MAS, Rotana, Hofmei
ster, HESTEGO, Compo Tech i ve výzkumu jako
TÜV SÜD CZ, Garrett Advanced Motion, VZLÚ,
Eaton European Innovation Center…). Dobré
aplikační výsledky ocenila i TAČR výročními cenami za spolupráci a Mezinárodní evaluační panel
v rámci hodnocení Metodika 2017+, kdy se ČVUT
spolu s VŠCHT jako jediné technické školy v ČR
dostaly do kategorie A. ■
MIROSLAV ŠPANIEL, děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze
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Pět let znamená pět nových
unikátních strojů
Společnost TOS VARNSDORF, a. s., se sídlem ve Varnsdorfu v severních Čechách, má dlouholetou tradici ve výrobě
obráběcích strojů. Firma byla pod jménem Strojírny Arno Plauert založena již v roce 1903 a do dnešního dne vyrostla
ve velký strojírenský podnik známý po celém světě.

V

ýrobní program firmy je zaměřen na řešení
technologií obrábění dílců od 1 m3 a skládá
se ze tří skupin produktů. První jsou stolové
a deskové obráběcí stroje typu WHN/WRD pro
univerzální použití a výkonné obrábění dílců,
včetně náročných technologických operací také
na největších obrobcích. Druhou skupinou strojů
jsou moderní obráběcí centra pod označením
WHT pro využívání vysokých řezných parametrů
a nejmodernějších technologií s nejprogresivnějšími moderními nástroji. Poslední skupinou produktů jsou portálová obráběcí centra typu WVM
pro univerzální výkonové obrábění dílců
z oceli a litiny, které vynikají tuhou
konstrukcí a tím vysokou přesností obrobených dílců.

problémy zejména v lodní dopravě, dál vyrábět
své výrobky a nabízet služby a řešení technologií
na dalších trzích. Jak to upřesňuje obchodní ředitel Miloš Holakovský: „Pozitivní trend loňského
roku v příjmu
objednávek
plynule pokra
čuje i v těchto
měsících. Daří

Trendem jsou služby

se nám v průmyslo
vě silných zemích, jako je
Německo, Itálie, Polsko a Francie.
A samozřejmě také na domácím a slovenském trhu.
Získali jsme objednávky z patnácti zemí světa včetně
vzdálených teritorií USA, Kanady a Číny. Zvýšenou
poptávku po našich strojích zaznamenáváme také
díky silně posilujícímu brazilskému realu.“

Diverzifikace je cesta ze zlých časů

Cestou jsou inovace a rozvoj

Současnost českého průmyslu, kam samozřejmě
české strojírenství a konkrétně výroba obráběcích
strojů patří a nepochybně vytváří silnou exportní
základnu národního hospodářství, svádí k suchému konstatování „doba je zlá“. Situace na Ukrajině
a s ní spojené sankce vůči Ruské federaci a částečně i vůči Bělorusku prakticky odstavily tři velké
trhy, kam směřovala část exportu ze společnosti
TOS VARNSDORF. Ale stále to ještě není stav
kritický, naopak – diverzifikace trhů umožňuje
nadále a přes všechny nesnáze, jakými jsou strmě
stoupající náklady na energie, základní suroviny,
rostoucí dodací lhůty všech důležitých komponent nezbytných pro výrobu strojů a čím dál větší

Společnost nežije jen z tradice, naopak – investuje
do zaměstnanců, do vývoje nových produktů a do
výrobních kapacit. „Jak jde čas, snažíme se držet
krok s nejnovějšími trendy ve způsobu obrábění,
technickými parametry nástrojového vybavení
a neustále se rozrůstající škálou technologického
příslušenství. Každoročně investujeme desítky
milionů korun do technického rozvoje, bez kterého
si nelze představit dlouhodobě udržitelnou strategii
rozvoje firmy. Jenom za posledních pět let jsme
dokázali na trh uvést pět zcela nových strojů, což je
v kategorii našich produktů zcela unikátní,“ vysvětluje strategii firmy generální ředitel společnosti
Jan Rýdl.
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Současná nabídka se neomezuje jen na stroje jako takové, ale
spolu se stroji společnost nabízí a dodává zákazníkovi celou řadu služeb, například
montáž stroje, zaškolení obsluhy včetně technologického školení, nebo také návrh technologie
včetně dodávky upínacích přípravků a nástrojů.
Dále dodává firma ke strojům široké spektrum
příslušenství, jako jsou například frézovací hlavy,
lícní desky, přídavné upínací stoly anebo systémy
automatické výměny nástrojů a palet. Společnost
není jen výrobcem strojů, ale je dodavatelem kompletních technologií pro obrábění, které poskytují
zákazníkům opravdu funkční pomoc při realizaci
jejich cílů.

Společnost podporuje život v regionu různými
aktivitami a také se prezentuje veřejnosti. Je to
například tradiční Den otevřených dveří, který se
koná vždy na Velký pátek. Po čtyři hodiny si návštěvníci mohou prohlédnout výrobní prostory firmy, ukázky práce řady strojů, mohou se seznámit
s pracovním prostředím ve firmě a mnozí z nich
také poprvé na vlastní oči spatří velké stroje, které
fungují po celém světě. Továrna se stává místem
setkání několika generací bývalých, současných
a možná i budoucích zaměstnanců.
TOS VARNSDORF je firma s bohatou tradicí, je
to však především firma, která investuje a stále
se vyvíjí, firma, která se chce soustředit na svůj
udržitelný rozvoj. Snahou firmy je vytvoření
takového modelu fungování, aby byla schopna
pružně a efektivně reagovat na požadavky zákazníků po celém světě a dokázala se vypořádat se
současnými, pro podnikání ne právě optimálními
podmínkami. ■
LUCIE MATASOVÁ
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Webasto vstupuje
do éry elektromobilů
P

ro ty, kdo podporují nový trend v dopravě, je
tady Webasto. Potřebuje výrobce elektromobilů baterie, nebo topení? Chcete ohřát před
jízdou vozidlo? A nejen klasické využívající palivo,
ale i elektrické – stačí připojit do zásuvky a topíte.
Čistě a elektricky. Můžete se spolehnout na to, že
naše elektřinou napájené topení eThermo Top Eco,
vhodné pro vozidla poháněná palivem všech tříd,
vyhřeje interiér vašeho vozu i motor a poskytne vám
komfort vytápění, na který jste zvyklí. Topný výkon
2 nebo 3 kW, podle potřeb a možností uživatele.

Vlastní infrastruktura pro dobíjení
Pořizujete elektromobil, nebo plug‑in hybrid?
Chcete jej doma, nebo ve firmě pohodlně, bezpečně a rychle nabíjet? Webasto nabízí řešení pro
většinu elektromobilů, a to nejenom v Evropě, ale
i v Americe. V nabídce jsou dva typy nabíjecích

stanic, které využívají střídavý proud z běžné
rozvodné sítě.
Osvědčený PURE, který si na Českém trhu získal
již mnoho spokojených uživatelů, je ideálním
řešením pro ty, kdo požadují výkon a kvalitu
za dobrou cenu. Zaparkujte auto v garáži, připojte
a o víc se dál nemusíte starat. Vybírat můžete
ze dvou výkonových variant 11 a 22 kW.

Vzdáleně a autorizovaně
Pokud je požadováno komplexnější řešení, je k dispozici sofistikovaný NEXT. Poskytuje vzdálený
přístup a ovládání pomocí LAN a WLAN, pomocí
SIM karty a umožňuje autorizaci prostřednictvím
RFID čipu. Uživatel má dokonalý přehled o provozu zařízení a dle potřeby může ovládat i několik
desítek stanovišť pomocí chytré aplikace od firmy
Webasto.

Foto: 2x archiv Webasto

Ale vlastně bychom měli tento nadpis ihned opravit! Webasto už se
v elektromobilitě zabydlelo, a to natrvalo a pevně! Víte, že první rychlostní rekord
držel elektromobil? A že rychlost 100 kilometrů za hodinu jako první překročil
právě elektromobil? Pak vás jistě neudiví, že díky rozvoji a pokroku v oblasti
baterií zažíváme mohutný rozmach a roste číslo vozidel poháněných elektřinou,
která si kupují moderně a ekologicky smýšlející motoristé.
WEBASTO PRO
ELEKTROMOBILITU
Komplexní řešení v kvalitě Made in Germany!

Více informací na:

https://charging.webasto.com/
cs‑cz/
Když neopomeneme vysokonapěťové (HVH) topení a bateriové systémy, máme komplexní nabídku
Webasto pro všechny oblasti elektromobility. ■
JIŘÍ ŠKOPEK
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Proč se prosazují automatizované
dopravníkové systémy?

Nejsou nemocné, nechtějí
dovolenou a nemají ztráty!
Transformace průmyslu je realitou. I v Česku. Důkazem budiž i oblast na první pohled možná okrajová – dopravníkové
systémy. Ty jsou nezbytnou součástí všech logistických center a také řady výrobních závodů. A dnes je značná poptávka
po moderních automatizovaných řešeních.

J

e do jisté míry příznačné, že i v tomto bodě sehrála pozitivní roli pandemie. Firmy si začaly
uvědomovat, že závislost na lidech je minusem
všude tam, kde jsou k dispozici i jiná řešení, což je
přesně příklad dopravníkových systémů.

Covid ukázal přednosti strojů
Jak vůbec fungují? Pomyslným začátkem celku
v logistickém centru je pásový dopravník,
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který dokáže balíky dostat z kamionu do haly.
Cestou je možné přečíst údaje z čárového kódu,
balík zvážit i změřit a na základě všech těchto
údajů umí systém balík poslat na jeho další
cestu – do kurýrního prstu, do kontejneru nebo
do skladu. Běžnou praxí ještě před dvěma lety
u většiny tuzemských firem byl běžný dopravník
s manuální obsluhou. „Dříve to firmy neřešily,
lidská práce byla pořád relativně levná a bylo

vlastně jednodušší mít na práci v logistickém cen
tru člověka než stroj. Dnes je to už jinak, firmy si
uvědomily, že závislost na pracovní síle může být
limitující a mnohem častěji poptávají poloautoma
tizovaná nebo i plně automatizovaná řešení. Stroj
není nemocný, nepotřebuje dovolenou a nekrade,“
popisuje změnu v myšlení firem Marek Šafarčík,
který má ve společnosti REMET TECHNIK
dopravníky na starosti.
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REMET TECHNIK
Česká firma specializující se od roku 2016
na komplexní dodávky dopravníkové systémy
pro intralogistiku. Zastupuje na tuzemském
trhu a v celém regionu střední a východní
Evropy německého výrobce Budde, který
představuje špičku ve svém segmentu.
Na základě jeho produktů dokáže připravit
pro firmy řešení na míru, a to i v podobě plně
automatizovaných celků, které vedle samotné
přepravy zvládají i celou řadu kontrolních
a jiných operací.

Řešení přesně na míru
REMET TECHNIK nabízí komplexní řešení pro
všechny typy dopravníků – teleskopické dopravníky
pro nakládku a vykládku zboží i válečkové a pásové
dopravníky pro jejich transport. A co víc, dopravníkové systémy umí vybavit o další technologie, které
si poradí s měřením, vážením, čtením či tříděním.
„Základním prvkem naší nabídky je, že každé řešení
je unikátní a odpovídá potřebám konkrétní firmy,
není to žádné CTRL+C a CTRL+V. Každá budova
je jiná, každý provoz je jiný. Někdo potřebuje vyložit
deset tisíc balíků během hodiny, někomu stačí dva
tisíce za den. A určující je, co se s balíkem děje,“ říká
Marek Šafarčík. Hardware je Budde, ostatní technologie doplňuje REMET TECHNIK od špičkových
výrobců. Ani software pro řízení celého systému
není katalogový produkt, ale píše se pro každé
řešení. „Musíme znát celou řadu detailů, nakolik se
třeba liší ranní a odpolední režim. Naše řešení doká
žou řídit každý motor na dráze zvlášť, takže jeden
transportní celek může mít celou řadu provozních
variant,“ vysvětluje Šafarčík.

ZÁKLADNÍM PRVKEM NABÍDKY
FIRMY REMET TECHNIK JE, ŽE KAŽDÉ
ŘEŠENÍ JE UNIKÁTNÍ A ODPOVÍDÁ
POTŘEBÁM KONKRÉTNÍ FIRMY.

Robustní, spolehlivé, tiché
Výhody řešení? Především padesátiletá zkušenost
Budde, o kterou se REMET TECHNIK může opřít
u složitějších celků. A pak příslovečná německá
kvalita. Budde je špičkový standard, který je založen na robustním hardwarovém řešení. Patnáctiletý provoz ho příliš nepoznamená. „Robustnost je
důležitá, protože subtilnější konstrukce mají sklon
ke kroucení a tím se extrémně a zbytečně namáhají
převody,“ vysvětluje Marek Šafarčík.
Ale nečekejte rachotící monstrum. Budde
hardware je ve srovnání s konkurencí, která často
využívá řetězové převody, totiž v podstatě tichý.
Což je zase vklad do komfortnějšího pracovního
prostředí, které je ve třetím tisíciletí nikoliv luxusem, ale nutností.

Provoz vždy pod kontrolou
Dodávkou a zprovozněním dopravníkového
systému ale spolupráce nekončí. „Protože zařízení
také servisujeme, dokážeme osadit veškeré kompo
nenty kontrolními mechanismy, které nám potom

do dohledového centra hlásí jakékoliv anomálie. To
je pro mnoho firem extrémně důležitý prvek, výpa
dek dopravníkových systémů si nemohou dovolit,
protože ohrožuje buďto dodávky zákazníkům, nebo
dokonce i výrobu. Sledujeme odběry energie, vibrace,
teplotu a kombinací různých diagnostických metod
dokážeme předcházet poruchám a odstávkám. A to
je pro provoz zásadní, když někam přijede padesát
tisíc balíků, musí odtamtud totiž také odjet, protože
příští den přijede dalších padesát tisíc,“ popisuje
Marek Šafarčík výraznou přidanou hodnotu, kterou
REMET TECHNIK svým zákazníkům nabízí.
„Bereme jako svou profesní čest, že to, co navrhneme
a servisujeme, jede doslova nonstop. Máme definová
ny tři úrovně kritických stavů. V první jsou hrozby,
na které není nutné reagovat okamžitě, druhá a třetí
už znamenají, že vyrážíme okamžitě řešit problém.“

Systémy i pro výrobu
Těžiště zákazníků tvoří sice logistické společnosti, ale výroba není výjimkou. Už proto dokáže

REMET TECHNIK vyhovět jak nadstandardním
hygienickým požadavkům, tak třeba specifickým
nárokům na chemickou či teplotní odolnost. „Na
vrhli a dodali jsme kompletní dopravníkový systém
pro potravinářskou výrobu, který zároveň zastal
i funkci vstupní a výstupní kontroly. Kontrolovali
jsme dodané zboží proti dodacím listům a na dru
hé straně jsme kontrolovali rozměry a gramáže
hotových výrobků. Současně jsme řídili i tok zboží
do chlazeného či normálního skladu a ze skladu pak
na rozvoz. To už jsou složitější celky, obvykle i s ro
botickými rameny. Jinde jsme realizovali dopravní
kový systém v provozu, kde předmětem výroby byly
komponenty pro automotive, které projížděly pecí,
v níž se zapékala barva. Vlastně se dá říct, že možné
je skoro všechno. V současnosti pracujeme na velké
dodávce automatizovaného systému. Na začát
ku byla představa, že budeme automatizovat asi
sedmdesát procent provozu. Po analýzách jsme
došli k tomu, že dokážeme efektivně automatizovat
devadesát pět procent. Jde o chytrý systém, který
nejenže zařídí dopravu, ale také vážení a kontrolu
a řízení pohybu na úložných pozicích, kde dokáže
ohlídat i míru zaplněnosti,“ představuje možnosti
pokročilých systémů Marek Šafarčík. ■
PETR SIMON
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Schopnost kreativně automatizovat
může být naší výhodou
Jakým obdobím procházejí české strojírenské podniky? A jaký výhled mají před sebou? Mohou obstát? O tom všem
s Kamilem Vanišem, manažerem oddělení transformace a restrukturalizace firem v poradenské společnosti BDO.

J

e strojírenství stále českou chloubou?
Určitě je tu řada firem, které mají své finální
výrobky, které dokáže dostat na globální trh.
A také je tu velká řada firem, které jsou v subdodavatelském vztahu s nějakým globálním řetězcem.
To samo o sobě není nic špatného, i tyto firmy musejí být špičkové, musejí nabídnout v mezinárodní
konkurenci co nejlepší nabídku. Na druhou stranu
v těchto firmách často chybějí sofistikované procesy, vývoj, konstrukce, marketing. A to se odráží
v profilaci pracovního trhu. Nemáme tu zkrátka
zástupy kvalifikovaných konstruktérů, vývojářů
a business developerů, kteří dokážou na mezinárodním trhu dělat byznys s finálním produktem.

Čím to je? Když automatizace zlevňuje
výrobu…
To platí, ale obslužný aparát vysoce kvalifikovaných odborníků je nákladově hodně vysoko.
Určitě ve srovnání s Českou republikou, kde jsme
schopni také vybudovat automatické provozy,
ale jejich obslužný aparát nestojí tolik. Dalším
klíčem k úspěchu některých výrobních firem je,
že dokážou do automatizačního projektu vložit
vlastní know-how a vytvořit řešení výroby, které je
efektivnější než to „katalogové“.
Je pravda, že situace po covidu se mění. I velké
německé firmy, které si mohou dovolit postavit
za stovky milionů eur fabriku v Číně na zelené
louce, chtějí mít své dodavatele v Evropě. Význam
dostává stabilita, spolehlivost a bezpečnost.
Klíčové komponenty tyto firmy začínají nakupovat
v rámci Evropy.
Co to znamená pro české firmy? V rámci
ekonomické transformace se skloňují pojmy
jako automatizace, robotizace, tedy investičně
náročné kroky. Ale subdodavatelské firmy
obvykle nevykazují nijak vysokou přidanou
hodnotu. Zvládají investovat? Jak si stojíme
ve srovnání s Evropou?
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Před třiceti lety byla česká ekonomika
dobrou volbou pro zahraniční firmy –
relativně vysoká technická zdatnost, nízká
cena práce. To se ovšem mění…
Když se srovnáme s Německem, stále máme
obrovskou výhodu. V Německu totiž i přes vysokou automatizaci už v některých oborech nejsou
schopni nabídnout konkurenční cenu.

technologie, to umějí všude v Evropě, potřebné
kvalifikace mají i v okolních státech. Ale některé
naše firmy dokážou skutečně víc než jen přebrat
katalogové technologie, umějí vymyslet a nastavit
všechny procesy, optimalizovat. A důkazem je, že
některé tyto firmy dosahují EBITDA podobně jako
firmy s vlastním finálním produktem.

ODBĚRATELÉ PŘICHÁZEJÍ
ZA SVÝMI SUBDODAVATELI
S POŽADAVKEM, ABY PŘÍŠTÍ
GENERACE VÝROBKU MĚLA LEPŠÍ
UŽITNÉ VLASTNOSTI A VYKÁZALA
PŘITOM TŘEBA I MATERIÁLOVÉ,
A TEDY FINANČNÍ ÚSPORY. A TADY
BUDOU VÍTĚZIT FIRMY, KTERÉ MAJÍ
TECHNICKÉ KNOW-HOW A MOHOU
SPOLUPRACOVAT NA VÝVOJI.
PROBLÉM ALE VIDÍM V TOM, ŽE
TECHNICKY ZDATNÝCH LIDÍ NENÍ
ROZHODNĚ DOSTATEK. A JSOU
POTŘEBA, POKUD CHCEME V TOMTO
PROSTŘEDÍ USPĚT.
Jsme v konkurenčním boji s Polskem, Slovenskem,
ale také Bulharskem, Rumunskem a jinými státy
střední a východní Evropy. Obchod se začíná více
odehrávat v širším evropském regionu. A tady
platí, že jsme nákladově de facto nejvýše. Schopnost kreativně automatizovat může být naší velkou
výhodou. Protože investovat a instalovat hotové

Mění se význam a role subdodavatele?
Přidaná hodnota nemusí být v samotném
produktu, ale v organizaci výroby?
Přesně tak. Velmi dobře je to vidět v oblasti automotive, kde mateřská firma často přijde za svým
subdodavatelem s požadavkem, aby příští generace
výrobku měla lepší užitné vlastnosti a vykázala
přitom třeba i materiálové, a tedy finanční úspory.
A tady vítězí firmy, které mají technické know-how
a spolupracují na vývoji. Problém ale vidím v tom,
že technicky zdatných lidí není rozhodně dostatek.
A budeme je potřebovat, pokud chceme v tomto
prostředí uspět.
Zmínil jste zvyšující se tlak na vazby v rámci
širší Evropy, to se dá asi chápat jako projev
deglobalizace. Je to velká příležitost?
V současné době čelí průmysl extrémnímu nárůstu
cen energií a dalších vstupů i nedostatku některých
segmentů nebo jejich dlouhým dodacím lhůtám.
Požadavky na navýšení cen dodavatelů vyústí
ve významné změny v rámci subdodavatelských
řetězců. Odběratelé budou nuceni změnit své
subdodavatele. Paralelně v závislosti na sektoru
dojde k ochlazení poptávky, což ještě zvýší cenový
tlak na konečné výrobce i další články v rámci
subdodavatelského řetězce.
Jedna z příležitostí je spojena s inovacemi produktů tak, aby skrze změny na produktech byla ochráněna profitabilita firmy a užitná hodnota produktu
pro zákazníka. Identifikace a realizace takovýchto
inovací jsou silnou stránkou mezinárodních lídrů
trhu. Příležitost je také pro firmy s nízkou energetickou náročností vyvíjející produkty v tomto
směru nebo firmy, které se systematicky věnují
snižování dopadů na životní prostředí. Mezinárodní odběratelské řetězce i toto nyní standardně
hodnotí jako kritérium pro zahájení spolupráce.
Tento trend nepokládám za dočasný, ale dlouhodobý, nyní umocněný energetickou krizí. ■
PETR KARBAN
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Česko‑francouzský partnerský den
Dne 29. června 2022 se uskutečnil Česko‑francouzský partnerský den organizovaný společností EDF v sídle Hospodářské
komory České republiky. Tato výjimečná událost svedla dohromady české a francouzské firmy vybrané pro účast v nabídce
EDF pro tendr na výstavbu jaderného bloku EPR1200 v Dukovanech.

Z

a přítomnosti prezidenta HK ČR Vladimíra
Dlouhého, francouzského vládního zmocněnce Francka Riestera, náměstka ministra
průmyslu a obchodu ČR Tomáše Ehlera a člena
představenstva společnosti ČEZ Tomáše Pleskače
si EDF a její partneři vyměnili aktuální informace
o stavu přípravy svého zapojení do týmu dodavatelů bloku EPR1200.

jako respekt, solidarita a excelence a zároveň ctít
etické principy ve vzájemném vztahu.

Foto: archiv EDF

Podpora i pro malé reaktory

Evropské řešení pro české jádro
Společnost EDF poskytla detailní vhled do své
strategie, jejímž cílem je nabídnout české vládě
a společnosti ČEZ robustní, nezávislé evropské
řešení pro rozšíření flotily českých jaderných
bloků. V souladu se závazkem EDF poskytnout
bezpečnou a konkurenceschopnou technologii pro
EPR1200 se skupina znovu ujistila o výjimečně
dobré pověsti dodavatelského řetězce českého
průmyslu a znovu vyjádřila svou ambici maximalizovat zapojení místních firem do projektu.

Vyvrcholením události byl podpis Závazku k dodržování týmových hodnot dodavatelů projektu
Dukovany 5 mezi společnostmi BAEST Machines & Structures, Bouygues Travaux Publics, EDF,
Framatome, GE Steam Power, Hutní Montáže,
I & C Energo, Metrostav DIZ, Reko Praha, Sigma
Group a ŠKODA JS.
Partneři potvrdili svůj společný záměr dodat blok
EPR1200 pro Dukovany 5 při dodržování hodnot

Dalším výstupem byl podpis dokumentu Teaming
Agreement, kterým společnosti EDF, Bouygues
Travaux Publics a Metrostav DIZ prohloubily svou
spolupráci v oblasti lokalizace aktivit zaměřených
na veřejně prospěšnou vybavenost v Dukovanech.
Při této příležitosti společnost EDF ohlásila zřízení
české pobočky EDF Nuclear. Pod vedením Romana
Zdebora bude pobočka podporovat aktivity EDF
v oblasti jaderné energetiky na území ČR pro velké
projekty i programy výstavby malých modulárních
reaktorů (SMR). Toto rozhodnutí je potvrzením
dlouhodobého záměru EDF podporovat české ambice v oblasti technologie výstavby jaderných reaktorů, implementace komplexních hodnot a dlouhodobé strategie etablovat se v českém průmyslu. ■
PETR SIMON

ZPRÁVY PŘEBÍRÁ
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Jsou české firmy digitálně zralé?
Průmysl již nějaký čas skloňuje termíny Průmysl 4.0, digitalizace, automatizace, robotizace…
Technologická transformace je všudypřítomná, nelze se jí vyhnout. Lze k ní ovšem přistoupit mnoha způsoby,
ale ne všechny vedou k cíli. To je téma pro Tomáše Krýsla z poradenské firmy ATERRA.

O

bjevuje se termín digitální zralost firmy.
Co si pod ním představit?
Digitální zralost je bohužel těžko měřitelná,
protože závisí na velikosti firem, počtu zaměstnanců, ale také komplexitě firemních procesů.
Stav firemních procesů, jak jsou definované ve
směrnicích nebo ve firemní dokumentaci, jak jsou
v praxi odladěné, jak jsou stabilní – tedy kolik mají
výjimek – a hlavně jak jsou dodržovány zaměstnanci, to všechno přímo ovlivňuje i digitální
zralost firmy.
Obecně se dá říct, že větší firmy s více zaměstnanci
musejí mít své procesy lépe popsány a dodržovány, protože jinak by nebyly efektivní. Tato situace
logicky nahrává tomu, aby jejich digitální zralost
byla na vyšší úrovni. Nikdy totiž nejde proces zdigitalizovat, pokud není na papíře a ve skutečnosti
dostatečně odladěn a funkční.
Vidíte v českých firmách nějaké digitalizační
trendy?
Toto je velmi široké téma, protože v poslední
době díky zlevňování komponentů a vyšší dostupnosti mobilních technologií se na trhu objevuje
mnoho zajímavých nápadů. V logistice to mohou
být mobilní aplikace pro řidiče, které komunikují s centrálou a zajišťují digitální předávání
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doprovodných přepravních dokumentů, jako je
třeba e‑CRM, nebo například chytré skladovací
systémy. Skladové hospodářství má asi největší potenciál, protože s rostoucí globalizací se
razantně zvyšuje množství přepravovaného zboží,
a tím pádem se strmě zvyšují nároky na skladovací místa. Je logické, že manažeři skladů se snaží
skladovací místa maximálně využít, a proto je pro
ně klíčové pracovat s takovou automatizací, která
umožní rozpoznat, zda je skladové místo prázdné,
na jak dlouho, a umístit do něj zboží pouze na určitou dobu. Dynamika indexace skladových míst
se tímto velmi zrychluje a nabývá na komplexitě.
Zajímavá je také oblast komunikace mezi dodavatelem a odběratelem například v rámci výměny
faktur. Snad každá firma se snaží mít většinu přijatých faktur již pouze v digitální podobě a zasílat
je pouze elektronicky. Často si firmy vypomáhají
tím, že přijaté dokumenty digitalizují a data z nich
automaticky vyčítají pomocí různých nástrojů.
V této oblasti lze však jít ještě o krok dál. V mnoha případech zjistíte, že dodavatel a odběratel používá stejný SW pro účetnictví nebo oběh faktur,
a potom není nic jednoduššího než propojit tyto
nástroje přímo. K přesunu dodacích a fakturačních dat potom dochází přímo mezi softwarovými
nástroji a člověk se vůbec nemusí zapojit.

Jak jsem zmiňoval výše, v rámci administrativních
procesů – a zejména tam, kde jednotlivé systémy
nelze z nějakého důvodu propojit, třeba kvůli
nekompatibilitě formátů – lze s výhodou použít
RPA, tedy robotickou automatizaci administrativních procesů. Dokonce i velký Microsoft integroval
tyto nástroje do svých Power Tools a tím pádem
i standardní předplatitel MS 365 má možnost si
na tyto nástroje sáhnout a využít je pro automatizaci tak banálních situací, jako je například stahování výpisů z banky, kontrolování e‑mailových
a datových schránek nebo třeba při monitoringu
cen konkurence.

Jak to všechno souvisí s digitální zralostí?
Čím má firma vyšší digitální zralost, tím více
dat pro svůj provoz sbírá, monitoruje a skladuje.
V některých případech se z toho ale může stát
až obsese. Firma má všude různá čidla a každou
minutu generuje megabity dat. Taková situace také
není zdravá a kromě nákladů na infrastrukturu
může znamenat i demotivaci zaměstnanců s daty
pracovat. Vždy je potřeba dobře definovat a zacílit
na to, co potřebuji měřit a jaké informace chci
z měření získat pro řízení daného procesu. Pokud
se tak nestane, mohou firmy snadno uvíznout
v datovém paradoxu…

strojírenství – česká chlouba?
Jaké kompetence a znalosti jsou pro digitální
transformaci nezbytné?
Obecně platí, že pro úspěch digitální transformace
potřebujete zaměstnance otevřené změnám. To
samo o sobě je složité téma. Jak známo, změna
bolí. A bolí tím víc, když přinese potenciální ztrátu
pracovního statutu nebo i riziko ztráty pracovního
místa. Ze zkušeností, právě z projektů robotické
automatizace administrativních procesů, víme, že
je nejlepší najít ambasadora změny. Což je většinou člověk, který rád zkoumá nové technologie,
je změně otevřen a mezi svými kolegy má určitou
autoritu. V případě, že se jím zpracovávaný proces
podaří zautomatizovat, je takový člověk potom
přirozeným propagátorem dané změny a kolegové
mu snáze uvěří, že změna je i pro ně dobrá. Tím
spíše, když uvidí, že ani tento propagátor změny
o své místo nepřišel.
Je jasné, že pro zvládnutí komplexní digitální
transformace a transformačních projektů bude
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To znamená co?
To je stav, na který poukázal loňský výzkum firmy
Forrester Consulting zpracovaný pro Dell Technologies. Ten zjistil, že více než polovina světových firem
je daty zahlcena a neumí s nimi efektivně zacházet.
Jinými slovy, sbírají data tak rychle a v takovém
množství, že je nedokážou zpracovat a využít.
Mimochodem, jak ukazují grafy podílu nováčků,
techniků, nadšenců a šampionů u nás a ve světě,
nejsme na tom vůbec špatně.
Ano, mnozí žijí v omylu, že data jsou
informace…
… což samozřejmě neplatí.
Proč je vůbec potřeba, aby firma své procesy
digitalizovala?
Změny, které se za posledních pár let dějí kolem
nás, nabírají na rychlosti. Pro popis rychlosti
změny velmi rád používám graf, který demonstruje, za jak dlouho určitá technologie dosáhla
50 milionů uživatelů na trhu v USA. Například
telefonu to trvalo 75 let, televizi 13 let, internetu
už jenom 4 roky, ale třeba mobilní digitální hře
Pokémon GO pouze 0,05 roku. To je naprosto
ohromující rychlost změn a s tím je spojený
i jejich dosah. Dříve výrobci softwarů distribuovali své programy na pevných médiích, například
CD nebo DVD. Ta musela být dopravena do
kamenných obchodů, kam si je zákazníci museli
přijít zakoupit. Rychlost byla tedy malá a dosah
omezený.
Teď může výrobce softwaru pouze umístit daný
program na svůj web anebo na weby specializované, takzvané Marketplace, odkud si je uživatelé
ze všech koutů světa mohou jednoduše stáhnout.
Kromě minimálních logistických nákladů mají
výrobci prakticky celosvětový dosah a rychlost
dodávky je okamžitá.
Aby firmy byly schopny tuto rychlost stíhat, nezbývá jim než své procesy digitalizovat. Už se tedy
neptáme proč digitalizovat, ale co, kdy a jak.

Share of US households using speciﬁc technologies, 1890 to 2019
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JAK MŮŽE ATERRA POMOCI?
Poradenství ATERRA stojí na čtyřech pilířích:
■

Podnikové poradenství

■

Daňové poradenství

■

Účetní poradenství

■

Poradenství v digitální transformaci

V oblasti digitální transformace klientům
asistuje od samého začátku, kdy je potřeba
posoudit, v jakém stavu jsou firemní procesy
a připravenost lidí, vytipovat, co je potřeba
v rámci kompetencí doplnit. Dále společně
s klientem identifikuje jeho digitální potřeby
a pro ty potom navrhuje adekvátní řešení.
Nezávislost na dodavatelích je zárukou
řešení, které je na míru konkrétní firmě
s jejími specifickými potřebami.

2000

2019

OurWorldInData.org/technology-adoption/ • CC BY

potřeba udělat změnu i ve firemní kultuře a komunikaci. To celé je spojeno i se změnou myšlení
zaměstnanců směrem k analytickému myšlení pro
hledání příležitostí pro změny, směrem ke kritickému myšlení pro vyhodnocování dopadů změn
a zároveň směrem k sebemotivaci a rozvoji. To vše
je potřeba při transformačních projektech podporovat a před projektem zaměstnance připravit.
Zajímavé ale je, že při transformačních projektech
vedoucích ke zvýšení digitální zralosti firmy jsou
samotné použité technologie až na konci přípravy
celého projektu. Stav tvrdých i měkkých dovedností u lidí a jejich připravenost na změnu bývá
jednou z prvních priorit, které je potřeba posuzovat. Ať implementujeme složitý CRM, nebo ERP
systém, nebo automatizujeme jeden lokální administrativní proces, vždy úspěch závisí na schopnosti lidí změnu přijmout a realizovat ji. ■
PETR SIMON
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V robotizaci je budoucnost
a prosperita českého průmyslu
Připravuje se náš průmysl o svou budoucnost? Přestože je Česká republika považována za jednu z nejprůmyslovějších zemí
v Evropě, v robotizaci je výrazně pozadu. V počtu instalací robotů na zaměstnance si podle Mezinárodní federace robotiky
(IFR) nevede nejlépe. Například Německo má více než dvojnásobek robotů, s náskokem jsou před námi i Itálie
nebo Španělsko.

P

odle jiných zdrojů jsme na tom s robotizací
dobře a v poslední dekádě zažívá automatizace práce v českých firmách boom. Česká
republika je na 15. místě v žebříčku států s nejvyšším nárůstem počtu robotů. Ti pronikají stále
více i do takových oborů, kde na ně zatím nejsme
zvyklí – služeb, zemědělství, zdravotnictví, administrativních činností i maloobchodu. Faktem je,
bez ohledu na kladné či záporné srovnávací údaje,
že roboty vytvářejí základ dalšího rozvoje našeho
průmyslu, bez nich bude stagnovat. Důvodů pro
to je řada.
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Digitalizace a robotizace jsou cestou
k prosperitě
Technologie dnes hrají zásadní roli v rozvoji mnoha oblastí lidského života. Internet věcí, prediktivní údržba, 5G sítě, práce na dálku, továrny 2.0, robotizace, elektromobilita – to vše tvoří jen několik
příkladů změn, které nás stále více ovlivňují. Firmy
dnes vyrábějí produkty a nabízejí řešení, jež jsme si
před pár lety těžko dokázali představit. Technologie od základu mění podobu průmyslové výroby.
Koncepty jako Průmysl 4.0 a inteligentní továrna
transformují celý hodnotový řetězec výrobního

sektoru. Průmysl 4.0 přináší zásadní změnu ve
způsobu, jakým podniky vyrábějí, zdokonalují
a distribuují své produkty.
„Digitalizace přetváří současnou podobu průmyslu.
Internet věcí se v čím dál větší míře stává nedílnou
součástí průmyslové výroby. Již dnes dokáže téměř
každý elektronický přístroj komunikovat po inter
netu. Naše průmyslové roboty jsou standardně vy
baveny sběrnicí Ethernet, lze je tak snadno připojit
k internetové síti a naše nové roboty nabízejí stan
dardně propojení i do 5G sítí. Digitálně propojené
procesy s využitím robotů umožní vyrábět výrobky

strojírenství – česká chlouba?
flexibilněji, s menší energetickou náročností, vyšší
mírou šetření přírodních zdrojů a také autonomně.
A to vše za příznivou cenu,“ říká Jindřich Vaňous,
Country Manager CZ & SK společnosti KUKA.

Nedostatek zaměstnanců vyžaduje nová
řešení
Pandemie urychlila globální trendy, od nedostatku
pracovních sil a nejistoty v dodavatelském řetězci
až po individuálního spotřebitele a rostoucí tlak
na udržitelný a flexibilní provoz. S nedostatkem
„lidí“ se podle aktuálních údajů potýká 60 %
výrobních podniků v České republice. Kromě
technicky zaměřených profesí chybějí zejména
manuální pracovníci v průmyslu, ale i v logistice,
obchodě a dalších oborech, kde dochází k manipulaci se zbožím. Automatizaci a robotizaci v českých
firmách tak pohání nedostatek lidí ochotných
vykonávat manuální práce.
Nasazení robotů u nás probíhá převážně ve větších
výrobních firmách, které jimi optimalizují výroby
náročné na rychlost, přesnost i množství hotových
produktů. O automatizaci dnes roste zájem i v malých a středních společnostech, jež k tomu motivuje jak akcent na pružnost produkčních kapacit
a nutnost vypořádat se s výpadky dodavatelských
řetězců, tak nedostatek pracovních sil.
„Roboty se staly nedílnou součástí našeho života.
Neustále se zdokonalují, jsou více univerzální a díky
tomu roste jejich využití. Pokud chtějí výrobci obstát
v mezinárodní konkurenci, musí navyšovat výrobu
při dodržení kritérií kvality a přesnosti, flexibility,
rychlosti a energetické účinnosti. Nasazení robotů je
investice, která se rozhodně vyplatí,“ říká Jindřich
Vaňous.

Deglobalizace, nová výzva pro Evropu
Evropské podniky pociťují přílišnou závislost
na dodávkách z východní Asie a hledají alternativy hlavně ve střední a východní Evropě a také
v severní Africe. Firma Ernst & Young při svém
bleskovém průzkumu po pandemii zjistila,
že 88 % dotazovaných evropských společností
zvažuje nearshoring, což je protiváha offshoringu,
v zemích s nižšími mzdami. Přitom 61 % z nich
se intenzivně snaží snížit svou závislost na dominantních asijských zemích. Polsko, Bulharsko,
Španělsko a v neposlední řadě i Česká republika
jsou již déle oblíbenými cílovými zeměmi investic
západoevropských podniků díky geografické blízkosti a kulturní příbuznosti. Bulharsko navíc disponuje komparativní výhodou jednotné 10% daně,
nejnižší v EU. Značky jako Microsoft nebo Oracle
si už dříve zřídily v Polsku výzkumná centra jako
další strategickou možnost pro nearshoring.
Přes svou atraktivitu bude ale současný nearshoring trvat celá léta a vyžádá si nemalé finanční
prostředky. Dalším významným faktorem je také
měřítko. Pokud společnosti budou chtít převést
například pouhé jedno procento čínské výroby
do Polska, bude muset Polsko zvýšit svou produkci
o 25 %! Proto zůstává nearshoring jen kompro-

misem mezi offshoringem a reshoringem – návratem výroby do vlastní země. A tak nakonec
možná bude nejlepším modelem určitý podnikově
specifický mix využívající komparativních výhod
mezi všemi třemi možnostmi – výrobou doma,
v blízké nebo vzdálenější zemi. V každém případě
to ale vyvolá poptávku po robotech různých druhů
a velikostí, které nahradí nedostatek pracovních sil
a zefektivní výrobu. Jaká je jejich nabídka na evropském trhu?
„Jsme připraveni na široké nasazení robotů v růz
ných oblastech průmyslu. V našem portfoliu nabí
zíme standardní roboty s nosnostmi od 3 kilogramů
do 1 300 kilogramů s dosahy ramen až 4 metry.
Kromě standardních robotů máme řešení i v oblasti
vysoce senzitivních robotů pro spolupráci robota

automobilový průmysl na vysokém stupni robotizace. Roboty jsou ale čím dál tím více nasazovány
i v jiných odvětvích, jako kupříkladu v potravinářském průmyslu, logistice, slévárenství, a pandemie
covidu-19 ukázala, že i ve zdravotnictví je zajímavý
potenciál pro robotické aplikace.

s člověkem, a to jsme schopni rozšířit pracovní
prostor robota vlastními lineárními pojezdy. Naší
odpovědí na stále vyšší flexibilitu výroby jsou nové
inteligentní autonomní platformy, které ji umožní
zvýšit v dosud nepředstavitelném měřítku,“ upřesňuje Jindřich Vaňous.

politickém kontextu. Společnost KUKA zde vloni
představila dvě novinky – roboty KR SCARA a KR
DELTA. Čím překvapí návštěvníky veletrhu letos,
představí již brzy.
Podle Mezinárodní robotické federace jsou v současné době po celém světě v provozu asi 3 miliony
robotických jednotek a jejich počet každoročně
roste o dalších 13 %. V ČR pracují zhruba 3 až 4 %
evropských robotů, což je přibližně dvakrát víc,
než by odpovídalo velikosti české ekonomiky. Jak
si můžeme představit další vývoj? S vyšší kvalitou
umělé inteligence začínají roboti kromě rutinních
úkonů zvládat i náročnější úkoly, a do chodu svých
firem je tak zapojí společnosti ve více odvětvích.
Do rozšíření robotiky chce podle predikcí ve svých
organizacích investovat v následujícím roce více
než 80 % z nich. Robotizaci je přitom třeba vnímat
jako souvislý tok propojené výroby, a nikoli jako
izolované řešení výrobních problémů.
„Vývoj cílí k tomu, že roboty jsou stále rychlej
ší, přesnější, s menší spotřebou energie, snadno
připojitelné k navazujícím perifériím. Velký důraz
je kladen na snadné uvedení do provozu, čemuž
pomáhá i možnost velmi reálné simulace s využitím
virtuální reality a digitálních dvojčat. Díky tomu
je uvedení do provozu snadnější a bezproblémové,“
dodává Jindřich Vaňous. ■

Roboty přispívají k větší flexibilitě firem
V praxi jde o to, aby výrobci měli možnost se rychle přizpůsobit poptávce trhu a dosáhnout souladu
s ním. Znamená to nahrazení nepružných modelů
takovou úrovní řízení, která dříve nebyla možná.
Přitom flexibilita se netýká jen technologií, ale
celého organizačního rámce. Nicméně, technologie jsou v centru transformace. Znamená to být
rychlejší nejen ve výrobě, ale v rámci celé organizace. Uplatnění robotů v této souvislosti přináší
ulehčení fyzicky náročné práce zaměstnancům,
úsporu lidí a možnost jejich převedení na jinou
práci s vyšší přidanou hodnotou, větší výkonnost
výroby, vyšší konkurenceschopnost a preciznost.
Vývoj robotiky mění svět podobně jako internet
a informační technologie. Dnes jsou roboty klíčovým prvkem automatizace výrobních procesů,
který přináší nové výrobní možnosti a poskytuje
odpovědi na výzvy naší doby, jako jsou úbytek
přírodních zdrojů, vysoké požadavky na flexibilitu
výroby a demografický vývoj společnosti v průmyslových zemích. V České republice je zejména

Digitální továrna 2.0
V minulém roce byl na MSV v Brně pozitivně
hodnocen projekt digitální továrny 2.0. Organizátoři veletrhu se proto rozhodli tuto akci opakovat.
Cílem digitální továrny 2.0 v tomto roce je přiblížení technologií umožňujících transformovat
nejen průmyslové prostředí, ale i celou ekonomiku
a zformulovat vizi změny české ekonomiky tak,
aby byla úspěšná i v 21. století a v měnícím se geo-
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Pojistit lze i vaše rizika,
jen o tom možná nevíte!
Současná doba je charakteristická vysokou mírou nejistoty. Což je situace, kdy se do popředí zájmu firem dostává pojištění.
Byť je to obor poměrně konzervativní, prochází nyní výraznými změnami. Jen tak totiž může reagovat na dynamicky se
měnící ekonomické i společenské podmínky a potřeby firem. A že pojistit lze řadu rizik, o nichž jste si to nemysleli, to
dokazují experti české společnosti RENOMIA, která je předním pojišťovacím makléřem na evropském trhu.

S

pecialisté RENOMIA se vždy zaměřují
na konkrétní rizika. Umějí predikovat nové
hrozby plynoucí z dění v různých oborech,
rozumějí předmětu podnikání jednotlivých
klientů a dokážou jim zajistit pojištění na míru.
To je důležité zejména v situaci, kdy pojistné trhy
v některých segmentech zpřísňují, to znamená, že
se snižuje ochota upisovat rizika a zároveň rostou
ceny pojištění.
Hlavním cílem RENOMIA je poskytnout klientovi
nejlepší informace pro jeho rozhodování, jaké
pojištění si má sjednat a jak případně eliminovat
rizika. „Vždy jednáme s vhodnými pojistiteli, a když
je potřeba, i se zajistiteli. V dnešním světě je velmi
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důležitá práce s rizikovými faktory, pojišťovací trh
stále více sleduje přístup klientů k eliminaci rizik
a od toho se mnohdy odvíjí i podmínky pojištění.
Je to jedna z významných cest, jak ovlivnit cenu
a rozsah pojištění. Zásada jednat vždy v zájmu
klienta se vztahuje na všechny činnosti prováděné
naší společností. Pojistné ve výši přes 16 miliard
korun, o které tým skupiny RENOMIA pečuje,
nám vytváří i dobrou vyjednávací pozici ve směru
k pojišťovacímu trhu. Naší silnou stránkou je také
pomoc při likvidaci pojistných událostí, ročně se
zabýváme přibližně 80 tisíci škod,“ říká zakladatelka a předsedkyně představenstva RENOMIA Jiřina
Nepalová.

Vysokou odbornost, unikátní možnosti specialistů
RENOMIA a další přínosy pro své klienty využívá
také 220 významných partnerů RENOMIA, kterými jsou makléřské společnosti z celé ČR sdružené
v největší tuzemské síti pojišťovacích makléřů
RENOMIA NETWORK, a také dceřiné společnosti RENOMIA. „Jsem moc rád, že také špičkoví
odborníci z řad členů RENOMIA NETWORK
i našich dceřiných společností mohou svým klientům
nabídnout špičkové produkty a služby s nejlepšími
podmínkami na trhu, včetně moderních nástrojů
pro rychlé porovnání i sjednání pojištění,“ doplňuje
ředitel RENOMIA NETWORK Ondřej Witowski.
Pro správné nastavení pojistného programu firmy

Foto: archiv RENOMIA

RENOMIA: Základem našeho
konzultačního přístupu je jednoznačná
pozice Vždy v zájmu klienta!
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Konzultační přístup a kvalitní risk
management
Před sjednáním pojištění, i z důvodů preventivních
opatření, RENOMIA jako konzultant nabízí svým
klientům službu zaměřenou na identifikaci a řízení
rizik. K pochopení různých činností využívá řadu
oborových a produktových specialistů. Zapojení
specialistů je důležité, protože každé odvětví má
jiný rizikový profil.
Klíčové je se v prvotní fázi zaměřit na jasnou
identifikaci rizik vycházejících ze specifik činností,
které daná společnost vykonává. V rámci řízené
diskuze s klientem vzniká níže uvedená mapa
rizik, která slouží nejen k samotné identifikaci
rizika, ale také k vzájemnému ujednocení, že obě
5,0

TREAT

TOLERATE

Snížení pravděpodobnosti
dopadu nebo expozice rizika

Tolerance rizika a jeho dopad

PRAVDĚPODOBNOST
strany vnímají rizika stejně. Mapa rizik je jedním
z výstupů identifikace rizik. RENOMIA poskytuje
svým klientům i další analytické výstupy nutné
k rozhodování, jak aktuální rizika řídit.
Každé riziko je definováno svou závažností
a pravděpodobností. Závažnost rizika je zpravidla
kalkulována pomocí metody maximální možné škody ve finančním vyjádření, která se opírá o riziková
data poskytnutá danou společností v kombinaci se
zkušenostmi risk manažerů RENOMIA a s výstupy
z jejich rizikových prohlídek. Některá rizika, která
ohrožují provoz společnosti, jsou nepojistitelná.
Z toho důvodu je velmi důležité, aby se společnosti
zabývaly koncepčním řízením rizik, například za
pomoci plánů byznys kontinuity a jiných nástrojů,
které mají za cíl zmírnit následky rizik. RENOMIA
je připravena aktivně svým klientům v prevenci rizik pomáhat. Pojištění je přitom nezbytnou součástí
ochrany a má být uplatňováno právě v kombinaci
s dalšími nástroji risk managementu. Koncept rozsa-

Změna trendů v poptávce

hu pojistné ochrany by měl kopírovat identifikované
rizikové spektrum společnosti s tím, že je důležité
se primárně zaměřit na pokrytí významných škod
s vysokou závažností, které mohou ohrozit kontinuitu provozu. Jaký typ rizik je vhodný k přenosu
na pojistitele podle kombinace jejich závažnosti
a pravděpodobnosti, je uvedeno na obrázku výše.
Kombinace nákladů na pojištění rizik a nákladů
na prevenci nepojištěné škody tvoří celkovou
cenu rizika (Total Costs of Risks – TCOR). Právě
vhodná kombinace jednotlivých položek TCOR
je parametrem, který popisuje charakter a způsob
řízení rizik v jednotlivých společnostech.
V globálních statistikách rizik, kterých se společnosti obávají nejvíce, se dlouhodobě nachází
riziko přerušení provozu. Je to způsobeno tím, že
nemožnost vyrábět, respektive pokračovat v podnikatelské činnosti, zpravidla způsobuje značné
finanční škody, které často přesahují i výši prvotní
hmotné škody – například požár ve výrobní hale,

Nepříznivé počasí
Lokální přerušení provozu

Poškození obch. značky

Požár

Terorismus

3,5

Ukončení aktivit generujících
potenciální nebezpečí

Přenos rizika na jiný subjekt

4,5
4,0

TERMINATE

TRANSFER

DOPAD

je důležité identifikovat všechna rizika a vyhodnotit jejich dopad na fungování podniku. Pro
jednání s pojistiteli je nutné disponovat dostatečnými informacemi o klientovi, jeho požadavcích,
potřebách a rizicích. Zejména při vyjednávání
se zajišťovacími trhy není možné se obejít bez
schopnosti jasně definovat rizika a jejich finanční
dopady na danou organizaci. Tato dovednost je
pro zajištění kvalitních podmínek pojištění klíčová
a RENOMIA ji posouvá na novou, vyšší úroveň.
Pro pojištění firem zavádí digitalizovaný proces,
jehož cílem je zvýšení efektivity a zároveň dokonalé ukládání dat tak, aby tato data mohla sloužit
v sofistikované podobě i pro další vývoj a vyhodnocování rizik. „Kvalitním pojištěním firmám
pomáháme také s rozvojovými plány, například při
expanzi do zahraničí, při změnách v dodavatelských
či odběratelských vztazích nebo třeba v situaci, kdy
se firma zásadně digitalizuje nebo automatizuje
svoji výrobu,“ vysvětluje Michael Dubský, ředitel
péče o klienty pro CEE region.

Odpovědnost

Povodeň/záplava

Závažnost

3,0

Kurzové změny

2,5

Citlivost zákazníků
na ekonomickou situaci

2,0

Zranění

Přírodní rizika

1,5
1,0

Přerušení
dodávky energií

0,5

Odcizení, vandalismus

Neočekávané
požadavky
na službu

Změna cen energií

Cyber risk

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

Pojištěno (předmět smlouvy a příp. rizik)  

2,0

2,5

3,0

Pravděpodobnost
Pojistitelné, ale nepojištěno  

3,5

4,0

Zčásti pojištěno  

4,5

5,0

Nepojištěno
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který předchází následné finanční škodě sestávající
z fixních nákladů, obnovy vybavení a zařízení,
ušlého zisku a podobně.

Aplikace Help+Assist, unikátní řešení
RENOMIA pro flotily vozidel

CO PŘINÁŠÍ APLIKACE HELP+ASSIST?
■

■

■

■

■
■

Zaznamená místo škodní události (poloha,
čas, místo, viník/poškozený), a to doslova
na zmáčknutí tlačítka – vše se vyplní
automaticky.
Přehledně zobrazí kontakty na asistenční
službu (automaticky dle pojišťovny klienta),
firemní dispečink a další, někdy životně
důležité kontakty (záchranná služba, policie,
hasiči).
Pomůže správně vyplnit dokumentaci
o nehodě (Evropský záznam o dopravní
nehodě).
Stiskem jediného tlačítka pořídí fotografie
z místa nehody.

Foto: archiv RENOMIA

„Help+Assist je výborným pomocníkem řidičů
a dispečerů firem zejména ve chvíli, kdy se stane
škodní událost. Sbírá a online sdílí důležitá data
s RENOMIA a s pojišťovnami. Využívání této
aplikace vám umožní lépe řídit rizika a předcházet
komplikacím s řešením škod,“ vysvětluje Radek
Bureš, ředitel pojištění vozidel RENOMIA pro CEE
region.
mu 24/7 unikátní službu Právník na telefonu. Tato
služba je důležitou součástí námi doporučovaných
opatření k řízení rizik flotil vozidel, a zejména ke
snížení škodního průběhu.
Služby RENOMIA poskytované prostřednictvím
aplikace Help+Assist může mít řidič firemního
vozidla k dispozici 24/7. Stačí si aplikaci jednoduše
a bezplatně stáhnout z Apple Store nebo Google
Play. Je dostupná v 6 jazykových mutacích.

Následky kybernetického útoku pomůže
zmírnit CYBER pojištění
Kybernetické útoky jsou v současnosti každodenní
hrozbou pro všechny firmy bez ohledu na velikost či předmět podnikání. Nejčastěji mají za
následek únik citlivých dat, za jejichž ochranu je
firma odpovědná svým klientům, partnerům či

Online přivolá asistenční službu.
Optimalizuje komunikaci na místě události
za pomoci kvalifikované právní rady.

Údaje o škodě aplikace online předá specialistovi
likvidace RENOMIA, který ji následně komunikuje s příslušnými pojišťovnami a urychlí tak její
vyřízení a brzký návrat vozidla zpět do provozu.
Jako bonus přináší RENOMIA prostřednictvím
aplikace Help+Assist svým klientům v ČR v reži-

CYBER POJIŠTĚNÍ POSKYTUJE
POJISTNOU OCHRANU PRO PŘÍPAD:
■

■

■

SLUŽBA PRÁVNÍK NA TELEFONU
ZAHRNUJE NAPŘÍKLAD:
■

■

■

■
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Poskytnutí úvodního právního posouzení
situace, včetně událostí nastalých v zahraničí,
například když není jasné, kdo je viník a kdo
poškozený.
Doporučení optimálních kroků pro vyřešení
situace, například při kontaktu s policií.
Poskytnutí instrukcí k zajištění důkazních
prostředků a řádného zdokumentování
situace.
Úhradu nákladů na tlumočení a překlady,
což je důležité zejména v situacích, kdy by
jazyková bariéra mohla vést k posouzení
situace v neprospěch našeho klienta.

www.komora.cz

■

■

úniku (ztráta, odcizení) osobních údajů, dat
a informací z IS nebo počítače společnosti,
ať již náhodného, nebo z nedbalosti;
napadení zvenčí nebo i zevnitř společnosti
za účelem získání přístupu k datům
a způsobení škody;
vydírání společnosti, včetně nákladů s tím
spojených zejména v oblasti obnovy dat
a systémů;
nákladů regulatorního řízení, včetně krytí
GDPR sankce následkem kybernetického
incidentu;
přerušení provozu pojištěné společnosti
(výpadek systémů) a souvisejících fixních
nákladů a ušlého zisku.

zaměstnancům. Nicméně největší škody vznikají
u samotné napadené firmy. Zejména v oblasti
nákladů souvisejících s tím, že se firma stala cílem
vydírání (ransomware) nebo když kvůli kybernetickému útoku došlo k přerušení provozu. Taktiky
kyberútočníků jsou různé a někdy je i pro zkušené
uživatele moderních technologií prakticky nemožné poznat, že se stali jejich terčem.

„Statistiky pojistitelů za poslední roky potvrzují,
že největším rizikem a nejčastější příčinou škod
v oblasti pojištění kybernetických rizik je selhání
lidského faktoru,“ vysvětluje Michal Pilecký, specialista CYBER pojištění společnosti RENOMIA.
Nedbalost či úmyslné jednání zaměstnanců stojí
za 33 % škod, následovány hackerskými útoky
(29 % škod) a odcizenými či ztracenými mobily,
notebooky (14 % škod).
Základem efektivní ochrany je vždy přiměřené zabezpečení IT firemních systémů, neméně
důležitá je ale stálá osvěta zaměstnanců, kteří jsou
nejčastějším terčem kyberútočníků, a také kvalitní
pojištění kybernetických rizik (tzv. CYBER pojištění). „Zájem o tento typ pojištění celosvětově roste
a pohled na něj se proměňuje i v tuzemsku, kde
měly firmy dosud tendenci tato rizika podceňovat.
Po řadě útoků na české společnosti v posledních
letech je však zřejmé, že je to problém, který se týká
opravdu všech,“ konstatuje Pilecký.

Pojištění energetiky prochází
dynamickým vývojem
Jedním z průmyslových odvětví, pro které má
RENOMIA specializovaný tým, je oblast energetiky. V posledních letech se trh nacházel v takzvaném hard market stavu, což znamená, že se
tržní podmínky zpřísňovaly. To u řady pojistných
programů vedlo ke změnám ve spoluúčastech,
omezení rozsahu krytí, navýšení sazeb, snížení
trhem nabízených kapacit, nebo dokonce k odmítnutí pojištění.
Ceny pojištění rostou, a to celosvětově, a zároveň
se omezila dostupnost pojistných kapacit a vzrostla
opatrnost pojistitelů ve vztahu k fosilním zdrojům.
Náročnější jsou pojistitelé také ve svých požadavcích na zabezpečení.
Odvětví energetiky zaznamenalo v roce 2021
škody přesahující celosvětově 128 miliard korun.
Aktuálně se energetický trh nachází do jisté míry
v krizi také kvůli ekonomickým a politickým
dopadům v celém světě. „V RENOMIA vnímáme
situaci v oblasti pojištění energetiky jako výzvu, jak
nejlépe pomoci našim stávajícím i budoucím klien
tům toto období překonat. Znalost rizika, profesio
nalita, dobré vztahy a zavedená spolupráce s více
než 90 pojistnými a zajistnými trhy nás zejména
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energetiku i potravinářství a samozřejmě zemědělský sektor.
U oborů nebo činností, jejichž podnikatelský
úspěch je založen na klimatických podmínkách,
RENOMIA může zajistit takzvané parametrické
pojištění, které se vztahuje na finanční ztráty
vzniklé právě z důvodů klimatických podmínek.
Parametrické pojištění umožňuje zafixovat
v pojistné smlouvě rozmezí parametrů, například
sucho, kde parametrem je nedostatečné množství
srážek, nebo nedostatek slunečního záření, což je
využitelné například i v energetice u fotovoltaických elektráren.
RENOMIA svým klientům vždy přináší aktuální
řešení a parametrické pojištění je jedním z nich.
Parametrické pojištění zajišťujeme pro firmy z různých odvětví a vždy se jedná o velmi sofistikovaný
a na míru šitý produkt, na kterém spolupracujeme
s předními světovými pojistiteli a zajistiteli.

Prodáváte, nebo kupujete firmu?
Využijte pojištění transakčních rizik
v této specializaci významně odlišují od konkurence,
a to nejenom v České republice. Pro velké firmy
umíme rovněž realizovat i alternativní způsob po
jištění s pomocí takzvané kaptivní pojišťovny,“ říká
Yevgeniy Tatusov, Placement and Power & Energy
Leader společnosti RENOMIA.

Trendy v energetické politice ovlivnily
pojištění fotovoltaiky
Obnovitelné zdroje energie stále více posilují své
pozice na energetickém trhu a někteří analytici
vnímají tento vývoj do budoucna jako klíčový pro
transformaci energetického odvětví. Na tomto
nezbytném trendu mají obrovský podíl fotovoltaické elektrárny.
Pojištění jako obor je často ovlivněno politickým
a ekonomickým prostředím. V případě fotovoltaických elektráren v počátku pojišťovny projevovaly
o jejich pojištění velký zájem a pojištění bylo levné.
Často ale byly používány i nekvalitní technologie
a docházelo k velkým škodám, což se stalo pro
pojistitele spíše ponaučením než success story. Pro
většinu pojišťoven byl tento nový trh ztrátový.
Postupem času získal pojistný trh s tímto odvětvím
zkušenosti. Nyní již existují kritéria hodnocení
rizika s ohledem na použité technologie, postup
při montáži fotovoltaik a v neposlední řadě i zvolenou lokaci. Pro zajištění kvalitního pojištění je
nutná dovednost popsat riziko, přinést do jednání
konkrétní znalosti, zkušenosti a po odborné
konzultaci s klientem jednat s pojistiteli. U velkých
fotovoltaických celků je velmi často nezbytné
zapojení zahraničních zajistitelů, kteří doplní
skupinu pojistitelů a zajistitelů tak, aby bylo kryto
celé riziko.

U OBORŮ NEBO ČINNOSTÍ,
JEJICHŽ PODNIKATELSKÝ ÚSPĚCH JE
ZALOŽEN NA KLIMATICKÝCH
PODMÍNKÁCH, LZE SJEDNAT
TAKZVANÉ PARAMETRICKÉ
POJIŠTĚNÍ, KTERÉ SE VZTAHUJE
NA FINANČNÍ ZTRÁTY VZNIKLÉ PRÁVĚ
Z DŮVODŮ NEPŘÍZNIVÝCH
KLIMATICKÝCH PODMÍNEK.
to nepredikovatelné meteorologické jevy ovlivňují
nejen každodenní život občanů, ale taky způsobují
čím dál větší problémy podnikatelům.
Potřeba reagovat na tyto změny se týká prakticky
každého odvětví. Silně ovlivňuje stavebnictví,

Prodej společnosti je náročný proces, od kterého
mají zpravidla prodávající i kupující rozdílná očekávání. Jejich postoje pomáhá významně sblížit pojištění transakčních rizik. Pojistný trh nabízí několik
produktů, které pomáhají tato rizika eliminovat.
K nejvyužívanějším pojistným produktům při
prodeji společnosti patří pojištění prohlášení
a záruk z kupní smlouvy (W & I) a pojištění titulů
vlastnictví k nemovitosti nebo akciím společnosti
(Title Insurance). „Oba typy pojištění se poslední
dobou vyvíjejí směrem ke komplexnějším produk
tům, kdy jsou kryta konkrétní identifikovaná rizika,
například daňové riziko zjištěné při prověrce cílové
společnosti,“ vysvětluje Hana Pavelková, senior
specialista RENOMIA na pojištění Real Estate,
M & A a Construction.
Svým klientům v oblasti transakčních rizik poskytuje RENOMIA širokou konzultační službu. „Často
připravujeme návrh W & I a Title Insurance pro

Foto: 2x Adobe Stock

Parametrické pojištění zajistí rizika
klimatických výkyvů
K nejaktuálnějším tématům posledních let celosvětově patří klimatické změny. Teplotní výkyvy a čas-
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RENOMIA
Jedna z předních společností na trhu střední
a východní Evropy v oblasti pojištění,
zajištění a risk managementu. Disponuje
řadou specialistů nejen v oblasti pojištění, ale
i práva, compliance a dalších. Za téměř 30 let
své existence se rozrostla již do 11 zemí
CEE regionu, přesto stále zůstává rodinnou
firmou. Ve spolupráci se svým strategickým
partnerem Gallagher, čtvrtým největším
globálním pojišťovacím makléřem, zajišťuje
RENOMIA služby klientům kdekoliv ve světě.
Zázemí specialistů a moderní technologie
vyvíjené v RENOMIA mají k dispozici také
partneři z největší franšízové sítě RENOMIA
NETWORK a téměř dvě desítky dceřiných
společností RENOMIA v České republice.

prodávajícího již ve fázi, kdy teprve vstupuje v jedná
ní s potenciálními kupujícími. Je to především proto,
aby obě strany od počátku transakce znaly přibližný
rozsah pojistného krytí a cenu pojištění a mohly po
dle toho upravit návrh kupní smlouvy a dohodnout
se, kdo náklady na pojištění ponese,“ přibližuje proces spolupráce Hana Pavelková. Výhodou pojištění
je, že pokud vznikne kupujícímu finanční škoda
z porušení záruk prodávajícího, uplatňuje kupující
svoji škodu přímo u pojišťovny.
RENOMIA klientům pomáhá i s komplikovanými
transakcemi, kdy je například cílová společnost
předlužená, prodávající ale přesto trvá na omezení
své odpovědnosti a jejím přenosu na pojišťovnu.
Specializované pojištění W & I a Title Insurance
poskytují pojišťovny a autorizovaní agenti se sídlem v Londýně, Dublinu, Barceloně a Frankfurtu.
S nimi má RENOMIA přímé kontakty a mnohaleté
zkušenosti, což je pro klienty obrovskou přidanou
hodnotou.

NA ZAČÁTKU PANDEMIE
POJISTITELÉ POHLEDÁVEK OČEKÁVALI
NÁRŮST POČTU INSOLVENCÍ, ZEJMÉNA
DÍKY STÁTNÍ PODPOŘE K NĚMU ALE
FAKTICKY NEDOŠLO. KVŮLI RŮSTU CEN
VŠAK BYLO ZAPOTŘEBÍ ZVYŠOVAT
POJISTNÉ LIMITY NA ODBĚRATELE,
ABY NENASTALO VÝRAZNĚJŠÍ
PODPOJIŠTĚNÍ.
i nedostatek některých vstupů. Hrozící stagnace
a některými ekonomy očekávaná recese ekonomiky, růst ceny financování, a zejména válečný
konflikt na Ukrajině a jeho dalekosáhlé důsledky
významně zvyšují nejistotu na trhu. Pojistitelé pohledávek již nyní registrují zvýšený počet prodlev

v placení pohledávek a také předpokládají růst
insolvencí v budoucím období.
V takové situaci je zapotřebí pojištění pohledávek
nejen velmi pečlivě sjednávat, ale také průběžně
sledovat situaci u klienta i podmínky na trhu. Ne
méně důležitá je také zkušenost s tímto speciálním
druhem pojištění. „RENOMIA tuto specializaci již
řadu let úspěšně rozvíjí. Dbáme na to, aby firmy
byly dobře chráněny. Pokud exportují do rizikových
oblastí, aby pojistné krytí na odběratele zahrnovalo
pokud možno i tzv. politická rizika, mezi která se
počítá třeba zákaz nebo omezení transferu měny,“
doplňuje Rasocha.
Význam krytí politických rizik a pojištění exportního financování i nadále poroste. Kromě státní
exportní pojišťovny nabízejí řešení i komerční
pojišťovny na tuzemském i mezinárodním
pojistném trhu, s nimiž RENOMIA dlouhodobě
spolupracuje. ■
VALERIE SAARA

V posledních dvou letech si řada firem v ČR prošla
velmi obtížným obdobím a situace nebude jednoduchá ani do budoucna. „Narušené dodavatelsko
‑odběratelské řetězce v důsledku pandemie prově
řily užitečnost pojištění pohledávek jako jednoho
z nástrojů na zajištění obchodů proti neplacení ze
strany odběratelů,“ říká Hynek Rasocha, ředitel
RENOMIA Trade Credit.
Na začátku pandemie pojistitelé pohledávek
očekávali nárůst počtu insolvencí, zejména díky
státní podpoře k němu ale fakticky nedošlo. Kvůli
růstu cen však bylo zapotřebí zvyšovat pojistné
limity na odběratele, aby nenastalo výraznější
podpojištění. Prudký růst cen některých komodit
vloni a v první polovině letošního roku se sice již
částečně zastavil s výjimkou energií, kde panuje
velká nejistota i do budoucna, a stále přetrvává
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Foto: 2x Adobe Stock

Pandemie prověřila důležitost pojištění
pohledávek a válka na Ukrajině ji ještě
umocnila
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Doba je složitá,
ale automatizaci to nezastaví
Tomášové Jahnové, otec a syn ve vedení společnosti Stasto, dlouhodobě prosazují evropské produkty a jsou hrdí, že Stasto
řešení jsou založena právě na nich. Současný poměrně dramatický geopolitický vývoj i změny v globální ekonomice jim dávají
za pravdu. Do hry se vracejí pojmy jako bezpečnost a spolehlivost. Je automatizace v evropské režii příležitostí pro Česko?
STASTO

Foto: Jakub Hněvkovský

Rodinná firma s takřka třicetiletou tradicí
a unikátní filozofií – každý zaměstnanec je
přímo zainteresován na společném úspěchu.

P

oslední dva roky naznačují, že ano. „Čísla
potvrzují, že zájem sílí a bude sílit. Všichni
víme, že i stav českého pracovního trhu nutí
majitele do zavádění robotických technologií,
protože lidé prostě nejsou a podle všech expertních
analýz ani nebudou. A když už jsou, pak rostoucí
mzdové nároky technologie jednoznačně zvýhod
ňují,“ říká Tomáš Jahn mladší a otec jej doplňuje:
„Jinými slovy, jestli ještě nedávno byla robotizace
příležitostí, nyní je nutností. Je jedinou cestou
k průmyslu budoucnosti, což potvrzují i úspěšní
čeští dodavatelé technologií. Příliš se to neví,
ale jsou tu firmy evropsky i celosvětově úspěšné,
u nichž se dá předpokládat, že budou v nástupu
české automatizace hrát významnou roli. My máme
ambice být jim spolehlivým partnerem, chceme být
zkrátka synonymem české průmyslové automatizace
a robotizace.“

Vykročení novým směrem
K tomu Stasto učinilo výrazný krok ve druhé
polovině loňského roku. „Dlouhá léta nabízíme
otočné stoly pro roboty, nyní jsme nabídku rozší
řili o špičkové inteligentní periferie z produkce
německé společnosti IPR, jež se řadí mezi přední
světové producenty svého druhu. Robotika je pro nás
novým trhem, respektive rozšířeným, ale jsem pře
svědčen, že bude trhem dlouhodobě rostoucím. Bez
robotizace to totiž ani v českém průmyslu nepůjde.
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A je to vidět už na příkladu mnoha menších, často
rodinných firem, které cestu robotů nastoupily, byť
si to ještě před několika lety neuměly představit.
A navíc automatizace a robotika je cestou ke sni
žování energetické náročnosti, a to je velké téma
současnosti,“ je přesvědčen Tomáš Jahn.

Kvalita služby rozhoduje
Stasto, jehož hlavními segmenty jsou průmyslová
automatizace, příslušenství pro průmyslové roboty
a energeticky efektivní průmyslové uzavírací
a regulační armatury, dlouhodobě sází nejen
na osvědčenou evropskou kvalitu svých dodavatelů, ale také na vlastní kvalitní podporu a zákaznický servis. „Budujeme i vlastní stabilní předváděcí
centrum, protože základem našeho obchodu je
osobní vztah, schopnost být zákazníkům nablízku
a připravenost řešit případné problémy. Protože sku
tečný partner se pozná až tehdy, když pomůže při
řešení problémů. Prodat umí každý,“ říká Tomáš
Jahn mladší a zdůrazňuje například bezkonkurenční Stasto záruky – 3 roky na katalogové položky a 4 roky na veškeré otočné stoly a manipulační
jednotky s vlastním ovládacím řízením.

Trh má značný potenciál
Pohled Stasto na trh a jeho schopnost automatizovat je optimistický: „Mezi našimi partnery je
několik světově úspěšných firem, které dodávají tech

Specialista v oblasti průmyslové automatizace
se zaměřením na dodávky pneumatických
pracovních prvků, průmyslových armatur
a automatizace je členem nadnárodní
rakouské rodinné firmy STASTO Group.
Na českém trhu zastupuje přední evropské
výrobce, především z Německa a Itálie,
kupříkladu předního výrobce otočných stolů
firmu Weiss, lídry v oboru průmyslových
a speciálních armatur firmy Müller Co-ax
a Schubert & Salzer Control Systems, Bonomi
Group nebo výrobce pneumatických prvků
Vesta. Od září 2021 rozšířila společnost své
portfolio produktů o inteligentní periferie
průmyslových robotů, které vyrábí německá
společnost IPR.
Společnost dlouhodobě obhajuje AAA
certifikaci společnosti Bisnode a díky tomu se
řadí do exkluzivního klubu Bisnode Platinum
Excellence, který sdružuje nejdůvěryhodnější
společnosti splňující navíc přísná ekonomická
kritéria.

nologie do celého světa. O co méně jsou známé tady,
o to více jsou ceněny ve světě. Jména jako JHV Par
dubice, Alfa Písek, Vare elektro Jablonec… Všechno
firmy, které se z malých konstrukčních kanceláří
dostaly do velkého světa. V současné době na nich
stojí dodávky do světových firem, i třeba do japon
ských automobilek. A příklady těch prvních, co
investovaly do automatizace a robotizace, ukazují,
že to byl správný krok, a následují je další a další
firmy. Žijeme sice ve složité době, ale transformaci to
nezastaví, protože zaměstnanci prostě nejsou a jiná
cesta než technologie k buducnosti nevede. Platí to
i pro menší firmy. Některé produkty už prostě musíte
vyrábět automatizovaně, jinak nejsou na trhu vůbec
konkurenceschopné,“ uzavírají otec i syn. ■
VALERIE SAARA

inzerce

30
Už 30 let dodáváme software úspěšným výrobním podnikům.
Jsme v tom s vámi.
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„NĚMECKO MINULÝ TÝDEN
OZNÁMILO, ŽE SNIŽUJE DPH
NA PLYN Z DEVATENÁCTI PROCENT
NA SEDM,“
POUKÁZAL EXMINISTR PRŮMYSLU A OBCHODU
A DOPRAVY KAREL HAVLÍČEK VE SVÉ FILIPICE
V LIDOVÝCH NOVINÁCH V PONDĚLÍ 22. SRPNA
A PŘIPOMENUL I FAKT, ŽE BÝVALÁ VLÁDA SNÍŽILA
V ČESKU V POSLEDNÍCH DVOU MĚSÍCÍCH
MINULÉHO ROKU DPH NA ELEKTRICKOU
ENERGII DOKONCE NA NULU.

PROBLÉM JE V TOM, ŽE SNÍŽENÍ DPH
ŽÁDNÝ PROBLÉM NEŘEŠÍ, POUZE
ODSOUVÁ. COŽ SE U NÁS POTVRDILO
DALŠÍM, JEŠTĚ DYNAMIČTĚJŠÍM
ZDRAŽENÍM ELEKTRICKÉ ENERGIE
V LEDNU. ŽE MNOHÉ VLÁDY
ROZDÁVAJÍ PLNÝMI HRSTMI,
JEŠTĚ NEZNAMENÁ, ŽE TÍM
NĚCO VYŘEŠILY.
PETR KARBAN
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Evropa na vlně deep tech inovací

E

vropa jako místo, kam se stahují nejlepší talenty a spolupracují s těmi nejlepšími podniky.
Výsledkem takového spojení jsou deep tech
inovace, které inspirují celý svět. Kontinent je naprostou špičkou v inovacích, které pomohou vyřešit řadu palčivých problémů trápících naši společnost. K nim nepochybně patří změna klimatu nebo
kybernetická hrozba. Dá se ale předpokládat, že
tyto inovace budou přínosem pro všechna odvětví
od obnovitelných zdrojů energie přes stavebnictví,
zdraví až po potravinové zabezpečení.
Tohle všechno si vytyčila nová strategie, kterou těsně před létem dopsaly a zveřejnily unijní instituce.
Evropský program inovací, jak se plán nazývá, je
ambiciózní, ale určitě není nereálný. Je o to větší
škoda, že si jeho potenciálu zatím příliš nevšimla
evropská (ani česká) média, kterými zpráva o jeho
vzniku pouze prolétla.
V nové strategii na podporu inovací se počítá s celkem 25 konkrétními kroky, které je možné rozdělit
do pěti stěžejních iniciativ. Jedním z nich je zlepšení přístupu evropských startupů a rozvíjejících se
podniků k financování, a to například přesunutím
nevyužitých zdrojů soukromého kapitálu a zjednodušením pravidel pro kótování. Velkou roli
mají sehrát tzv. regulační pískoviště (regulatory
sandboxes), která umožní podnikům vyzkoušet si
spolupráci, otestovat své inovativní produkty nebo
obchodní modely v experimentálním prostoru
pod dohledem regulátorů. Strategie se věnuje také
lepšímu propojování inovačních podniků po celé
Evropě, čímž dostanou šanci na spolupráci i zao-

stalejší regiony, které dosud stály stranou.
Nejdůležitějším pilířem celé strategie jsou však
lidé. V současné době studuje na evropských
školách 17,5 milionu studentů, kteří s největší pravděpodobností v příštích letech dokončí
vyšší vzdělání, a zhruba jeden milion vědců
a výzkumníků. Evropa je chce motivovat, aby
neodcházeli za lepší prací do třetích zemí a zůstali
tvořit ve svých domovských státech. A chce k nim
přilákat další, například tím, že nabídne přípravu
1 milionu talentů v oblasti deep tech.
Evropský program inovací nevzniká na zelené
louce, naopak navazuje na to, co se již na podporu
inovací v EU v uplynulých letech udělalo. Správně
sází na podnikavost Evropanů, špičkové vědce,
sílu jednotného trhu a jako nezbytnou ingredienci
k tomu přidává tolik potřebné finance. Vidím
v ní potenciál, ale bude záležet na nás všech, zda
strategie zůstane pouze na papíře, nebo opravdu
přispěje k tomu, že Evropa naskočí na novou vlnu
deep tech inovací a startupů a stane se lídrem.
Nakročeno k tomu již má. ■

MARTINA DLABAJOVÁ,
poslankyně Evropského
parlamentu

Energetická krize si důrazně říká
o řešení

D

louhodobé pilíře, na kterých byla naše energetika budována po desítky let, se v posledních měsících otřásají v základech. Přestávají
platit klíčové axiomy státní energetické politiky,
kdy má být zajištěna bezpečná, spolehlivá a cenově
dostupná energie jak pro obyvatelstvo, tak pro
podniky a průmysl.
Vše začalo strmým růstem cen v loňském létě,
který v podmínkách ČR byl eskalován krachem
společností skupiny Bohemia Energy. Letošní rok
pak přinesl místo uklidnění dramatické zhoršení
v důsledku války na Ukrajině v kombinaci s dopady klimatické změny, kdy vysychají řeky v Evropě,
což omezuje výrobu elektřiny. Nyní proto čelíme
dalšímu růstu cen energií, kdy cena elektřiny
překonala 500 eur/MWh a cena plynu atakuje
hodnotu 200 eur/MWh.
Reakce EU na sebe nenechala dlouho čekat – byl
přijat balíček REPowerEU, tedy plán na rychlé

snížení závislosti na ruských fosilních palivech
a urychlení zelené transformace. Členské státy
EU zároveň adresují pomoc pro své občany a pro
průmysl zasažený energetickou krizí.
Hospodářská komora více než rok volá po adresné
pomoci firmám i domácnostem v této těžké době.
Analyzuje zahraniční řešení a současně hledá cesty,
které odpovídají tuzemským podmínkám. Přináší
konkrétní a detailní návrhy, které jsou sice ze
strany státu vítány, ale v praxi pak v lepším případě
realizovány velice pomalu, v horším případě vůbec.
Naštěstí byl letos novelizován energetický zákon,
což umožnilo vtláčení zemního plynu do zásobníků. Klíčovým krokem zároveň bylo zajištění
přístupu k plovoucímu LNG terminálu v Nizozemsku. Vládou bylo schváleno i odpouštění příspěvku
na podporované zdroje od 1. října 2022. Ale tím výčet praktických kroků v boji proti drahým energiím,
a především nedostatku energie bohužel končí.

Foto: archiv poslanecké kanceláře Martiny Dlabajové

Foto: archiv MPO ČR

Výrok…

názory
Na úrovni Hospodářské komory však nemůžeme
polevit v tlaku na vládu a hledání řešení – a polevovat nebudeme. Budeme i nadále prosazovat
krátkodobé kroky, jako je cílená finanční pomoc
těm nejpotřebnějším nebo zajištění plynu a ostatních energií na tuto i příští zimu. Díváme se však
i na delší horizont. Je naprosto nezbytné urychleně
aktualizovat Státní energetickou koncepci a jednoznačně stanovit, jakou cestou se má česká energetika vydat. Dnes platná Státní energetická koncepce
zdaleka neodpovídá realitě energetického sektoru.
Česká republika si zaslouží koncepci, která umožní
dlouhodobě stabilní, cenově dostupné a environmentálně udržitelné dodávky energie občanům

a podnikům. Čím dříve se na ní začne pracovat,
tím lépe. Hospodářská komora je připravena
i nadále poskytovat státu svou expertízu a pomoci
dosáhnout společného cíle. ■

ZUZANA KREJČIŘÍKOVÁ,
předsedkyně Energetické

Foto: archiv HK ČR

Opatření, která by měla zmírňovat dopady
vysokých cen – pro domácnosti úsporný tarif,
pro podnikatele kompenzace nepřímých nákladů,
jsou přijímána příliš pomalu. Bez této pomoci již
dochází k omezování až ukončování výroby celé
řady energeticky náročných odvětví a s blížící se
zimou může vyvolat i sociální nepokoje. Stále
není ani dořešeno omezování spotřeby průmyslových zákazníků při stavech nouze v plynárenství.
Neproběhla notifikace zákona o podporovaných
zdrojích, a není tedy možné zahájit výstavbu nové
zdrojové základny.
Pomoc již nelze odkládat, musí být cílená a rychlá,
v opačném případě pak již nebude komu pomáhat.

sekce HK ČR

Rekodifikace, nebo dekodifikace stavebního práva?
stanovisku (JEP). To by mělo být vstupenkou
na stavební úřad, k integraci agend životního prostředí v něm ovšem nedošlo a vzniká jakési zelené
superrazítko. Není divu, že Ministerstvo dopravy
tento předpis odmítlo jako celek.
25. srpna má oba návrhy posoudit Legislativní rada vlády. Původní zákon byl v plénu LRV
diskutován několikrát, a to celé trvalo několik dní.
Tentokrát adekvátní čas Legislativní radě vlády
vyčleněn nebyl. Možná proto, že se zde skutečně
v mnoha ohledech vracíme ke statusu quo.
Pozoruhodným shledávám posílení problému
systémové podjatosti, když nebylo přijato žádné
opatření k jejímu řešení v případě uzavírání plánovacích smluv, a kromě toho vytvoření státního
úřadu, který bude povolovat zejména (nikoliv
však výhradně) státní stavby – tedy například
dálnice.
Jedno razítko, jedno transparentní řízení a cesta
na jediný úřad tedy rozhodně po pirátské novele
stavebníky nečeká. A ani vymahatelné lhůty či
předvídatelnost řízení a stabilitu územního plánu
novela nepřinese. Zatím není jasné ani to, zda
bude dodržen záměr zjednodušit požadavky a rozsah dokumentace pro povolení staveb.
Bohužel ani celkový přístup MMR a MŽP
k přípravě předpisu a vypořádání připomínek se
nedá považovat za standardní a transparentní. Vy-

pořádání připomínek HK ČR vůbec neproběhlo,
ačkoliv si ji k tomu stát sám zákonem zřídil.
Jednoznačně negativní novinkou je ustanovení
JEP, které umožňuje spolkům vstupovat do všech
správních řízení, tedy například i o případné
pokutě za špatné parkování, je-li možné přestupek
spojit s ochranou přírody a krajiny. To projekty
bude brzdit, zdržovat a nová agenda si prostě opět
vyžádá nové úředníky, aby to stíhali.
MMR opouští i ustanovení ke zrovnoprávnění
postavení stavebníka, a to bez bližšího rozumného
vysvětlení, bez politického zadání a přes rozpor
s Ministerstvem spravedlnosti.
Avizované pracovní skupiny k těmto tématům
se nescházejí a na ničem nepracují, nikdo je
nesvolává, neřídí a nevede. Pro sektor s vysokým
multiplikačním efektem a příspěvkem k HDP je to
velice smutná bilance. ■

HANA LANDOVÁ,
předsedkyně sekce

Foto: archiv HK ČR

O

ttův slovník naučný: „K pracím kodifikačním
přikročují státy obyčejně tenkráte, když pro
přílišnou četnost a různost právních předpisů,
pocházejících namnoze z dob od sebe velmi vzdále
ných, schází již náležitý přehled o objemu veškerého
platného práva. Nejstarší velkou kodifikační prací
jest sbírka Justinianova.“
O nepřehlednosti, neprostupnosti a rozporuplnosti předpisů aplikovaných na povolování staveb
se mluví a píše už desítky let. V loňském roce se
konečně podařilo přijmout kodex, jehož smyslem bylo sloučit požadavky na stavby, na jejich
umístění a zjednodušit, zpřehlednit a do značné
míry odstranit zbytečnou byrokracii a zrychlit tak
procesy bez toho, aby se snížila ochrana důležitých
veřejných zájmů.
Ministerstvo pro místní rozvoj s podporou ministra pro legislativu pod pirátskou vlajkou se zřejmě
transparentního zákona polekalo. Nejprve spěšně
(i za cenu zásadních legislativně technických
pochybení) účinnost zákona odložilo. Vznikla tak
značná kompetenční nejistota – kdo, co a na jakém
úřadě bude vlastně od 1. 7. 2023 řešit. Nyní leží
ve vládě věcná novela zákona 283/2021 a 284/2021
a ta opětovně tuto oblast dekodifikuje a tříští
požadavky na povolování staveb, zavádí vícekolejnost v aplikaci požadavků. Kromě toho byl vládě
předložen zákon o jednotném environmentálním

Územního a regionálního
rozvoje HK ČR

České hledání rovnováhy

V

souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158
o rovnováze mezi pracovním a soukromým
životem rodičů a pečujících osob se objevují úvahy
o zakotvení dodatečných dvou měsíců dovolené
pro rodiče malých dětí do osmi let. Domnívám
se, že podobná interpretace směrnice spočívající
v plošném poskytnutí dvou měsíců státem placené
dovolené rozvržených do osmi let věku dítěte, tedy
v průměru ročně zhruba jednoho týdne navíc, je

příliš široká. Začnu alespoň relativním „plusem“
takové úvahy. Z pohledu zaměstnavatelů není
nevýznamné, že se neuvažuje o tom, že by vlastním
zaměstnancům musel vyplácet peníze každý
zaměstnavatel napřímo „ze svého“ jako u obyčejné
dovolené na zotavenou. To by v současné tíživé
situaci téměř vylučovalo ochotu zaměstnavatelů
o návrhu vůbec diskutovat. Plné financování
příspěvku státem je ze subjektivního pohledu
jednotlivého zaměstnavatele únosnější, i když je

jasné, že zdrojem pro takový rozpočtový výdaj
jsou mimo jiné daně a pojistné obecně odvedené
zaměstnavateli, a tedy zprostředkovaně i konkrétním zaměstnavatelem konkrétního rodiče s malým
dítětem. V zásadě je asi možné o státním příspěvku
na dovolenou uvažovat – ovšem v situaci, pokud
by kondice státního rozpočtu byla dobrá, pokud by
produktivita práce byla vysoká a pokud by podnikatele netížily existenční obavy z vývoje vlastního
byznysu i ekonomiky jako celku. To však není naše
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je zkrátka formulována obecně tak, aby byla kompatibilní s existujícími různorodými sociálními
systémy v členských zemích, nikoliv snad proto,
aby primárně rozšířila naše 3 roky dovolené a až
4 roky finanční podpory, o čemž si mohou ve většině zemí Evropy jen nechat zdát. Proto ta zmínka
8 let. Sociální politika totiž není naštěstí – aspoň
z mého pohledu – harmonizována v rámci EU
tak jako třeba DPH nebo spotřební daně. Účelem
směrnice je garantovat aspoň minimální zapojení
druhého rodiče do péče o dítě v době kolem jeho
narození. V řadě zemí je sice možné podobně jako
u nás přenášet část rodičovské dovolené z jednoho
rodiče na druhého, ale je to podmíněno dohodou
rodičů a není to v praxi frekventované řešení.
Směrnice podle mne zjednodušeně říká, že i druhý
rodič má mít vždy právo na dva měsíce placeného
volna v souvislosti s narozením dítěte a že i první
rodič má mít v období čerpání rodičovského volna
nárok na dva finančně kryté měsíce. Výše krytí
závisí na možnostech daného členského státu,
může být podobná výši nemocenské, a to třeba až
do částek vyplácených při čerpání řádné dovolené
na zotavenou.
Některými politiky a Ministerstvem práce a sociálních věcí zvažovaný úplně nový institut by
nebyl jen dalším mandatorním břemenem – první
odhady hovoří o cca 20 mld. Kč – pro i bez toho
schodkový státní rozpočet, znamenal by i další
bezprostřední zátěž pro zaměstnavatele, kteří by

museli po dobu nepřítomnosti příslušného rodiče
organizačně i finančně řešit záskok a vést složitou
administrativní evidenci o již vyčerpaných dnech
a týdnech dovolené. Navíc by tuto evidenci museli
předávat i dalšímu případnému zaměstnavateli
svého bývalého zaměstnance. Kromě toho by
při větším počtu malých dětí v rodině museli
zaměstnavatelé jednotlivé dovolenkové nároky
složitě sčítat. Byl by to další příspěvek do rostoucí
administrativní i finanční zátěže podnikatelů.
Samostatným a z mého pohledu přinejmenším
neférovým a nevyváženým rysem směrnice je fakt,
že si všímá práv rodičů jen z řad zaměstnanců, zatímco hledání rovnováhy mezi časem věnovaným
jiným výdělečným aktivitám a časem na soukromé
záležitosti, a tedy i na péči o děti v rodinách podnikatelů, jak se zdá, není hodno zájmu evropských
zákonodárců. Až by se mi chtělo sarkasticky poznamenat, že má směrnice třídní podtext – nejlépe
se třída malých i velkých kapitalistů vymýtí, když
se zamezí jejímu rozmnožování. ■

LADISLAV MINČIČ,
ředitel Odboru legislativy,
práva a analýz HK ČR

Foto: archiv HK ČR

aktuální situace. Ale nejde jen o to, kdo dovolenou
navíc zaplatí.
Příslušnou evropskou směrnici čtu jinak než jako
rozvržení dodatečných 2 měsíců do 8 let. Směrnice
je totiž o rovnováze mezi soukromým a pracovním
životem především ve smyslu zapojení obou rodičů
do výchovy těch nejútlejších dětí. Domnívám se,
že je možné, ba dokonce nezbytné řešit promítnutí
směrnice do našeho právního řádu prostřednictvím drobných parametrických úprav v mateřské
a rodičovské dovolené, a zejména korekcí otcovské
dovolené, tedy institutů, které naše české zákony
už znají. Oněch osm let je ve směrnici skutečně
zmíněno, a to jako doporučená maximální hranice
pro čerpání rodičovské dovolené. Podle mne limit
souvisí se systémem organizace již existujících
rodičovských dovolených v některých členských
státech, které umožňují maminkám strávit s dítětem dohromady třeba rok až půldruhého roku
v intervalu od narození až do mladšího školního
věku dítěte, přičemž se samozřejmě cílí především
na období hned po narození dítěte, kdy je nezbytné
využít naprostou většinu volna, s případným
dočerpáním zbytku zejména v jednom dalším zlomovém okamžiku, kdy ratolest zahajuje povinnou
školní docházku, aby pomohl rodič dítěti v adaptaci na další dlouhou fázi potomkova života. Text
směrnice na mnoha místech výslovně zdůrazňuje
principiální cílení na podporu péče o dítě v souvislosti s jeho narozením, resp. osvojením. Směrnice
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Myšlenka specializace
neztratí svoji hodnotu
Do pomyslného klubu třicátníků, tedy firem působících na českém trhu třicet let, vstoupí na konci září
ERV Evropská pojišťovna. Společnost udávající trendy na trhu s cestovním pojištěním.

P

sal se rok 1992. Cestovní kanceláře rostly jak
houby po dešti. Čeští turisté s ledvinkami
kolem pasu a řízky v batůžkách hromadně
vyráželi autobusovými zájezdy na vysněné pláže
italského Bibione, odvážnější pak na exotické
„Kanáry“, tradicionalisté na Makarskou riviéru.
Jen málokdo byl ale v této euforické době tak
uvědomělý, že si před cestou pojistil případné
léčebné výlohy, ztrátu zavazadel a další rizika.
O kvalitě tehdejších pojistných produktů a souvisejících služeb nemluvě. Pak se ale rozhodla
vstoupit na český trh dánská Europaeiske
Rejseforsikring a začaly se dít věci. Evropské
Cestovní Pojištění, jak se dceřiná společnost
zmíněné cestovní pojišťovny v začátcích jmenovala, přinesla úplně nový standard. „Čeští klienti
rozhodně nebyli zvyklí na férový a transparentní
přístup a na úroveň služeb obvyklou v Dánsku,“
vzpomíná na tehdejší dobu předseda představenstva a generální ředitel dnešní ERV Evropské
pojišťovny Libor Dvořák. Zároveň ale připomíná,
že vysvětlit českým turistům, že v zahraničí se
za léčení platí, že se v případě problémů v cizině
těžko dorozumí, a že by tedy měli zvážit sjednání
cestovního pojištění, bylo často dost náročným
úkolem. Přidanou hodnotu pojišťovny a její
asistenční služby začali Češi zkrátka vnímat až
postupem času. Každopádně to byla právě „Evropská“, která začala na trhu cestovního pojištění
udávat trendy.
Za další klíčový milník v historii firmy považuje
Libor Dvořák rok 1995, kdy do ní majetkově
vstoupila německá Europäische Reiseversicherung,
čímž se Evropská stala součástí Munich Re, jedné
z největších světových zajišťoven. Z historie firmy
její generální ředitel vyzdvihuje také rok 2012:
„Tehdy se nám díky našim výsledkům podařilo
přesvědčit skupinu, aby přesunula centrálu svých
asistenčních služeb z Dánska do Prahy. Máme tak
přímý vliv na to, jakou kvalitu služeb klientům po
skytujeme. A to nejen těm českým, ale i zákazníkům
naší německé matky či polské sestry.“
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Se silnými akcionáři v zádech
Těžkou zkouškou pro cestovní ruch bylo období
let 2020–2021 – protipandemická opatření ve světě
přiškrtila turismus jako nic jiného v historii. Pro
společnost specializovanou na cestovní pojištění
by mohlo jít o fatální událost, ERV Evropská
pojišťovna však od samého počátku mohla počítat
s podporou svých akcionářů. „Neznamená to, že
jsme nemuseli dělat různá úsporná opatření a že
jsme v únoru a březnu 2020 nezažívali bezesné noci,
ale v věděli jsme, že naši akcionáři vnímají bezpre
cedentnost situace a podrží nás,“ vzpomíná Libor
Dvořák na rok, kdy společnost poprvé od svého
vzniku vykázala (asi třímilionovou) ztrátu. Již loni
ale cestovní ruch – zvláště pak na českém trhu potvrdil svoji schopnost rychle se obnovovat, což
se samozřejmě odrazilo i na prodeji cestovního
pojištění. A trend pokračuje i letos. „Jsem pozitivně
šokován, kolik Čechů v letošním roce cestuje. Zdá se,
že tento rok bude pro celý trh rekordní,“ odhaduje
Dvořák. Pro úplnost dodejme, že „dobu covidovou“ firma o pěti desítkách zaměstnanců nakonec
přestála ve slušné kondici. Za rok 2021 vykázala
obrat přesahující 686 milionů korun.

Cestovní pojištění jako rohlík
Netřeba připomínat, jak moc se cestovní ruch za
posledních třicet let změnil. Oproti dřívějšku dnes
cestujeme častěji, na větší vzdálenosti, vyhledáváme
neobvyklé destinace i zážitky. A rozhodujeme se
spontánněji – průměrná doba mezi rozhodnutím
a nákupem zájezdu je dnes podle Libora Dvořáka
jen 4 až 8 týdnů. To vše se pochopitelně odráží
i na obsahu cestovního pojištění. Zatímco v počátcích se produkt zaměřoval hlavně na asistenci
méně zkušeným a jazykově hůře vybaveným turistům, kteří onemocněli, utrpěli úraz nebo se dostali
v zahraničí do jiných problémů, dnes roste význam
třeba pojištění odpovědnosti za škody způsobené
turisty v zahraničí. Stejně tak se musí aktuálním
trendům přizpůsobovat podmínky pojištění storna
zájezdu. V ERV Evropské pojišťovně také kladou
důraz na jednoduchost a snadné pořízení služby.

Libor Dvořák to přirovnává ke koupi pečiva.
„Aniž bych to chtěl snižovat, cestovní pojištění je
jako rohlík. Když máte jistotu, že rohlíky z nějakého
pekařství jsou vždy chutné a křupavé, budete je tam
kupovat pravidelně. Nebudete se zdržovat studiem
receptury.“ Rozhodně by podle Dvořáka cestovní
pojištění nemělo být auto, při jehož nákupu je
třeba několikrát navštívit autosalon, vyhledávat
technické informace, diskutovat s prodejcem a pročítat recenze. „Chceme, aby zákazník produkt mohl
pořídit na pár kliknutí a aby – aniž by musel dlouho
studovat pojistné podmínky – mohl do zahraničí
vycestovat s vědomím, že se o něj v případě pro
blémů prvotřídně postaráme,“ vysvětluje Dvořák.
Stejně tak prý pojišťovna přistupuje i k cestovním
kancelářím a dalším zprostředkovatelům, kteří její
produkt prodávají – i pro ně má být produkt maximálně jednoduchý a tím pádem snadno prodejný.
Pozitivního posunu si generální ředitel „Evropské“
všímá i na straně zákazníka. Ten už dnes většinou
chápe, že cestovní pojištění je nutnost. A v mnoha
případech si je i vědom rozdílu mezi pojištěním,
které se pojí třeba s jeho platební kartou, a produktem do detailu vyladěným specializovanou pojišťovnou. „I díky epidemii covidu dnes devět z deseti
turistů vyráží na dovolenou s cestovní pojistkou.
To je výrazně víc než před deseti či patnácti lety.
Na druhou stranu ale vnímám i jiný typ turistů.
Ty, kteří vyrazí třeba na otočku do Drážďan na vá
noční trhy. U těch si myslím, že se naopak pojistí
jeden z deseti. Riziko, že se něco při tak krátkém po
bytu v zahraničí může stát, lidé podceňují. Případně
mají pocit, že by délka sjednávání pojistky nebyla
úměrná délce pobytu v zahraničí. V tomto segmentu
podle mého názoru ještě máme dost prostoru, jak
zapracovat,“ vysvětluje Libor Dvořák.

Vaše zaměstnance pojistí
i do rizikových zemí
Vedle klasického cestovního pojištění nabízí
ERV Evropská pojišťovna od svého vzniku také
pojištění pracovních cest, resp. pojištění zaměst-

Foto: Petr M. Ulrych
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nanců vyrážejících na služební cesty do zahraničí.
A přestože jde o dosti specifickou disciplínu,
založenou na přímých kontaktech s jednotlivými
firmami, institucemi a makléři, udržuje si Evropská i v tomto segmentu výsostné postavení. Zřejmě
i proto, že od počátku čerpala letité know‑how
své dánské mateřské společnosti, které přetavila
v nadstandardně kvalitní produkt. „Bohužel i zde
se stále ještě u některých potenciálních klientů
setkáváme s přístupem ‚máme nějaké pojištění,
neřešte to‘. Jenže v tomto kontextu slovo ‚nějaké‘
nemám rád. Přece také neřeknete ‚máme nějaké
auto, neřešte to‘. Pojištění služebních cest, které firma
dostane třeba jako bezplatný bonus k pojištění svého
majetku, z podstaty věci zřejmě nebude tak kvalitní
jako na míru šitý produkt specialisty,“ vysvětluje Libor Dvořák. „Snažíme se proto s firmami
pracovat a upozorňovat na rizika s tím související,“
dodává. Pro úplnost dodejme, že kvalitní pojištění
pracovních cest kryje všechna potenciální rizika

jako běžné cestovní pojištění, vedle toho ale také
třeba pojištění speciálních přístrojů, které s sebou
zaměstnanci vezou. Samozřejmostí je toto pojištění
i při cestách do exotických a velmi odlehlých
destinací, kde daná firma dostane třeba nějakou
stavební zakázku. „Může jít i o destinace rizikové,

Více informací o službách a produktech na:

www.ervpojistovna.cz

či dokonce přímo válečné,“ říká Dvořák a dodává,
že už čtyři roky pojišťuje ERV Evropská pojišťovna
také všechny zaměstnance Ministerstva zahraničních věcí na ambasádách po celém světě. „Ať už se
jedná o Brusel, jižní Afriku, či Jižní Ameriku, všude
jsme díky naší asistenční službě schopni poskytnout
garanci, že v daném okamžiku na daném místě
uděláme pro klienta to nejlepší možné.“
Budoucnost pojišťovny je úzce spjata s budoucností turismu. „Jisté je, že i nadále budeme čelit
výkyvům a turbulencím. Na to jsme už ale zvyklí.
Věřím, že cestování nebude omezeno, lidé budou
cestovat a budou ochotni kupovat si cestovní pojiš
tění. Klíčovým trendem bude digitalizace a naším
úkolem bude držet se stále na správné vlně. Jsem
přesvědčen, že myšlenka specializace bude mít i na
dále svoji hodnotu,“ uzavírá Libor Dvořák. ■
PETR MANUEL ULRYCH

www.komora.cz

47

expertní pohled

Řešte budoucnost, ne minulost
Přichází těžká doba, to všichni víme. Musíme se na ni připravit a učinit jistá opatření, to také všichni víme. Moc se mi ale
nelíbí způsob, kterým se některé firmy snaží najít směr, jak dál. Často své lidi trápí na poradách, kde je ždímou, řeší minulost,
rozebírají, proč se nepovedlo to či ono, a snaží se zjistit, co přesně je ten důvod, proč je teď firma v nezáviděníhodné pozici.
Čemu ale tohle pomůže? Najít a označit viníky přešlapů z minulosti nevyřeší vůbec nic.

Z

minulosti je určitě dobré se poučit a vzít si,
co lze, teď je ale klíčové hledět do budoucnosti a pracovat v přítomnosti. Mluvit se svými
klíčovými lidmi je určitě skvělý postup, lze to ale
dělat i jinak. Zkusím vám nabídnout řešení, které
používáme my v JPF. Když děláme velkou strategickou poradu, sejdeme se s kolegy, zavřeme se
do jedné místnosti na 8 hodin a neodejdeme dřív,
dokud nevymyslíme, jak se posunout.

Z nebe to nepřijde
Začínáme otázkami typu: „Teď máme obrat
80 milionů, jak to uděláme, aby byl do dvou let
180?“ Těžká otázka, na kterou ze začátku nikdo
nemá jasnou odpověď. Ale pokud vytrváte,
garantuji vám, že diskuze se postupně rozběhne,
myšlenková energie začne vířit a vy budete na konci dne odcházet s deseti nápady, které stojí za
zkoušku, a minimálně s jednou průlomovou ideou,
která dokáže váš byznys posunout dál.
Všechno je to o pozornosti. Na co ji zaměříte, to
se stane. Pokud se danými otázkami nebudete zabývat, pokud se s nimi nebudete trápit, pokud vás
nebudou budit ze spaní, myslíte, že řešení spadne
samo z nebe?

Od nápadu k realizaci
Brainstorming sám o sobě ale nestačí. Znám
spoustu firem, které mají dobře vedené porady,
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JIŘÍ JEMELKA A J.I.P. PRO FIRMY
Jiří Jemelka je jednatelem společnosti,
která díky týmu interim manažerů pomáhá
budovat prosperující a stabilní české
a slovenské firmy střední velikosti a přispívá
tak v ČR a SR k obnově podnikatelského
ducha založeného na hodnotách, jako jsou
charakter, etika, pracovitost, služba a kvalitní
řešení problémů zákazníka.
Každý člen JIP týmu je osobnost
s mnohaletými zkušenostmi. Know‑how
vychází z mnohaleté praxe, neustálého
vzdělávání i z charakterových rysů jednotlivých
manažerů. Ti do firem vnášejí nejen pevný řád
a jasný směr, ale především svou zkušenost
a také plnou odpovědnost za každý krok
a rozhodnutí. Také proto Jednotka intenzivní
péče pro firmy jako jediný subjekt svého
druhu na trhu nabízí všem klientům Risk
Free Garanci: pokud nesplní předem dané
měřitelné cíle, klient za jejich služby neplatí.
přijdou na zajímavé nápady, odsouhlasí si jejich
realizaci, domluví časový plán a nestane se vůbec
nic. Exekuce. To je to magické slovo, které odděluje úspěšné firmy od těch neúspěšných. Začínající

podnikatelé se často bojí říct svůj nápad nahlas,
aby jim ho náhodou někdo neukradl. Nápad sám
o sobě je ale k ničemu. Špičkové firmy jsou ty, které jsou schopny excelentní exekuce. Často nemají
převratný nápad, ale dělají to prostě lépe.
Pokud tedy najdete jeden směr, na kterém se
shodnete a který vám dává smysl, dbejte na to, ať
se naplánované opravdu stane.

Vyhrává akce, ne reakce
Současná doba ještě více přinutí firmy nejednat
reaktivně, ale proaktivně. Protože právě proaktivní
strategie dávají firmám svobodu činit vlastní rozhodnutí než reagovat z nutnosti na situaci, která již
může být mimo jejich kontrolu.
Nikdo samozřejmě nemůže předvídat všechny skutečnosti, a nelze tak být proaktivní v každé situaci.
Nicméně firmy, které kladou důraz na proaktivní
strategii, jsou v řešení problémů jednoznačně
efektivnější.
Myslete tedy dopředu. Co můžeme udělat,
abychom se dostali z bodu A do bodu B? Jak to
uděláme? V jakém čase? Kdo bude zodpovědný
za tuto a kdo za tamtu část? Jak budeme měřit náš
progres? Co vyhodnotíme na příští poradě?
A pak to udělejte. Ať se to stane. ■
JIŘÍ JEMELKA, J.I.P. pro firmy
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Sociální média – pro koho a jak?
Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, Snapchat, Pinterest, LinkedIn, YouTube. To je výčet nejdůležitějších sociálních
médií v roce 2022. A zdaleka není kompletní. Jak má vlastně firma naložit s tolika různými médii? Kde být musí a kde
nikoliv, jak má komunikovat a kolik by měla investovat? Připravili jsme pro vás alespoň základní informace pro správné
rozhodování.
odpovědět. Dalším častým případem jsou negativní reakce uživatelů. I s nimi je třeba pracovat.
Důležité je vyvarovat se odpovídání ve vzteku
nebo pod vlivem emocí, začít se hádat s uživateli.
To značce rozhodně nepomůže. Pokud to tedy
firma se sociálními médii myslí vážně, měla by
mít alokované lidské zdroje právě na community
management.

Moderní formáty

S

ociální síť versus sociální médium. Tyto dva
pojmy se často zaměňují a na začátek bychom
si měli říct, jaký je mezi nimi vlastně rozdíl.
Sociální médium je platforma, jako je například
Facebook. Platforma vytváří podmínky pro
komunikaci, sdílení obsahu a navazování vztahů.
Sociální sítě jsou pouta vzniklá v rámci platformy. Sociální síť je například i rodina nebo přátelé
v reálném životě. Sociální média tedy umožňují
existenci sociálních sítích v nich.

Marketingový pohled na sociální média
V online marketingu mají sociální média nezastupitelnou roli. Bez ohledu na konkrétní médium
mají skvělé předpoklady pro prezentaci nového
produktu, služby či celé firmy. Umí vytvořit
takzvaný buzz, bzukot okolo novinek. Samozřejmě umí velmi efektivně podporovat již existující
a známé produkty a služby. Pro tvorbu kampaně
je tedy potřeba položit si otázku, zda potenciální
zákazníci už znají firmu a její produkty? Pokud ano, jak co nejefektivněji rozšířit množství
zákazníků a zvýšit zisk z jednoho zákazníka? To je
jeden z pohledů na plánování kampaní. Pojďme se
podívat na další rozdělení kampaní, které mohou
běžet na sociálních sítích.

Výkonnostní, nebo obsahový přístup?
Pro účely ukázky se zde zaměříme pouze na Facebook. Příkladem výkonnostních reklam jsou dy-

namické reklamy. Z produktového feedu e‑shopu
vytvoří Facebook personalizované reklamy, které
obsahují v podstatě jen produkty. Lze je ukazovat
lidem, kteří daný e‑shop ještě neznají, nebo se
připomínat s konkrétními produkty lidem, kteří
už na e‑shopu byli, nebo dokonce produkt vložili
do košíku, ale nenakoupili. Samozřejmě výkonnostní přístup lze aplikovat nejen na e‑shopy, ale
i poptávkové weby.
Poněkud jiné cíle sleduje obsahový přístup. Ten se
zaměřuje na tvorbu příspěvků, které samy o sobě
mohou také prodávat, ale primárně jsou určeny
k rozšiřování povědomí o značce, prezentování
postojů značky a vytváření komunity okolo dané
značky. Častou chybou bývá, že firma sice tvoří
příspěvky, ale nedává peníze na jejich propagaci.
Reálně je tak skoro nikdo neuvidí. Samozřejmě
nejlepší je kombinace jak obsahového, tak i výkonnostního přístupu, protože tím kampaně pokryjí
více různých stadií zákaznické cesty.

Community management
a proč na něj nezapomínat?
S působením na sociálních médiích je velmi často
spojena nutnost reagovat na aktivitu uživatelů. Je
to jedna ze součástí tzv. community managementu. Klasickým příkladem je, když se uživatel pod
příspěvkem ptá třeba na dostupnost nebo nějakou
vlastnost produktu. V tom případě je naprosto
zásadní dostatečně rychle reagovat a uživateli

Je třeba počítat s tím, že doba, kdy stačila hezká
fotka z fotobanky a text, který vytvořil stážista během pauzy na oběd, je pryč. V případě vizuálních
formátů je čím dál více důležitá autenticita. Je tedy
třeba pracovat na vlastní databázi nejen fotografií. Druhým jasným trendem jsou videa. Ať už
se budeme bavit o Reels formátu na Instagramu,
nebo o TikToku, který je založen jen na krátkých
videích, už teď je třeba pracovat s videem. Ideálně
opět co nejautentičtějším způsobem. Dalším trendem je i jistá zkratkovitost a tlak na rychlé zaujetí
uživatele. Uvádí se, že uživatele je třeba zaujmout
během prvních dvou vteřin. Celková doba propagačních videí by také neměla být příliš dlouhá.

Kolik to bude stát?
Stejně jako u ostatních marketingových kanálů i v případě sociálních médií je třeba počítat
návratnost investic. To u výkonnostních kampaní
není tolik složité. Obsahové kampaně jsou ale
zaměřené na známost značky a ta se obvykle
složitě kvantifikuje v rámci krátkého časového
úseku. Ve zkratce je třeba mít připraven rozpočet
jak na tvorbu samotných reklam, příspěvků, kreativní strategie za nimi, tak i na propagaci přímo
na sociálních médiích.
Závěrem lze říci, že v podstatě neexistuje produkt
nebo služba, pro kterou by neexistovalo vhodné
sociální médium. Naopak v mnoha případech se
cílová skupina pohybuje na několika z nich a marketingově je třeba podchytit všechny. Sociální média jsou pro firmy skvělým nástrojem. Umožňují
navázat osobní kontakt se zákazníky, prezentovat
značku a produkty a mohou pomoci vybudovat
komunitu oddaných příznivců. ■
RADIM KRACÍK
EFFECTIX
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Banky nenechají na holičkách
exportéry ani importéry
Za bývalého režimu byla Československá obchodní banka (ČSOB) specializovanou bankou na podporu zahraničního obchodu.
Na toto unikátní know-how navazuje i v současnosti, a tak patří k předním poskytovatelům služeb, které českým firmám značně
usnadňují spolupráci s jejich zahraničními partnery. Podrobnosti sděluje generální ředitel ČSOB Factoring Jindřich Horák.

Foto: archiv ČSOB

nebo garantorem je banka. Vedle těchto tradičních produktů umíme odkupovat i pohledávky
dlouhodobé, třeba až do deseti let, které vyplývají
z různých typů obchodů. V poslední době jsme
například odkupovali několikaletou pohledávku
s postupným splácením od dodavatele projektu
na energetické úspory v objektu našeho klienta.
Tento typ projektů, které přispívají k šetření naší
planety, skupina ČSOB velmi podporuje.

E

konomický výhled do budoucna je velmi nejistý. Pozorujete v této souvislosti nějakou
změnu chování českých firem?
Přestože se zatím většině českých firem poměrně
daří, je z jejich chování cítit výrazně větší obezřetnost a příprava na „horší časy“. Firmy si jednak
snaží zajistit dostatek provozního cash flow, aby
byly schopny nadále včas hradit svým dodavatelům za dražší a někdy i nedostatkové vstupy, a také
se čím dál více množí dotazy na ošetření rizika
nezaplacení jak od zahraničních, ale i tuzemských
odběratelů. V souvislosti s válkou na Ukrajině se
naši exportéři a importéři musí přeorientovávat
na nové trhy. Pokud dříve dodávali zboží do Ruska, Běloruska nebo na Ukrajinu, případně z těchto
zemí zboží odebírali, dnes se ohlíží po Africe, Jižní
Americe a dalších vzdálených teritoriích. A právě
v tom jim můžeme pomoct.
Od letošního června máte na starost nově
vzniklý útvar Financování pracovního
kapitálu a obchodní financování. Představme
si ho, co je jeho úkolem?
Do tohoto útvaru jsme sdružili specialisty,
kteří mají zkušenosti s bankovními produkty
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zaměřenými na podporu českých firem v jejich
obchodování. Jsou to specialisté na factoring,
forfaiting, bankovní záruky, dokumentární akreditivy, odkupy pohledávek a podobně. Od tohoto
spojení si slibujeme, že tito specialisté budou díky
přímému předávání informací v rámci jednoho
útvaru schopni ještě efektivněji poradit klientovi s komplexním řešením jeho celého obchodu
vhodnou kombinací těchto produktů. Výhodou
pro naše klienty je, že naši specialisté jsou rozmístění po celé České republice, tedy v každém kraji
zájemci najdou někoho, kdo jim poradí.

Některé ty pojmy si radši vyjasněme. Co je to
factoring a forfaiting?
Factoring primárně slouží k okamžitému profinancování krátkodobých obchodních pohledávek,
většinou se splatností do jednoho roku. Tyto pohledávky nejenže financujeme, ale také se staráme
o jejich vyinkasování a v případě bezregresního
factoringu u nich přebíráme riziko neplacení odběratele. To znamená, že klientovi tak ošetřujeme
riziko, že odběratel, kterému náš klient dodal zboží
či službu, nezaplatí. Forfaiting je podobný, jenom
se většinou jedná o pohledávky, kde dlužníkem

Co tedy konkrétně českým exportérům
nabízíte?
V rámci odkupovaných pohledávek se vždy podíváme na odběratele, kterému náš klient chce dodat
zboží. Pokud je to firma z exotické země, tak už
s ním jako banka máme přímou zkušenost a tím
nemyslím jen ČSOB, ale celou skupinu KBC, která
má působnost zejména v Evropě, ale své kanceláře
má i v USA a některých asijských zemích. Nebo
spolupracujeme s partnerskými pojišťovnami či
bankami, které mají své kanceláře v exotických
zemích, a ty nám pomáhají zjistit bonitu odběratele. Podle bonity pak doporučujeme konkrétní
ošetření transakce.
Mluvili jsme o exportu. Jaké služby ale u vás
najdou importéři?
Jedná se zejména o situaci, kdy český importér
potřebuje zahraničnímu dodavateli zaručit, že
mu za dodané zboží zaplatí. Pokud zahraniční
dodavatel českého odběratele nezná, bude většinou
vyžadovat vysokou zálohu, nebo dokonce celou
platbu předem. To je však z pohledu cash flow a rizika nekvalitní dodávky pro českého importéra ta
nejhorší možná varianta. Na řešení těchto situací
je vhodný například importní akreditiv, kdy ČSOB
přes zahraniční banku dokáže dodavateli garantovat, že náš klient zaplatí, respektive že za něj zaplatíme my, pokud jsou splněné podmínky akreditivu. To ale není všechno. Importér dovezené zboží
potřebuje prodat svým odběratelům a potřebuje
mít jistotu, že za ně co nejdříve vyinkasuje peníze.
Tady bezvadně zafunguje již zmíněný factoring,
kde i když importér svým odběratelům nabídne
atraktivní platební podmínky, například 90 dnů,
tak mu vzniklou pohledávku profinancujeme až
do výše 90 procent, takže většinu peněz za prodané
zboží má okamžitě k dispozici. ■
DANIEL MRÁZEK
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Auto na operák: Jezdíme bez starostí
Radek Prášek podniká jako finanční poradce na volné noze. Část dne tráví na cestách ve své „kanceláři“ na kolech.
Když si pořizoval nový vůz – a po nějaké době i druhý do rodiny, stál před klíčovou otázkou, kterou řeší většina
podnikatelů – vůz za hotové, na úvěr, nebo na operativní leasing. U obou vozů se rozhodl pro operativní leasing.
Proč tato volba a jaké jsou jeho zkušenosti?

Volba na něj tedy padla hlavně díky možnosti
pravidelné obměny vozu?
To byl ten bezprostřední důvod. Myslím si totiž, že
možnost časté obměny automobilu je velká výhoda
pro každého, kdo chce měnit vůz podle toho, jak
se vyvíjejí jeho potřeby – například se mu narodí
dítě, začne podnikat nebo se jeho byznys rozroste.
U telefonu nebo laptopu taky pravidelně měním
nový model za starý. A samozřejmě nechci pak jezdit
deset let starým autem. Technologie, design a bezpečnostní prvky se rychle vyvíjí. Chci mít možnost
každé tři roky získat nové auto podle svých představ
a tuto volnost mi dává právě operativní leasing.
Ale vždy jde v první řadě o peníze…
Samozřejmě – další důvod, proč má volba padla
na operativní leasing, byly pochopitelně finance. Dělám „na sebe“, a tak se vydat jednorázově
v hotovosti z částky v řádu několika set tisíc není
ideální. A to zejména v dnešní době. Nikdo si není
jistý, jak se mu bude v byznysu dařit. Na druhou
stranu platit měsíčně šest tisíc za nájem vozu
na operák mi nepřijde strašné.
Pro koho je podle vás operativní leasing
automobilu vhodný?
Operativní leasing je podle mých zkušeností výhodný pro firmy nebo podnikatele, kteří nechtějí

Foto: archiv VWFS

J

ste finanční poradce, proto nás zajímá
váš pohled na financování vozů. Proč jste
se rozhodl pro operativní leasing?
Můj první vůz, který jsem si kupoval jako OSVČ,
byl za hotové. Využíval jsem ho na cestách za
klienty, ale i pro rodinu. Možná by se dalo parafrázovat oblíbené úsloví na „Kdo podniká, ten jede“ –
zkrátka podnikat bez vozu se dá jen těžko.
Dařilo se mi nejen v podnikání, ale i v soukromém
životě. Rozrostl se nejen počet klientů, ale i členů
naší rodiny. Nový větší reprezentativní vůz byl nezbytností. Financovat jsem ho chtěl částečně z prodeje starého, ale to nešlo úplně hladce. Navíc cena
nebyla podle mých představ. A tak jsem si jednoho
dne řekl – chci to samé martyrium absolvovat znovu
třeba za tři roky? Samozřejmě že ne. Navíc bylo jasné, že jak porostou děti, bude pořízení nového auta
a pak dalšího vozu do rodiny nezbytností… Takže
operák byla jasná volba. Díval jsem se po trhu na nabídky. Jak cenou, tak doplňkovými službami a šíří
spolupracujících autodealerů mě oslovil Volkswagen
Financial Services. Navíc jsem zvažoval automobil
ze stáje značek tohoto koncernu, tak to bylo jasné.

mít s autem starosti. Všechny výdaje jsou totiž
u Volkswagen Financial Services již součástí leasingové splátky, a tak vás nepřekvapí ani nepředvídatelný problém, který by vás jinak stál desítky
tisíc korun.
Uvědomuji si také cenu svého času a nechci řešit
starosti spojené se servisem a údržbou automobilu.
Protože servis, silniční asistenci 24/7 i pojištění za
mě řeší Volkswagen Financial Services. Nezatěžují
mě žádné pojistné smlouvy, ani servisní prohlídky
nebo uskladnění pneumatik. Vše je vyřešeno již
v rámci operáku. Jediným nákladem pro mě jsou
tak měsíční leasingové splátky, které si dávám do
nákladů. Dokonce i přihlášení vozu za mě leasingovka vyřešila.

S operativním leasingem se pojí několik
předsudků, například ohledně najetých
kilometrů…
Samozřejmě to byl i můj otazník, když jsem se
rozhodoval ohledně financování. Nicméně jsem
zvyklý mít svůj život i podnikání pod kontrolou,
takže to není problém. Nájezd jsem si domluvil
předem a v průběhu nájmu auta ho můžu změnit.
Navíc je zde tolerance nájezdu, která u Volkswagen Financial Services zpravidla bývá pět tisíc
kilometrů. A přesvědčilo mě i to, že rozhodující je
kumulovaný stav ujetých kilometrů až po skončení
doby nájmu. První rok tedy klidně můžu najet
větší porci z celkového limitu kilometrů, pokud
tento limit na konci nájmu dodržím.

V jaké situaci jste nejvíc operativní leasing
ocenil?
Možná to bude znít paradoxně, ale ve chvíli, kdy
mě vůz na operák „vyšplouchl“. Byli jsme s celou
rodinou na prodlouženém víkendu v Brémách,
ale při cestě zpět jsme zůstali stát na dálničním
odpočívadle s nepojízdným vozem – motor začal
stávkovat. A tehdy jsem velmi ocenil, že součástí
operativního leasingu je silniční asistence – okamžitá pomoc na cestách při nepojízdnosti vozidla
z důvodu poruchy, a to nejen u nás, ale v celé EU –
a to v režimu 24/7. V ceně leasingu jsme tak měli
možnost využít náhradního vozidla i ubytování
v hotelu.

A obavy z vracení vozu, kdy se budou řešit
drobná poškození, například odřené disky
kol, škrábance na nárazníku, nemáte?
Popravdě řečeno, ne. Možná vás to překvapí, ale dal
jsem na radu kamaráda a všechna drobná poškození řeším průběžně. Navíc chci využít předprohlídku
před odevzdáním a zbytek poškození nechám
opravit na havarijní pojistku. Pak budu k předání
přistupovat bez obav a s čistým štítem. Když to
zjednoduším – je to jako s jakoukoli pronajatou
věcí. Musíte se o ni starat a je normální ji vrátit
v dobrém stavu. Běžná poškození jsou již v ceně. ■
TEREZA ŠÍMOVÁ
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Jak vypadá současný trh práce?

Fluktuace, flexibilita a benefity

Současný trh práce se vůbec nepodobá situaci před dvěma lety. V počátečních fázích pandemie nejprve došlo k uzavření
pracovních míst a kancelářských prostor. Poté když se ekonomika začala zotavovat, pracovníci hromadně odcházeli a hledali
uspokojivější vyhlídky. Když nyní růst pracovních míst prudce stoupá, roste i inflace. Pro lídry firem, kteří chtějí najít vždy
toho nejlepšího kandidáta, nebylo snadné se v této změně zorientovat.

S

každou výzvou však přichází i příležitost.
Šéfů firem působících v Česku jsme se zeptali,
s jakými překážkami se na dnešním trhu práce
potýkají a co dělají pro to, aby je vyřešili.

Výzvy současného trhu práce
S klesající mírou nezaměstnanosti a rostoucí
důvěrou v trh práce se zvyšuje pravděpodobnost
fluktuace zaměstnanců. To vede mnoho lídrů společností k hledání optimálně náležitých strategií,
jak si zaměstnance udržet, neboť konkurence čím
dál zintenzivňuje.
„Na současném trhu práce je dlouhodobě nedostatek
kvalitní pracovní síly. U nás naštěstí nemusíme řešit
počet programátorů, protože si je sami zaškolujeme už
od úplných juniorů a pracujeme s nimi dlouhodobě.
Velký problém ale vidíme u netechnických pozic, kde
na trhu dochází k obrovské fluktuaci. Bohužel tato
situace jde i proti zaměstnancům, protože firmám se
nechce příliš investovat do lidí, jejichž horizont toho,
jak dlouho chtějí působit na nové pozici, je často kratší
než jeden rok,“ říká Jana Večerková, ředitelka Coding
Bootcamp Praha, intenzivních kurzů programování.
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Hledání zaměstnanců

Existuje nesoulad mezi dostupnými potenciálními
zaměstnanci a zkušenostmi v oboru, které firmy
potřebují. Podobný nesoulad nastává i mezi požadavky uchazečů a tím, co jsou české firmy schopny
nabídnout, ať už jde o výši platu, nebo flexibilitu
pracoviště.
„Na trhu práce je všeobecný nedostatek pracovníků,
kteří by chtěli fyzicky pracovat. Přitom při nabídce
práce požadujeme hlavně základní kritéria, a to
pozitivní postoj k práci a chtít se učit. Pokud někdo
čerstvě nastoupí, má přehnané požadavky na mzdu,
i když nemá praxi, zkušenosti nebo odbornost a nemá
nic jiného co nabídnout. Školní systém už minimálně
generuje starodávná řemesla, jako je čalouník. Tato
řemesla jsou absolutně bez nabídky na trhu práce,“
odpovídá Vlastimil Bucňák, výrobní ředitel RIM CZ.

Očekávané požadavky
Za současných podmínek vysoké inflace se mění
i požadavky budoucích zaměstnanců. Jedním
z nejlepších způsobů, jak mohou zaměstnavatelé
pomoci zmírnit inflační zátěž, je nabídnout větší

samostatnost a flexibilitu. Mnozí zaměstnavatelé,
zavádějí flexibilní modely hybridních pracovišť
nebo dokonce autonomněji uspořádané prostředí,
které zaměstnancům umožňuje pracovat kdekoli
a kdykoli se rozhodnou. Větší autonomie může
zaměstnancům pomoci v případě, kdyby zvyšování platů, které by drželo krok s inflací, nebylo
dostatečné. Zaměstnanci mohou tuto autonomii
uplatňovat různými způsoby, aby se pokusili potlačit stres z inflace ve svém životě. Tím, že mohou
flexibilně pracovat z domova, ušetří peníze za
dojíždění a náklady spojené s příchodem do práce.
Kromě toho autonomie vrací zaměstnancům čas,
který mohou využít k aktivitám, jako je například
snížení potřeby denní péče o děti.
„Myslím, že zaměstnanci stále více vyžadují flexibi
litu. Flexibilitu pracovat, kdy chtějí a odkud chtějí,“
říká Ricardo Figueiredo, spoluzakladatel a CEO
společnosti LUGGit.

Plat a další proměnné
Je zřejmé, že platové ohodnocení ovlivňuje
motivaci. Zaměstnavatelé by se proto měli snažit
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vytvářet účinné strategie odměňování. Pokud
však zaměstnavatelé chtějí úroveň motivace svých
zaměstnanců optimalizovat, je třeba věnovat
pozornost i vnitřním odměnám neboli „měkkým“
faktorům.
„Já jsem dlouhodobě zastáncem toho, že výše mzdy
není jediný a nejklíčovější motivátor. Mzda je samo
zřejmě důležitým parametrem, ale pokud odpovídá
benchmarku trhu pro danou pozici, pak vím z vlast
ní zkušenosti, že daleko důležitější jsou ‚měkké‘ fak
tory jako firemní kultura, férové prostředí, možnost
pracovat na zajímavých projektech, schopnost ocenit
lidi nejen penězi, ale i pochvalou (toto ze zkušenosti
mnoho manažerů podceňuje), možnost se učit
a rozvíjet a další. Pokud jsou zaměstnanci v těchto
měkkých faktorech spokojeni, pak ze zkušenosti
vím, že jejich citlivost na výši mzdy není zdaleka
tak vysoká,“ říká Tomáš Vacek, partner v reklamní
agentuře Contexto.

Benefity jsou klíčové
Mnoho společností se domnívá, že odměňování je nejlepším nástrojem k udržení a přilákání
zaměstnanců na současném trhu práce. Zvyšování
platů však může být pro mnoho společností neudržitelné, zatímco pestrá nabídka zaměstnaneckých
výhod se může ukázat jako nákladově efektivnější
a účinnější. Nabídka pestrého souboru benefitů
zaměřených na zlepšení profesního i osobního

života se stává stále hodnotnější cestou. Atraktivní
benefity nejenže poskytují zaměstnancům úlevu
v různých směrech, ale jsou také určeny k řešení
finančních, fyzických a psychických problémů,
kterým mohou zaměstnanci čelit.
„Myslím, že v poslední době lidé hodně slyší právě
na benefity a další výhody. Oblíbené jsou příspěvky
na sport a volný čas, ale i příspěvky na pojištění.
Od covidu se samozřejmostí stal homeoffice, určitě
už není vnímán jako benefit, ale standard, který je
zaměstnanci umožněn,“ říká Alexandr Řeháček,
zakladatel AYETO Eco.

Spokojenost a loajalita
Vzhledem k tomu, že mnoho českých zaměstnanců opouští své současné zaměstnání a přehodnocuje své budoucí kariérní cíle, hledají firmy způsoby, jak si své zaměstnance dlouhodobě udržet.
Určování jasné strategie pro budování loajality
a udržování zaměstnanců by pro lídry společností
mělo být alfou i omegou.
„Domnívám se, že bez spokojenosti zaměstnanců
nemůže firma na dnešním trhu dlouhodobě uspět.
Spokojenost lidí ve firmě je u nás jedním z klíčo
vých cílů všech zaměstnanců, na kterých průběžně
pracujeme. U nás klademe důraz na smysluplnou
práci, zodpovědnost a osobní rozvoj. Pečujeme o za
městnance a rozdělujeme si část zisku,“ říká Lukáš
Cirkva, Partner & CEO, BCV solutions.

Nejcennější aktivum

Je tak nějak nevyhnutelné, že se firmy a jejich lídři
v různých fázích svého růstu a rozvoje potýkají
s pestrou paletou výzev. Svět se mění rychleji než
kdy jindy a všichni se snaží udržet krok s dobou.
Prozíraví lídři si uvědomují, že řešení spočívá ve
smysluplné práci a v rozvoji a využití jejich nejcennějšího aktiva: jejich lidí.
„Dnes nám vůbec nejde o benefity nebo platy,
myslím, že výzvou agentur a jejich šéfů je v dnešní
době v odkomunikování motivační vize nejlepším
lidem v oboru. Po dvou náročných letech a nyní
nešťastné agresi na Ukrajině, která má velmi silný
dopad na pocit bezpečnosti a stability, jsme nuceni
pracovat ‚krátkodobě‘. Hlavní pozornost a tah
našich kapacit směřují do ‚každodenní‘ činnosti
a my jsme z neustálé krize jednoduše unaveni.
A lidé to pociťují. Proto je mou největší výzvou
vrátit do pracovní sféry radost a vyšší smysl. Naši
nejlepší lidé vůbec nepracují na principu peněz.
Chtějí vidět, že jejich profesní život jim nejen
zajišťuje slušné živobytí, ale aby byli schopni
a ochotni vynaložit onu pověstnou ‚míli navíc‘,
musí mít jejich práce smysl a dlouhodobá vize je
nutností. To je nyní osobní výzva číslo jedna,“ říká
majitel reklamní agentury EFFE Prague Daniel
Abrahám. ■
VÁCLAV RŮŽIČKA
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Stovkám českých firem
pomáhá ČSOB Trade Club
Jedinečná digitální služba pro klienty, kteří hledají nové kontakty a obchodní příležitosti v zahraničí. A také ideální příležitost
pro podniky, které ztratily odběratele kvůli válečné situaci na Ukrajině a sankcím proti Rusku. V aktuální turbulentní
době, která je charakteristická poničenými dodavatelsko‑odběratelskými vztahy z dob covidu, účinný nástroj na poli
mezinárodního obchodu. Inovativní platforma vzájemně firmy propojuje, umožňuje jim rozvíjet jejich mezinárodní obchod,
získávat kontakty z celého světa, a navíc zahrnuje i rozsáhlou a pravidelně aktualizovanou databázi informací o daných
teritoriích, říká v rozhovoru Jakub Váňa.
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J

ak byste popsal Trade Club případným
zájemcům?
Je to zejména nástroj pro hledání obchodních
partnerů a široká databáze informací o jednotlivých trzích ze 190 zemí. Platforma vytváří
nové obchodní příležitosti i díky tomu, že má již
přes 25 tisíc uživatelů v 70 zemích celého světa.
Důvěryhodnost uživatelů aplikace Trade Club je
potvrzena členskými bankami Trade Club Aliance.
Rozsáhlá databáze obsahuje informace, nástroje
a další informační zdroje, které firmám pomáhají
úspěšně rozšířit jejich aktivity v zahraničí. Jedná
se například o detailní informace o jednotlivých
zemích, popis celních podmínek/řízení nebo
široký přehled dat o světovém dovozu a vývozu
s možností filtrování podle konkrétních produktů/
služeb, které umožní nalézt nejvhodnější mezinárodní trhy pro firemní produkty a služby.

bu dalších bankovních služeb, které jim samozřejmě rádi poskytneme. Je to tedy vzájemně výhodné.

Kolik bank v Česku v tuto chvíli nabízí svým
firemním klientům Trade Club?
ČSOB je v současnosti jedinou bankou na českém
trhu, která umožňuje svým klientům přístup do
unikátní platformy Trade Club. Nejen jiné banky,
ale ani žádná z institucí v Česku nemá něco
podobného a takto unikátního k dispozici. Klienti
našeho firemního bankovnictví tedy využívají významnou a těžko nahraditelnou výhodu v porovnání s konkurencí.

Manažer ČSOB Trade Club, člen vedení
mezinárodní bankovní aliance Trade Club
ALLIANCE a člen její komise pro digitální
rozvoj a propozici platformy. Vystudoval obor
mezinárodní obchod a ekonomie, profesně
působil v leteckém průmyslu, v posledních
letech vedl digitalizaci Finančních trhů
a dalších aplikací důležitých pro mezinárodní
obchod. Specializuje se na Finanční trhy,
big data, digitalizaci a hledání obchodních
příležitostí skrze celou skupinu ČSOB. Je
ženatý, otec dvou dětí.

Platforma, jako je Trade Club, tedy nabízí
i služby, které nemají státní a veřejné
instituce k dispozici?
Podobné platformy mají za cíl usnadnit českým
firmám a podnikatelům byznysové propojení se
světem. Až toto budou dobře zvládat komerční subjekty, jako je například ČSOB, tak to bude pomáhat
uvolňovat prostor i pro veřejné prostředky, které
může stát nasměrovat jinam. Nicméně pořád platí,
a ještě asi dlouho bude, že na určitých trzích se bez
podpory státních institucí neobejdete. Příkladem je
třeba Čína. V součtu ale všichni směřujeme k vytvoření podmínek pro lepší spolupráci všech.
Kolik firemních zákazníků se do Trade Clubu
zatím zapojilo?
Trade Club v tuto chvíli využívá už 480 klientů z řad
firemního a korporátního bankovnictví a obecně
můžeme říct, že každý měsíc přibývají další. V celém loňském roce jsme pro ilustraci zaznamenali
589 obchodních propojení napříč celým světem.
Ukazuje se, že služba je velmi dobrým pomocníkem
pro menší a střední firmy, které nemají zázemí
a know‑how o zahraničním obchodě jako velké
korporace a nemají možnost si některé informace
najít a ověřit, nebo je to pro ně moc nákladné.
Na kolik zapojení do Trade Clubu klienty vyjde?
Registrace do Trade Clubu a jeho služby jsou
zdarma. Pro někoho by to mohlo být překvapivé,
ale my očekáváme, že když firma naváže přes Trade
Club obchodní vztahy, tak to s sebou ponese potře-

Jaká data a informace klient pomocí Trade
Clubu hlavně získá?
Firmy získají přístup k neustále rostoucí a aktualizované celosvětové databázi firem, které jsou už zapojené, nebo se chtějí zapojit do zahraničního obchodu.
Jedná se o centralizovaný a přehledný nástroj pro
vyhledávání obchodních příležitostí přímo z jednoho místa, třeba z pohodlí kanceláře u počítače nebo
tabletu. O zahraničních trzích jsou dostupné všechny
relevantní informace – fakta, údaje, statistiky trhu,
legislativa, předpisy, celní pravidla, dovozní zákony apod. Chci zdůraznit, že firmy v databázi jsou
prověření klienti bank zapojených do Trade Clubu.

JAKUB VÁŇA

V současnosti je vývoj na mezinárodních
trzích i v ekonomikách hodně turbulentní, jak
s tím Trade Club pracuje?
Máte pravdu, situace se mění někdy skutečně rychle
a je třeba reagovat okamžitě. Podmínky v různých
zemích se na rozdíl od dřívějška mohou měnit
zrychleným tempem. Všechny společnosti bez
ohledu na jejich velikost si proto pomocí Trade Clubu ověřují informace při většině zakázek zahraničního obchodu. Platforma má dokonce i takzvaného
„hlídacího psa“. Uvedu pro vás příklad. Nastavíte
si například podmínky pro obchodování s ocelí.
V reálném čase pak dostáváte e‑mailem informace,
kde a jak se podmínky pro vás změnily. S tímto
pomáhá umělá inteligence, která se dokáže sama
zdokonalovat, což rozšiřuje její možnosti využití.
A odkud data a informace Trade Club čerpá?
K dispozici máme více než 110 tisíc různých zdrojů
a vše neustále vyhodnocují unikátní algoritmy.
Konkrétně jde třeba o data a informace ze všech
celních sazebníků nebo od Světové obchodní
organizace, ale také zdroje o veřejných tendrech
z EU nebo USA. Informace pocházejí jak z veřejně
dostupných zdrojů, tak z placených databází – příkladem mohou být informace od ratingových agentur, protože k těm se běžný klient volně nedostane.
Umělá inteligence je pak schopná poskytnout
žádanou informaci uživateli během několika vteřin.

Co je to Trade Club Aliance?
Je to aliance bank z celého světa, které se spojily
za jedním účelem, a to zjednodušit pro své firemní klienty vstup a fungování na poli mezinárodního obchodu. Právě tato aliance vytvořila
jedinečnou digitální platformu Trade Club,
o které zde hovoříme. Samotná databáze by ale
nestačila, protože je třeba vyhledávat a prověřovat
důvěryhodné obchodní kontakty po celém světě,
neustále pracovat na dalším rozvoji a vše efektivně
kombinovat s expertními znalostmi pracovníků
z bank. Momentálně pokrýváme země, které
tvoří 80 procent celosvětového HDP, a neustále
rosteme. Cílem je být všude, kde chtějí klienti
podnikat. Jinými slovy výjimečná hodnota Trade
Club Aliance je založena na kombinaci technologií, vztahů postavených na důvěře a bezkonkuren
čního mezinárodního dosahu. Síla je a vždy bude
v umění spolupracovat.
Jaké banky jsou do této aliance zapojeny?
Aliance momentálně zahrnuje 14 bankovních
skupin. Mezi zakládající členy patří naše mateřská
banko‑pojišťovací skupina KBC. K dalším členům
náleží Banco BPM, Crédit Agricole, Dubai Islamic
Bank, Eurobank, Industrial Bank of Korea, MUFG
Bank, Royal Bank of Canada, Santander Bank
nebo Siam Commercial Bank. Nejnověji se do
činnosti zapojila Bank of China.
Můžete uvést i nějaké konkrétní příklady, kdy
česká firma získala díky Trade Clubu nového
obchodního partnera nebo významného
odběratele?
Těch případů je více, ale za mě osobně mám největší radost, když začínající firma s perspektivou
(v tomto případě šlo o firmu s jedinečnou kosmetikou) našla obchodního partnera ve Španělsku
a může pokračovat ve svém růstu. Právě pro tyto
případy byla iniciativa Trade Club založena. Pomoci malým firmám k růstu a expanzi. Ale není to
samozřejmě jen o malých společnostech. Hezkým
příkladem z druhé strany, tedy odběratelské, je
propojení našeho klienta na dodavatele vzácných
dřevin z Jižní Ameriky.
Jak aktivně se zajímají o české firmy podniky
ze zahraničí?
Z realizovaných obchodních případů je jednoznačně patrné, že ve světě je o české firmy velký
zájem. Nebude asi překvapením, když řeknu, že
největší obchody se odehrávají se zeměmi Evropské unie, které jsou nám geograficky nejblíže. Ale
překvapivě velká poptávka je po českých firmách
například z asijského kontinentu, vedle Číny třeba
z Jižní Koreje, Malajsie, Indonésie nebo Japonska.
Dalším velkým regionem, ze kterého vidíme silnou
poptávku, je Jižní Amerika. Svět se tím pro české
firmy, od menších až po velké, stále více přibližuje,
z čehož máme v bance opravdu radost. ■
NELLY ROUDOVÁ
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Bezpečnostní štít od Canonu
chrání firmy před hackery
S rozpadem klasického pracovního prostoru a zvyšujícím se množstvím kybernetických útoků by otázka
zabezpečení procesů a dat měla být na špičce firemních priorit. V praxi tomu tak ale často není, jak upozorňují
experti společnosti Canon.

„J

Foto: archiv Canon

sme překvapeni, jak málo firmy dělají pro
ochranu svých dat. Přitom k proniknutí do
firemního prostředí někdy stačí opravdu
málo, třeba otevření přílohy v nevyžádaném mailu.
Firma pak může přijít o vše,“ líčí produktový
specialista Canonu Petr Hnilička.
Na čím dál sofistikovanější útoky už firmy, které
spoléhají na „roky prověřenou“ bezpečnost
vlastními silami vybudované IT infrastruktury,
zpravidla nestačí. Výsledkem pak často bývá
zašifrování veškerých dat na firemních discích
a požadování vysokého výkupného, tzv. ransomwarové útoky.
Nejlepší obranou je digitalizace a přenesení firemních dat a procesů do prostředí cloudu. „Dnes už
je stoprocentně jasné, že mít všechna data na cloudu
je ten nejbezpečnější způsob, jak zachovat efektivitu
práce odkudkoliv a zároveň se nemuset strachovat
o to, že něco unikne,“ reaguje Hnilička.
Třeba řešení společnosti Canon pro správu firemního tisku uniFLOW Online fungující na platformě Microsoft Azure podléhá pravidelnému
testování a neustálému vylepšování zabezpečení,
do nějž společnost Microsoft investuje miliony
dolarů. „Takové úrovně zabezpečení není ve firmě
svépomocí možné vůbec dosáhnout,“ říká odborník
Canonu.

Skartace i ochrana multifunkcí

Vytěžování faktur a správa tisku
A co vlastně umí moderní cloud? Firma jej může
využít k „uskladnění“ digitalizovaných dokumentů, jako jsou smlouvy nebo faktury. Díky systémům založeným na cloudu navíc mohou firmy
centrálně spravovat svůj firemní tisk a skenování
i v situaci, kdy mají část zaměstnanců v kanceláři
a část mimo ni.
Osvícenější firmy využívají možnosti cloudu i pro
celkové zlepšení svého fungování a využívání
kapacit. „Canon totiž dnes firmám nabízí i speciální
software, který ,přečte‘ a vytáhne z nich důležitá
data pro další automatické zpracování – to vše při
zachování maximální úrovně zabezpečení,“ říká
Hnilička.
UniFLOW Online, cloudová tisková fronta
Universal Print nebo nástroj na zpracovávání
dokumentů Therefore Online umožňují vytěžit
a automaticky roztřídit potřebná data. Každý
naskenovaný dokument je opatřen neodstranitelným certifikátem, který zajistí, že v dokumentu
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v průběhu jeho cesty firmou nedojde k nechtěným
změnám. Což by třeba v případě čísla bankovního účtu mohlo mít fatální následky. Lze také
udělit oprávnění, kdo s dokumentem může dále
nakládat.
Bezpečnost UniFLOW Online ještě zvyšuje fakt, že
díky napojení na Microsoft Azure není třeba, aby
dokument během celé cesty firmou opustil prostředí aplikací od Microsoftu. „Dříve se dokument
poslal mailem nebo se uložil na lokální disk, pak se
smazal. Oba přístupy přitom s sebou nesou velká
rizika zneužití dat. Cloudové služby (Sharepoint,
OneDrive, Teams atd.), které dnes využíváme při
flexibilní práci, nám šetří čas i starosti s bezpečností.
Žádný dokument od nás neodejde nezašifrován,“
upřesňuje produktový manažer Canonu Aleš
Dvorák.

Kancelář založená na cloudu oproti té „klasické“
nabízí zásadní posun ve skartaci dokumentů.
U starších „chodbovek“ bylo teoreticky možné
vyšroubovat harddisk a zjistit z něj, jaké dokumenty se tiskly. U kancelářských multifunkcí Canon
vše řeší moderní SSD disky s mazáním beze stop
a automatické šifrování celé tiskové fronty. Díky
tomu není možné přečíst ani názvy jednotlivých
souborů, které by mohly napovědět, co je obsahem
dokumentu.
Multifunkce chrání i systém Secure Boot, díky němuž v případě hackerského útoku přístroj automaticky zastaví spouštění potenciálně modifikovaného
systému. Útočníci tak budou mít smůlu a nezískají
žádná data. „Lidé nemají představu, jak se obyčej
ná multifunkce dá zneužít k napadení celé firmy.
Cloudová kancelářská řešení od Canonu se pyšní
osvědčením, že mohou být využívána pro státní úřady
v Japonsku i USA. A to je velká garance, že pro firmu
nic bezpečnějšího neexistuje,“ uzavírá Dvorák. ■
JITKA ŠTĚDROŇOVÁ
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Co v praxi znamená

legislativní omezení plastů

Foto: 2x archiv EKO‑KOM

O tom, že směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (Single‑use Plastics Directive)
přináší celou řadu změn a povinností, není pochyb. Do české legislativy budou transponovány prostřednictvím novely
obalového zákona č. 477/2001 Sb. a novým zákonem o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

J

edním z hlavních cílů tohoto legislativního
opatření je předcházet dopadu některých plastových výrobků na vodní prostředí a na lidské
zdraví. Směrnice stanoví řadu nových povinností
pro definované plastové výrobky od snížení spotřeby, omezení uvádění na trh a požadavků na výrobek až po rozšířenou odpovědnost výrobců.

Náklady hradí původce
V novele zákona o obalech je pro osoby uvádějící
na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly
stanovena povinnost hradit na základě písemné
smlouvy obcím náklady vynaložené na úklid
odpadu z těchto jednorázových plastových obalů,
kterého se osoby zbavují mimo místa určená
k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu. Směrnice tak řeší především napravování důsledků nevhodného chování
občanů a upravuje způsob, jak hradit náklady
spojené s úklidem, dotříděním nebo odstraněním
takto vzniklého volně pohozeného odpadu na ulicích, silnicích, parcích, hřištích apod. Povinné
osoby musí mít smlouvy s obcemi, jejichž podíl
je minimálně 90 % z celkového počtu obcí České

LITTERING
Volně pohozený odpad (jinak také littering)
je souborem různých typů odpadů všech
komodit i velikostí, jejichž společným
jmenovatelem je to, že leží mimo místa určená
k jejich sběru, tedy mimo nádoby na směsný
nebo tříděný odpad či odpadkové koše.
republiky a podíl obyvatel žijících v těchto obcích
činil minimálně 90 % z celkového počtu obyvatel.
Tyto povinnosti mohou výrobci plnit uzavřením
smlouvy o zajištění povinností s Autorizovanou
obalovou společností EKO‑KOM.

Nové povinnosti a nový způsob evidence
Nové povinnosti se budou týkat níže uvedených
obalů a obalových prostředků na potraviny a nápoje:
■ sáčky a balení vyrobené z pružného materiálu,
■ nádoby na nápoje o objemu až 3 litry,
■ plastové odnosné tašky,
■ nápojové kelímky,

jednorázové nádoby na potraviny určené
k jednorázové a okamžité spotřebě, například
termoboxy, pevné průhledné obaly od toustů
a sendvičů a podobně.
Analogicky z toho vyplývá, že například obaly
od kosmetiky nebo plastové lahve od sirupů, které
nesplňují podmínku okamžité spotřeby, nejsou
předmětem úhrady nákladů za jejich úklid v souladu s platnou legislativou.
Obdobné povinnosti se budou vztahovat také na výrobce tabákových výrobků a některých hygienických potřeb. Souhrnně lze tedy říci, že na volných
prostranstvích měst a obcí se nachází jisté množství
různě strukturovaného volně pohozeného odpadu,
ale jen malá část bude předmětem úhrady nákladů
za jejich úklid v souladu s platnou legislativou. ■
■

LUCIE MÜLLEROVÁ
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Big data přinesou
elektřinu pro menší město
Celkových úspor elektřiny v příštím roce ČEZ dosáhne optimalizací provozu cirkulačních čerpadel.

Až 4 000 megawatthodin bezemisní elektřiny chce ČEZ příští rok ušetřit v Jaderné elektrárně Temelín. Dosáhne toho
optimalizací provozu čerpadel, která dopravují vodu do chladicích věží. Úpravu režimu umožnila moderní matematická
metoda zpracování velkých dat, díky které ČEZ efektivně využil provozní a meteorologická data za posledních pět let.

J

de o výsledek matematické analýzy provozu
cirkulačních čerpadel chladicí vody. Energetici
přitom porovnávali hned několik veličin –
teplotu a vlhkost vzduchu, teplotu chladicí vody
a vlastní spotřebu cirkulačních čerpadel, která
vhání vodu do chladicích věží. „Je to podobné jako
například jízda autem, kdy způsob jízdy ovlivňuje
spotřebu. Díky řízení provozu chladicích věží může
me snížit spotřebu cirkulačních čerpadel. A ušet
řenou elektřinu můžeme dodat do přenosové sítě,“
vysvětluje Bohdan Zronek, člen představenstva
ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Energetici dosud regulovali výkon čerpadel na základě analýz a provozních zkušeností. Matematické zpracování velkých datových souborů, zahrnujících řadu provozních a meteorologických údajů,
jim umožnilo najít optimální vztah mezi výkonem
chladicích věží a vlastní spotřebou elektřiny.

ČISTÁ ENERGIE
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila
8,9 terawatthodin elektřiny. Společně
s Dukovany jde o zdroje, které produkují
největší množství čisté elektrické energie
a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní
výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným
elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně
dvě desítky milionů tun CO2.

V Temelíně optimalizovali provoz cirkulačních čerpadel pomocí
matematické metody Big Data.

Úspory podle počasí
Pracovníci elektrárny nyní nově na začátku ranní
a noční směny upravují nastavení cirkulačních čerpadel. „Operátoři na začátku své směny kontrolují
předpověď počasí na následujících dvanáct hodin.
Podle avizované teploty a vlhkosti nastavují režim
natočení lopatek a tím i spotřebu čerpadel. Největší
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vliv na zvýšení výroby elektrárny má tato změna
přístupu v jarním a podzimním období,“ upřesňuje
ředitel Jaderné elektrárny Temelín Jan Kruml.
Vlastní úprava nastavení je záležitostí několika
minut. V novém systému energetici už provozují
první blok. Na konci roku pak získané výsledky

srovnají s druhým blokem, na kterém provoz
čerpadel zatím ponechají v původním režimu.
Celková úspora elektřiny by díky novému opatření
měla dosáhnout až 4 000 megawatthodin (MWh),
což může odpovídat spotřebě zhruba 1 150 běžných českých domácností.
Jaderným elektrárnám obecně vyhovuje chladnější
počasí. V zimních měsících dodává Jaderná elektrárna Temelín běžně přes 2 200 MWe, v nejteplejších měsících roku může výkon obou bloků klesnout až o 60 MWe. Energetici to v období odstávek
řeší připojením dalších chladicích věží. ■
DARINA POVROVÁ

Foto: 2x archiv ČEZ
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Digitální transformace
ve skupině Colt CZ
Proč Průmysl 4.0 není buzzword a proč mohou moderní digitální a robotické technologie dramaticky zvýšit výkonnost
podniků? A proč se automatizace týká výroby i zákazníka? Odpovědi podložené reálnou praxí nabízí Lumír Al‑Dabagh,
šéf výroby skupiny Colt CZ Group.

Zastavil bych se u Průmyslu 4. 0. Mluví se
o něm často, ale každý ho chápe trochu
jinak…
Máte pravdu, že pod tím termínem se dá schovat
jakékoliv pokročilé využití výpočetní techniky
a strojů. V Americe tomu říkají spíš Smart Factory.
Před čtyřmi lety jsme v České Zbrojovce ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky
a kybernetiky při ČVUT sestavili plán digitální
transformace, který nás má dovést k propojení
strojů, informačních systémů a lidí v takové míře,
která nemá v současné organizaci výroby obdoby.
Jde o to, že na poli výroby používají všichni naši
konkurenti přibližně stejné stroje. Není možné
roztočit vřeteno obráběcího stroje desetkrát rychleji než současný nejrychlejší CNC stroj jednoduše
proto, že to naráží na materiálové bariéry stroje
i produktu. Je ale možné dosáhnout desetkrát

Foto: archiv Colt CZ Group

S

kupina Colt CZ Group chce být
nezpochybnitelným lídrem ve svém
oboru. Co si pod tím představit?
Už dnes jsme významní výrobci ručních zbraní
a příslušenství. Naše nejvýznamnější značky Česká
zbrojovka, Colt a Spuhr toho dosáhly technickou
inovací. Colt je od svého vzniku ikonou průmyslového pokroku v USA. Obvykle se zmiňuje
Henry Ford jako průkopník masové výroby, ale už
padesát let před ním zavedl Samuel Colt masovou
výrobu využitím transmise, tedy centrálního rozvodu od parního stroje k jednotlivým jednoúčelovým strojům.
Jméno Colt se ale hlavně zmiňuje pro inovativnost v oblasti zbraní. Ať už se jednalo o revolver,
zásobníkovou kohoutkovou zbraň Colt 1911, nebo
automatickou pušku AR 15, kterou Colt zavedl do
výzbroje armád po celém světě. Česká Zbrojovka
je sice o necelých sto let mladší, ale v evropském
kontextu se nepopiratelně jedná o ikonu. Naše pistole CZ-75, které bylo vyrobeno už více než milion
kusů, byla zavedena v armádách a policejních sborech po celém světě. Následovaly úspěšné modely
služebních pistolí CZ-07/09 a CZ P-10, sportovní
pistole Shadow, pušky Bren, samopaly Scorpion
a také velmi oblíbené malorážky a kulovnice. Velký
důraz na automatizaci, použití pokročilých metod
výroby, kontroly kvality a metod Průmyslu 4.0
umožnily přetvořit problematickou firmu devadesátých let v lídra současnosti.

LUMÍR AL‑DABAGH
Pozici skupinového šéfa výroby,
koordinujícího výrobní kapacity a investice
v jednotlivých závodech skupiny Colt CZ
Group, zastává od roku 2019. Do jednoho
z největších výrobců ručních zbraní přišel
z pozice generálního ředitele ZVUS v Hradci
Králové. Předtím 14 let řídil a spoluvlastnil
strojírenský podnik BENEŠ a LÁT zabývající
se strojírenskou výrobou pro automobilový
průmysl. Díky technickému vzdělání na ČVUT
a ekonomickému vzdělání na VŠE uvádí do
praxe propojení IT, strojírenství a ekonomické
výkonnosti.
rychlejší výroby přenesením rozhodovacích
mechanismů mezi výrobními linkami, skladovacími systémy, plánováním, energetikou podniku
a dalšími. Často se používají termíny jako internet
věcí, simulace, pokročilé plánování, ale není moc
důležité, jaký sexy název tomu dáte. Důležité je, že
chceme dosáhnout stavu, kdy snížíme průběžnou
dobu výroby od rozhodnutí zákazníka po dododání výrobku.

To znamená, že taková míra automatizace
musí zahrnovat jak stranu výroby, tak
rozhodování zákazníka?
Ano, přesně tak. Mnoho firem investuje do propojení strojů do jedné datové sítě. To je důležitý
krok. My máme v České Zbrojovce v DNC síti
zapojeno cca 200 CNC strojů na bázi standardu
OPC/UA a podobně postupujeme i v našich
závodech Colt v USA a Kanadě. Sbíráme data od
našich obchodních partnerů, analyzujeme chování
zákazníků ve vazbě na prostředí, implementovali
jsme konfigurátor. Ještě nás ale čeká hodně práce,
abychom dosáhli ideálního propojení. Nyní se věnujeme analýzám dat strojů, které nám umožňují
nejen chytřejší plánování ve vazbě k výrobě, ale
i upravovat potřeby k zaškolení operátorů, prediktivní údržbu a prediktivní využití energií. Dosáhli
jsme pokroku i ve využití simulačních metod pro
plánování zavedení nových výrobků, technologických celků, ale i pohybu materiálu po areálu.
Experimentujeme v oblasti rekognoskace obrazu,
nebo materiálového inženýrství, kde už mnoho let
používáme pokročilé metody výpočtu distribuce
tepla, frekvencí a napětí pomocí metod konečných
prvků. Dílčím cílem je dosáhnout schopnosti predikovat životnost prvku v určitých konfiguracích
před vlastními ostrými zkouškami. Nejen že nám
to zrychlí vývoj, ale i zlepší predikce opotřebování
strojů a nástrojů.
Jaká je situace v Coltu v oblasti automatizace
a digitalizace?
Colt byl posledních dvacet let v komplikované
finanční situaci a měl omezené možnosti inovovat
svůj výrobní park. Jelikož jsme srdcem i myslí
výrobní společnost, chápeme nutnost investic do
strojů a IT infrastruktury v Coltu mnohem lépe
než předchozí vlastníci. Pro Colt ve West Hardfordu ve státě Connecticut jsme stanovili několikaletý
investiční plán, který má do výrobního závodu
přivést automatizované výrobní buňky. Nejde jen
o obnovu, ale o industriální posun. Letos jsme
investovali do automatizované linky na výrobu
pistolových závěrů, příští rok pak do výroby hlavní
a kovových rámů. Je radost, když vidíte, jak se
taková ikonická fabrika rozsvítí novými technologiemi s využitím roboticky ovládaných jednotek. ■
PETR SIMON
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K projevům Wilsonovy nemoci patří mj. bolesti břicha, zvracení a celková únava.

Zajímavé příležitosti
z českých vědeckých laboratoří
Léčba Wilsonovy nemoci, potenciál geotermální energie, vylepšený monitoring srdce – to je dnešní úlovek objevů
a výzkumů z českých vědeckých laboratoří. V nich se ukrývají doslova poklady. Jsou nejenže zajímavé, ale zároveň můžou
být skvělou příležitostí, jak trh obohatit o užitečné produkty a technologie.

Z

a pozornost stojí i proto, že se můžou stát
impulzem ke globálnímu úspěchu českých
firem, které objeví jejich zatím ještě poněkud
skrytý potenciál.

Jak dostat měď z těla
Přestože měď si nejčastěji představíme jako kov
využívaný v elektronice nebo ve stavebnictví, je
i důležitým prvkem pro lidský organismus. Díky
mědi se nám tvoří krev i kostní hmota a vliv má
i na správnou funkci nervové soustavy. Ve velkém
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množství ale měď působí jako jed. Proto je důležité, abychom ji nejen přijímali, ale také správně
vylučovali. U většiny lidí se tak děje bez problémů. Existuje však tzv. Wilsonova nemoc. Ten, kdo
jí trpí, měď vylučovat nedokáže. Musí proto brát
léky se silnými vedlejšími účinky. Naději na šetrnější léčbu teď přináší makromolekulární chemici.
O tom, kdo Wilsonovou chorobou onemocní,
rozhodují geny, konkrétně jde o mutaci genu
ATP7B na 13. chromozomu. Tento gen je potřeba
k tomu, aby se měď navázala na ceruloplasmin,

tedy enzym, který měď v našem těle transportuje
a zároveň reguluje její množství. Aby se u nás Wilsonova nemoc projevila, zmíněnou mutaci genu
musíme zdědit od obou rodičů. Pokud nám ji předá jen jeden z nich, staneme se přenašeči nemoci,
ale onemocnění samotné se u nás neprojeví.
Těm, kdo nemocí trpí, se už od dětství v těle
hromadí měď, hlavně pak v játrech a v mozku.
U někoho se příznaky projeví už v raném věku,
někomu propuknou až na prahu dospělosti. Objeví
se bolesti břicha, zvracení, celková únava, třes,

Foto: 2x archiv ÚMCH AV ČR
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Členové výzkumného týmu Miroslav Vetrík a Martin Hrubý

zhoršení řeči, problémy s chůzí, v pokročilém
stadiu přichází i deprese, změny chování nebo
agresivita. Součástí příznaků může být i bronzové zbarvení kůže a tzv. Kayserův‑Fleischerův
prstenec, tedy kruh tmavší barvy na okrajích oční
duhovky. Neléčená Wilsonova nemoc pacienta
přímo ohrožuje na životě.
Vyléčit nemoc vědci zatím neumí, dokážou ale
tlumit příznaky. Pacient užívá chelátory, které
měď vychytají a vyloučí z těla ven. Problémem ale
je, že nejdříve vychytají měď nejlépe přístupnou.
Bohužel je to právě ta měď, kterou organismus
potřebuje ke svému chodu. Teprve až potom
chelátory na sebe navážou hůře přístupnou měď
uloženou v orgánech. Proto tuto léčbu doprovázejí vedlejší účinky pramenící z nedostatku
„užitečné“ mědi.
Dalším způsobem léčby je podávání velkého
množství zinku. Ten sice, hodně zjednodušeně
řečeno, obsadí transportér vstřebávající měď
z trávicího traktu pro sebe a tím se měď nemá jak
vstřebat, ale zároveň podráždí trávicí trakt. Pacienti tedy přežijí, ale za cenu značných problémů.
Zdá se ale, že se otevírá cesta k léčbě, která nebude
mít vedlejší účinky buď žádné, nebo jen zcela
minimální. Na nové metodě teď pracují vědci
z Ústavu makromolekulární chemie Akademie
věd České republiky. „Vyvinuli jsme nevstřebatelný
polymer, který měď na sebe naváže. Dochází k tomu
v trávicím traktu, a proto nevezme měď organi
smu tam, kde ji potřebuje. Zároveň neinteraguje
s trávicím traktem, takže ho nedráždí,“ popisuje
Martin Hrubý, jeden ze spoluřešitelů výzkumného projektu a vedoucí oddělení Nadmolekulární
polymerní systémy.
Jedná se o porézní prášek, který se buď přimíchá
do jídla, případně ho půjde zabalit do kapslí, které
pacient spolkne společně s jídlem. Prášek na sebe
naváže přebytečnou měď z potravy a odejde společně se stolicí. Že to funguje, už vědcům potvrdily
laboratorní myši. Výzkumníci ale museli vyřešit
zapeklitý problém. Jak zjistí, že jimi vyvinutý polymer skutečně dokáže měď z potravy vychytat?

Nová strategie léčby Wilsonovy choroby

Výsledky díky malému
množství radioaktivity
Už jsme několikrát zmínili, že měď se v organismu
běžně vyskytuje. Pokud by tedy vědci udělali klasický rozbor materiálu a našli v něm měď, nepoznají, jestli jde o měď z potravy, nebo o potřebnou
měď z těla. Naštěstí ale existuje měď radioaktivní,
s chemickým značením 64Cu. A právě tuto měď
myši dostaly v potravě společně s vyvíjeným polymerem. „Jde o radionuklid mědi, který má pro naše
účely vhodný poločas rozpadu i typ záření. Díky
tomu zjistíme, jestli jsme vychytali měď z potravy,
nebo jinou,“ vysvětluje Martin Hrubý.
Radioaktivitu vědci použili i pro výzkum polymeru samotného, respektive toho, zda se nevstřebává.
„Ligand vychytávající měď se dá poměrně snadno
jodovat. Když se použije radioizotop jodu, tak
se polymer označí a měřením radioaktivity pak
můžete zjistit, jestli se vstřebal, nebo ne. A takto
jsme zjistili, že se opravdu nevstřebává,“ doplňuje
Hrubý a zdůrazňuje, že nepracuje s nijak velkými
dávkami záření. Svědčí o tom skutečnost, že
v laboratořích tohoto typu dokonce ani nejsou
povinné dozimetry.
Metoda, kterou vědci v Ústavu makromolekulární
chemie AV ČR vyvíjejí, nebude užitečná jen při
Wilsonově nemoci, ale po drobných úpravách i při
dalších poruchách metabolismu kovů, například
železa. Jestli se ale k pacientům doopravdy dostane, záleží na tom, jestli se vědcům podaří najít
investora, který jim umožní polymer postoupit
do certifikovaných preklinických a klinických
zkoušek. „Výhodou je, že polymer není vstřebatelný.
Tím pádem se z legislativního hlediska nejedná
o léčivo. Proto jsou tam mírnější parametry na pod
mínky, které se musí splnit,“ láká vědec potenciální
investory.
Překážkou by podle něj nemuselo být ani to, že
Wilsonova nemoc patří mezi vzácná onemocnění, a tím pádem představuje poměrně malý trh:
„Firmy můžou pacientům, respektive zdravotním
pojišťovnám účtovat vysokou cenu za léčbu, mno
hem vyšší, než je výrobní cena toho polymeru, který

je naopak velmi levný. Díky tomu i relativně málo
pacientů může náklady na výzkum zaplatit.“ Hrubý
ještě dodává, že pacienti léky berou celoživotně,
tudíž odbyt bude zajištěný. Navíc těch nemocných není zas tak málo. Udává se, že chorobou
onemocní asi jeden člověk ze třiceti tisíc. Některé
populace, například v Asii, ale mají k této nemoci
vyšší genetické předpoklady, a tak se u nich nemoc
vyskytuje častěji. Nemluvě o etickém hledisku, kdy
se naděje na kvalitnější život nabízí nemocným
dětem, nebo o prestiži české vědy…

Geotermální teplárny?
Víme, kde můžou vzniknout
S praktickým využitím geotermální energie se
v Česku setkáváme zatím jen minimálně. Jedná
se hlavně o tepelná čerpadla u rodinných domů.
Potenciál geotermální energie u nás je ale výrazně
větší. Ukazuje to nová mapová aplikace, kterou
na svém webu zveřejnila Česká geologická služba.
Zohledňuje nejen to, kde je pod povrchem dostatečná teplota, ale i to, kde z určitých důvodů vrty
vzniknout nemůžou, přestože by to geologické
podmínky umožňovaly. Aplikaci využije státní
správa, místní samosprávy i investoři.
Potenciál geotermální energie u nás mapovaly Česká
geologická služba, Geofyzikální ústav Akademie
věd ČR a Komora OZE, a to v projektu podpořeném
Technologickou agenturou ČR. Webová mapová
aplikace je jedním z jeho výstupů. „Mapa zobrazuje
teploty v různých hloubkách a v různých oblastech,“
představuje projekt jeden z řešitelů Jan Holeček
z České geologické služby. Na mapě si můžeme
zvolit teplotu v hloubkách od 400 metrů do 5 kilometrů. Kdybychom se dostali přímo do vrtů, v těch
nejmělčích vrstvách by nám bylo docela příjemně,
teplota se tam běžně pohybuje mezi deseti a dvaceti
stupni Celsia. Pokud bychom ale sestoupili do těch
největších hloubek, bude nám horko. V oblastech
s největším geotermálním potenciálem teploty
v 5 000 metrech hloubky přesahují 200 °C.
Kromě teplot v podzemí ukazují mapy i místa,
kde je případné vybudování geotermálních vrtů
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ztížené nebo zcela nemožné. Takovými místy jsou
například dopravní stavby jako železnice, dálnice,
silnice, dále lomy a doly, místa ohrožovaná třeba
skalními sesuvy a nechybí ani přírodně chráněná území. „Mapa je určena pro investory a státní
správu. Pokud jako investor vím, že v oblasti je vyšší
geotermální potenciál, tak je mnohem pravděpodob
nější, že v takové oblasti moje geotermální instalace
bude mít vyšší účinnost, a tudíž i vyšší výnos,“
doplňuje Holeček.
Zjištěný potenciál geotermální energie v Česku se
může srovnávat s evropským průměrem. I proto
by geotermální vrty mohly teoreticky vzniknout
na celém území naší republiky – tedy za předpokladu, že nenarazí na některou ze zmíněných
překážek. Pokud bychom ale chtěli získat energie
co nejvíce, soustředili bychom se na severní Moravu, Semilsko, Liberecko, Podkrušnohoří, Ašsko
a Českobudějovicko.
Pro stanovení potenciálu vědci využili data z více
než tří stovek vrtů po téměř celé České republi-

Foto: Daniel Mrázek
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Jan Holeček s mapou geotermálního potenciálu Česka

S čím geologové u nás naopak nepočítají, jsou geotermální elektrárny. Na ně je v našich hloubkách
„zima“…
Geotermální energie využívá teplo, které má naše
planeta od svého počátku. „Naše planeta se formo
vala z plynoprachového oblaku, který se smršťoval
a uchoval v sobě teplo. Dalším zdrojem geotermální
energie je radiogenní rozpad radioizotopů uranu,
thoria a draslíku, které se vyskytují v horninách,“
vysvětluje Holeček. Důvodem, proč v některých
místech je v hloubkách vyšší než jinde, je geologická stavba území. Některé horniny totiž vedou
teplo lépe. Vliv má samozřejmě i sopečná činnost,
proto se geotermální energii mnohem více daří
například v Itálii nebo na Islandu.
Mapovou aplikaci zobrazující potenciál geoter
mální energie v Česku najdete na stránce
www.geology.cz/teplozeme.
Schéma geotermální teplárny

ce. „Ve vrtu se změří teplota, na jejímž základě se
vypočítá geotermální gradient. To je nárůst teploty
s hloubkou. Průměrný teplotní gradient na území
České republiky je třicet stupňů, ale v reálu se pohy
buje od patnácti do čtyřiceti stupňů Celsia na jeden
kilometr hloubky,“ objasňuje geolog a zdůrazňuje, že
žádný ze zkoumaných vrtů nevznikl primárně pro
stanovení potenciálu geotermální energie: „Buďto
to byly výzkumné vrty, například strukturní hluboké
vrty, na Moravě to byly vrty na průzkum uhelných
ložisek, uhlovodíků, plynu nebo ropy.“ Vědci tedy
sbírali a vyhodnocovali již dříve naměřená data.
Stále ale ještě existují oblasti, jejichž geotermální
potenciál vědci zatím jen odhadují, zejména se
jedná o střední Čechy a Vysočinu. Tam vhodné
vrty zatím chybí. Geologové tedy plánují, že v budoucnu v těchto oblastech asi deset vrtů vyhloubí.
Tím mapu geotermálního potenciálu Česka ještě
zpřesní.
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Deset tepláren do roku 2030
„Geotermální energie bude v budoucnu hrát čím dál
větší roli, zejména s ohledem na příklon k obno
vitelným zdrojům energie. Budeme tu mít několik
desítek geotermálních tepláren, které budou schopny
vytápět menší a střední města. Největší potenciál
pak vidím v takzvané mělké geotermální energii,
tedy v tepelných čerpadlech, která budou schopna
vytápět budovy od velikostí rodinných domů až po
velikost administrativních budov, případně továren
a průmyslových hal,“ očekává Holeček a věří, že
prvních deset tepláren by mohlo vzniknout ještě
do roku 2030.
Geotermální tepelná čerpadla se už dnes používají,
ale zatím jen v omezené míře. Konkurenci mají
v tepelných čerpadlech využívajících vzduch. Jejich
instalace je totiž zpravidla levnější. Na druhou
stranu ale mají nižší účinnost než geotermální
tepelná čerpadla.

Brněnští vědci zjednoduší
a zefektivní operace srdce
Nové zařízení vyvinuté v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky (ÚPT AV ČR)
v Brně usnadní a zefektivní implantaci kardiostimulátoru. Dosud se lékaři musí spolehnout
na klasické EKG. Z něj ale nejdou vyčíst všechny
potřebné informace jednoduchým způsobem, například lokalizace jizvy po infarktu. Změnu přináší
nová technologie VDI monitor. Jeho uvedení do
praxe má zajistit nově založený startup.
„Přijdete k doktorovi, lehnete si na lůžko, sestřička
vám přilepí standardní elektrody, zapne počítač,
bude měřit jednu nebo dvě minuty a pustí vás
domů,“ popisuje Pavel Jurák, který na ÚPT AV ČR
vede oddělení Medicínské signály. Tento popis se
zatím nijak neliší od dosud běžného dvanáctisvodového EKG. Rozdíl nastává v tom, co na monitoru uvidí lékař. Kromě typických čar, které každý
zná, monitor zobrazuje modrý čtverec s výrazným
červeným reliéfem. Zatímco křivku EKG rozluští

jen odborník, z obrázku na VDI monitoru i malé
dítě pozná, jestli je pacient zdráv, nebo ne. Pokud
červená barva vytváří rovný a úzký sloupec, je vše
v pořádku. Pokud se vzory ohýbají a mění tloušťku, znamená to problém. Podle tvaru a odstínů
barev lékař snadno vyčte přesnou diagnózu.
VDI monitor využívá původní technologii ultra
vysokofrekvenční EKG. První experimenty byly
provedeny teprve před devíti lety. „Zařízení dokáže
měřit elektrickou aktivaci srdečních komor v celém
jejich objemu a díky tomu velice přesně stanoví
různé patologie, které jsou spojené s tzv. dyssyn
chronií. To znamená, že se srdce neaktivuje v celém
objemu v jednom čase, ale jednotlivé části se aktivují
různě opožděně. Pacient se pak zadýchává, má nižší
výkonnost a zkracuje se mu život,“ vysvětluje Jurák.
Přístroj vyvinutý brněnskými vědci zmíněné zpoždění změří a zároveň ukáže, kde přesně k němu dochází. Odhalí tak například místo jizvy po infarktu nebo
oblast s poruchou elektrického vedení. To poslouží
k tomu, že lékař provádějící implantaci kardiostimu-

Foto: 2x archiv ÚPT AV ČR
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Lékař u VDI monitoru

Takto vypadá záznam z VDI monitoru. Prohnutá barevná čára značí dyssynchronii.

látoru naprosto přesně zjistí, kam optimálně umístit
stimulační elektrodu. Stimulátor tak může sloužit
mnohem efektivněji než doposud, díky čemuž se
zlepší kvalita života lidí se srdečními nemocemi.
„Kardiologové se dosud musí spolehnout na stan
dardní dvanáctisvodové EKG. Při implantaci
kardiostimulátoru se snaží, aby tvar QRS komplexu,
což je určitá část EKG, odpovídal optimální aktivaci.
Nicméně interpretace EKG je někdy nejednoznačná.
Z toho důvodu lékaři nedokážou ve všech případech
implantovat kardiostimulátor optimálně,“ přibližuje
Jurák úskalí současné technologie.

První nemocnice ho už
experimentálně testují
Myšlenka na využití ultra vysokofrekvenčního
EKG se v hlavách vědců zrodila před necelými
deseti lety, když v brněnské Fakultní nemocnici
u sv. Anny lékaři společně s vědci z ÚPT začali
provádět první experimenty. „Tam jsme si všimli

vysokofrekvenčních signálů, které doposud nikdo
neinterpretoval. Diskutovali jsme o nich s lékaři
a snažili se jim přiřadit nějaký fyziologický význam.
Postupně jsme na to přišli a uvědomili jsme si, že
v tom je vysoká přidaná hodnota. Začali jsme tedy
přemýšlet, jestli by se nedalo realizovat zařízení,
které bude jednoduché a které bude poskytovat
výsledky v reálném čase,“ vzpomíná Jurák.
Jednou z prvních věcí, kterou museli vědci vyřešit,
bylo, jakým způsobem výsledky zobrazovat. Na
vývoji vhodného softwaru se podílel další vědec
z ÚPT Filip Plešinger: „Složitost softwaru je v tom,
že výpočet musí probíhat v reálném čase a musí
být spolehlivý. Je to velké množství výpočtů, které
probíhají současně. Musíte identifikovat každý
srdeční tep, roztřídit jej podle morfologie a pak
vypočítat velké množství takzvaných amplitudových
obálek v různých frekvenčních pásmech. Tyto obálky
se následně kombinují do sebe a z toho pak vznikne
barevná mapa, kterou vidíte. Mění se s každým

nově příchozím tepem, takže jak člověku bije srdce,
v našem softwaru uvidíte, jak se mapa změní.“
S prvními VDI monitory nasazenými v praxi, byť
zatím jen v rámci experimentálního používání,
se už setkáme, a to ve třinácti nemocnicích nejen
v Česku, ale i v zahraničí. Kromě nemocnic v Brně
VDI monitor najdeme ve vybraných nemocnicích
v Praze, dále v Liberci, Ostravě, ale i ve zdravotnických zařízeních ve Velké Británii, Nizozemsku
nebo Maďarsku.
K většímu rozšíření VDI monitorů by měl přispět
nově založený startup VDI Technologies, na němž
se společně s ÚPT podílí i další partneři, kteří
přispěli k vývoji technologie – mimo jiné Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně, Univerzita Karlova
a společnost Cardion. „Chceme vytvořit zařízení,
které bude komerčně úspěšné. Budeme prodávat
buď VDI monitory, nebo licence a zařízení samotné
bude součástí jiných systémů,“ plánuje Jurák. První
komerčně dostupné produkty by se měly objevit za
pět až osm let. Do té doby budou vědci pracovat
na experimentálních zařízeních, pomocí kterých
technologii vylepší a upřesní.
Pavel Jurák předpokládá, že během tří let od spuštění prodeje se prodá až 7 000 kusů, přičemž cena
jednoho z nich se bude pohybovat od jednoho
do tří milionů českých korun. Komercializaci
pomůže i významné ocenění, které se vědcům
dostalo na mezinárodní konferenci European
Heart Rhythm Association (EHRA), jež proběhla
letos na jaře v Kodani. Konference se zúčastnilo
na 4 300 špičkových kardiologů a vědeckých pracovníků. VDI zvítězil v kategorii přínos v technologiích a inovacích, do níž se přihlásilo celkem
16 technologií z celého světa.
(Vědeckým objevům se věnujeme
rovněž na portále KomoraPlus.) ■
DANIEL MRÁZEK
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Unikátní relax v Janských Lázních:

Dopřejte si účinnou vodíkovou terapii!
Lázně Janské Lázně jsou světoznámé a oblíbené již po staletí (teplý pramen tu byl podle legendy objeven už v roce 1006).
Jsou proslavené nejen svou jedinečnou léčivou termální vodou, ale i svou nádhernou polohou uprostřed panenské přírody
Krkonošského národního parku. A své dobré jméno si vybudovaly také zcela mimořádnou kvalitou zdejších léčebných procedur.

T

ato kvalita je zajišťována i neustálými inovacemi – například v roce 1935 se tu začaly léčit
stavy po dětské obrně podle vzoru amerických
lázní Warm‑Springs. Janské Lázně v této léčbě
byly první v Evropě. A nyní, od letní sezony 2022,
přicházejí Lázně Janské Lázně s další mimořádnou
novinkou: klienti tu mohou relaxovat a posilovat
si svoji imunitu pomocí lázeňských procedur obohacených o molekulární vodík (nebo se vodíkem
přímo léčit).
Zdejší lázeňské koupele, masáže, zábaly – to vše si
totiž nyní mohou lázeňští hosté dopřát i s blaho-

Foto: Státní léčebné lázně Janské Lázně

Foto: H2 Times

Mottem Lázní Janské Lázně je „Zpět do
života“. Nyní to díky rychlému relaxačnímu
a léčebnému působení molekulárního vodíku
platí dvojnásob. Lázně Janské Lázně si tak
i ve 21. století zachovávají punc inovátora,
jsou skvělou oázou pro tělo a rájem pro
duši. Odpočiňte si od podnikání originálním
a účinným „H2“ způsobem, který byl objeven
teprve nedávno v Japonsku!

dárnými účinky molekulárního vodíku. A nejen to.
Lázně nabízejí i inhalační terapii s molekulárním
vodíkem a také ozdravující pitnou kúru založenou
na pití vodíkové vody.

64

www.komora.cz

„Díky spolupráci s H2 WORLD HEALTH & BEAU
TY COMPANY využíváme molekulární vodík jako
velmi efektivní doplněk našich terapií a procedur,“
říká Martin Voženílek, ředitel Státních léčebných

lázní Janské Lázně. „Molekulární vodík zvyšuje
účinnost stávajících procedur a urychluje fyzickou
i psychickou relaxaci i přímou léčbu pacientů. Mole
kulární vodík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu.
Je to nejmenší molekula ve vesmíru, umí proniknout
do vnitřních struktur tělesných buněk, kde poté
účinně a pozitivně ovlivňuje biochemické reakce.
Je nejsilnějším a přitom selektivním antioxidantem,
má ověřené protizánětlivé a regenerační účinky.
Lidskému tělu je zcela přirozený.“
Terapie a procedury, které jsou na molekulárním
vodíku založené nebo jsou jím obohacené, pomáhají
například i lidem s kardiovaskulárním onemocněním, rakovinou, nadváhou, cukrovkou, neuro
‑svalovým onemocněním, neurodegenerativním
onemocněním, únavovým syndromem, autoimunitním onemocněním, akutním zánětlivým onemocněním… A významně pomáhají, jak bylo vědecky
prokázáno, i rychlejší regeneraci po covidu. ■
PETR HUŠEK
Převzato z H2 TIMES (www.h2times.news)

Informační systém QI nabízí zajímavá
řešení s dlouhodobými přínosy
Přesné aktuální informace a optimálně nastavené procesy jsou
zásadními konkurenčními výhodami pro každou společnost. Získáte je
s QI, které funguje jako informační páteř podniku. Jedná se o český
komplexní systém složený z 31 modulů zaměřených na nejrůznější
firemní agendy a úseky. Vy pak využijete pouze to, co sedí vašemu
podnikání. A to doslova, protože QI je připravené na většinu oborů.
S QI každý den pracuje cca 50 000 uživatelů, kterým výrazně usnadňuje
práci. Jak konkrétně pomáhá?
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ZV-Nástroje s. r. o.
Úspěšně navazují na tradici interní nástrojárny Zbrojovky Vsetín, která byla založená
před více než 80 lety – pro produkci zbraní tehdy vyráběla tvářecí i řezné nástroje,
měřidla, formy, přípravky, přesné strojní součásti i celé montážní skupiny. Ve stejném
rozsahu se dnes ZV-Nástroje zabývají zakázkovou malosériovou a kusovou výrobou
pro zákazníky z celé Evropy.

Původní systém jednotlivá oddělení informačně nepropojoval. Hlavní
benefit po implementaci QI proto spočívá v kontinuitě dat, což se nejvíce
odráží při plánování a vyhodnocování zakázek. „Mohu se podívat na
využití strojů, jak je výroba daleko, kde se nachází konkrétní díl nebo lze
ověřovat skladové zásoby,“ popisuje jednatel Viktor Nevrlý. V minulosti
byl problém také v oblasti poptávek a objednávek, které sice byly
zaevidovány v původním softwaru, při postoupení výrobě ale musely
být vytištěny a odneseny do jiných dveří. Lidé trávili nezanedbatelný
čas „papírovou turistikou“. Nyní díky workflow toto přenášení odpadlo.
„V předvýrobní fázi jsme při zpracování podkladů a technologických
postupů v porovnání s původním systémem o 30 % rychlejší,“
vyhodnocuje jednatel. Prostřednictvím modulu Business Intelligence
lze na data nahlížet z různých hledisek: „Získáváme celkový pohled na
jakýkoliv segment: může jít například o zakázky, plánované i skutečné
náklady, ziskovost, skupiny výrobků, konkrétní výnosnost jednotlivého
oboru, případně i odběr vytipovaného zákazníka. Vše lze členit na různá
období. Díky tomu mám po ruce data pro další jednání a strategie
i výstupy majitelům,“ dodává jednatel.

CYKLOMAX, spol. s. r. o.
Na trhu je od roku 1993. Mezi největší velkoobchody
s velomateriálem v České republice se zařadil již
velmi brzy po svém vzniku. Nyní nabízí všechny typy
jízdních kol, elektrokol, náhradních dílů i doplňků.

Související přínosy QI
▪ Aktuálnost a přehlednost dat
▪ Bezproblémová implementace s minimální časovou ztrátou
(7 pracovních dní)
▪ Dohledání informací k jedné zakázce zkráceno o 9 minut
▪ 30% snížení časové náročnosti při plánování výroby
▪ Úspora až jednoho pracovního dne měsíčně při tvorbě přehledů
▪ Žádost o kompenzaci mezd (program Antivirus – podpora
zaměstnanosti) pro všechny pracovníky za 20 minut
▪ Pomoc s generační obměnou: o 4 pracovníky v administrativě méně
▪ Bezproblémové zpracování podkladů pro technologické postupy
▪ Stoprocentní zastupitelnost
▪ Eliminace rizika nedodržení termínů a zákaznické nespokojenosti
▪ Efektivnější plánování zaměstnaneckých kapacit
▪ Prostor pro optimalizaci nákladů i obchodních vztahů
▪ Přesné podklady pro efektivní jednání s odběrateli
▪ Přístup k informacím odkudkoliv, kde je připojení k internetu
▪ Přehled nad konsignačními sklady

Největším přínosem implementace QI je
ekonomický přehled o finančním toku zboží
a efektivně řízený nákup i prodej produktů.
„V QI přehledně evidujeme 900 000 cen pro
14 000 druhů zboží. Můžeme kombinovat
téměř libovolný počet dealerských kategorií.
Dynamicky je přidáváme a měníme podle
potřeby prodeje. Slevy máme přesně a správně
nastavené,“ říká produktový manažer a jednatel
Miroslav Kvapil. Zavedení QI přineslo také
nárůst obratu. „Rok po implementaci se
efektivita prodeje zvýšila o 50 % a během
následujících 4 let jsme zvedli obrat o 70 %,“
vypočítává manažer. Po rozšíření řešení o řízený
sklad s využitím čárových kódů se další roční
úspora pohybuje mezi 400 000 až 500 000 Kč.
Společnost s QI roste i nadále: při stejném
počtu zaměstnanců byl obrat zvýšen ještě
dvakrát (a to i díky druhu prodávaného
sortimentu, v tomto případě elektrokol).
„Systém funguje stoprocentně, na čemž má
velké zásluhy i náš implementační partner,“
dodává manažer.

Související přínosy QI
▪ Úspora času při příjmu zboží
o 1/3 oproti minulosti
(300 člověkohodin za rok)
▪ Významné omezení spotřeby
papíru (na objednávku stačí
jeden list místo tří)
▪ Není potřeba dvou skladníků
i při navýšení objemu
objednávek
▪ Snížení chybovosti, která
generuje mnoho neefektivních
úkonů s následnými
náklady – finančně je zlepšení
sedminásobné
▪ Zrychlení dohledatelnosti zboží
o 100 %
▪ Menší časová náročnost při
expedici o 40 % (cca 800 hodin
za rok)
▪ Úspora 8 pracovních dní při
inventuře a rekordně nízká
manka
▪ Zjednodušení a zpřesnění
procesu fakturace
W
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Manažerské zamyšlení nad nutností
propojit schopnosti více generací

Mezigenerační týmy
mají konkurenční výhodu
Po dvou letech pandemie to v mnoha firmách obrazně řečeno vypadá jak po malování. Nábytek se vrací na své původní
místo, pokládají se zpátky koberce a knihy se rovnají do knihoven. Ale asi nikde to nebude úplně stejné jako před covidem.
I když se Země vlivem pandemie nepřestala točit, hrozeb bohužel neubylo, spíše naopak. A společnost se přizpůsobila,
nové technologie definitivně zabraly prostor těch starých knihoven.

S

tejně jako na přínos nových technologií ve
všech oblastech našeho života upozornily nás
uplynulé dva roky na význam jedné manažerské dovednosti: udržet tým, udělat vše pro to,
aby zůstal funkční, soudržný a přitom dynamický
i v podmínkách, které nejsou zrovna ideální.
Jsme‑li nyní opět všichni pohromadě, můžeme se
zamyslet nad tím, jak lépe řídit svoje týmy, a především jak je učinit ještě více konkurenceschopnými
a připravenými adaptovat se na podněty 21. století.

vztahy, jsou empatičtí a nezaleknou se nepohody,
protože už leccos zažili.

Synergie různých schopností

To první, co člověka napadne, když přemýšlí
o výzvách, které přinese nová doba a stále se
rozrůstající virtuální svět, jsou požadavky klientů
mít všechny služby pokud možno 24 hodin 7 dnů
v týdnu k dispozici v nějaké aplikaci ve svém mobilu. O našem úspěchu bude rozhodovat ne to, jak
budeme schopni na požadavky klientů reagovat,
ale zda je budeme schopni předvídat. Chceme‑li
být krok před nimi, musíme zapojit do práce co
nejvíce mladých lidí. Důvody jsou nasnadě, hlavní
je ten, že oni jsou s technologiemi sžití, nepohybují
se v nich jako uživatelé, ale jsou přímo součástí
kybernetického světa. Nejsou v něm hosté, kteří
zapnou přístroj a vypnou ho, ale jsou s ním propojeni způsobem, jakým přemýšlejí, jak jednají, jak
se rozhodují. Což je důležité a přínosné zejména
při tvorbě architektury nových služeb, při nalézání
těch klientsky nejrychlejších a nejpříjemnějších
způsobů komunikace.
To je to první, co mě napadá, když se zamyslím
nad sestavováním týmů pro dobu, která nastane. A hned mě ale napadne i to druhé, že řídím
zdravotní pojišťovnu a že většina našich klientů
nové technologie vítá, ale vyrůstala ve světě, který
fungoval, řekněme, analogově.

Každá generace má své bohatství
Populace stárne, což se logicky týká i našich klientů. Ale především lidé jsou dnes aktivní mnohem
delší dobu, než tomu bylo třeba před dvaceti lety.
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Důležitá je schopnost předvídat

ÚKOLEM, PŘED KTERÝM
JAKO MANAŽEŘI DNES STOJÍME,
JE PROPOJIT SCHOPNOSTI
A DOVEDNOSTI LIDÍ NĚKOLIKA
GENERACÍ, A TO V ŠÍŘI A HLOUBCE,
JAKÁ TU DOSUD NEBYLA.
Což je skvělé. To ale také znamená, že my potřebujeme svoje služby stavět také na míru lidem,
kteří žijí dnešní život, naučili se „pohybovat“
v digitálním světě, ale jsou v něm jako návštěvníci.
Proto je užitečné, když se nám podaří zapojit do
týmové spolupráce více generací. Jejich vzájemnou
interakcí mohou vznikat projekty, které osloví
klienty napříč generacemi, s různými životními
zkušenostmi i osobními požadavky. Právě v době
pandemie se nám osvědčilo kombinovat spolupracovníky, kteří umějí rychle využívat technologické
novinky, s lidmi, kteří více dají na mezilidské

Úkolem, před kterým jako manažeři dnes stojíme,
je propojit schopnosti a dovednosti lidí několika generací, a to v šíři a hloubce, jaká tu dosud
nebyla. Dříve měla mladá generace vliv především
na životní styl, módu, trendy. Ale nyní určuje způsob, jakým komunikujeme mezi sebou i s klienty.
Proto mladé lidi potřebujeme. Na straně druhé
potřebujeme udržet v týmech i lidi zkušené, kteří
naopak znají prostředí, jsou odborně fundovaní,
mají mezinárodní přesah. Odehrává‑li se výrazná
část klientských služeb v mobilním telefonu,
neznamená to, že věci jako empatie, individuální
přístup a důvěra ztratily na významu. Právě naopak. Potřebujeme zachovat vztah mezi společností – značkou, chcete‑li – a klienty. A to v konečném
důsledku jde pouze reálnými výsledky a předvedenými výkony. Jen je nyní vše velmi rychlé a více
než za přepážkou to probíhá online.

Lidský potenciál bez předsudků
Význam vícegeneračních týmů poroste. Bude to
vyžadovat manažery trpělivé, dokonale seznámené se svými spolupracovníky, znalé psychologie.
A především odborníky, protože v dnešní prostořeké době se neznalost neomlouvá. A nezakryje.
Myslím, že budeme vídat v mnoha oborech na odpovědných místech lidi mladší i starší, než bylo
dosud zvykem. I zde je třeba se zbavit předsudků
a posuzovat vše jedinou správnou optikou a tou
je zájem klienta. Pro manažery mnohdy zvyklé
se pohybovat v podobných věkových a sociálních
bublinách to představuje novou situaci, ale schopnost přizpůsobit se změnám je naším každodenním chlebem. Spojit přednosti nových technologií
s lidským potenciálem je klíčovou manažerskou
dovedností 21. století. ■
DAVID KOSTKA, generální ředitel ZPMV ČR
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