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V

ážení podnikatelé,
spoustu práce lze vyřešit z domov posledních týdnech vše nava bez nutnosti denně docházet
svědčuje tomu, že nás čeká
do kanceláře, porady se přesunuly
poměrně krušný podzim vzhledem
na Skype nebo Teams a podobné
k pokračující pandemii koronaviru,
platformy. Samozřejmě takový pokterá udeřila na Českou republiku
stup neumožňuje situace například
ještě větší silou než na jaře. Přece
ve výrobních firmách. Tam dal
jen je ale naše situace o poznání
koronavirus výrazný impulz k zefekoptimističtější, než byla v březnu.
tivnění výroby s co možná nejmenVirus známe mnohem lépe než
ším počtem osob, které se přímo
RADEK JAKUBSKÝ
před několika měsíci a i vláda si
v provozech potkávají. To s sebou
viceprezident
uvědomuje, že nemůže opět zastanese efektivitu výroby i ve složitých
Hospodářské komory ČR
vit ekonomiku, což by bylo pro naši
covidových časech.
zemi fatální.
Lidskou práci však stroje plnoKoronavirus tu s námi zkrátka je a nezbývá nám
hodnotně nenahradí a poptávka po pracovnících
nic jiného, než se s ním naučit žít a v rámci možtrvá i během pandemie. Také v tomto ohledu jako
ností účinně bojovat. A to jak v běžném, tak podKomora dlouhodobě upozorňujeme, že vláda musí
nikatelském životě. Tématem tohoto čísla časopisu
umožnit – samozřejmě při dodržení epidemiologicKomora je strojírenství a digitalizace. První termín kých pravidel – nábor pracovních sil ze zahraničí.
vystihuje jeden z hlavních pilířů naší ekonomiky,
Bez nich reálně hrozí, že českou ekonomiku nenakterý je klíčový i z pohledu exportu na zahraniční
startujeme. Týká se to jak zaměstnanců z okolních
trhy. Je nepochybně dobrou zprávou, že se po výunijních států, tak ze třetích zemí, zejména z Ukrapadku v průběhu jara tento obor opět oživuje a že
jiny. Navzdory mírnému nárůstu nezaměstnanosti
firmy dosavadní krizi přečkaly a fungují nadále.
totiž stále budou existovat firmy a obory, které se
A to díky důsledné zdravotní prevenci, a hlavně
bez zahraniční pracovní síly neobejdou.
díky dobré finanční kondici podniků.
Vím, že nás všechny čeká tvrdá práce, ale jsem
Jestli něčemu koronavirus prospívá, je to digitalizace
přesvědčen, že to spolu zvládneme. Hospodářská
práce nás všech i zvýšení efektivity. Zjistili jsme, že
komora pro to udělá maximum.
Foto: archiv HK ČR
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VIP osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života

Odbor vnitřní komunikace

Q

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

Tel.: 266 721 604

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.

E-mail: vnitrnikomunikace@komora.cz
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Profesionální švýcarské kávovary

Dallmayr
Nevšední káva pro každou příležitost
KVALITNÍ KÁVA. MODERNÍ DESIGN. ERGONOMIE A MOBILITA. VODA,
JUICE A ZDRAVÁ VÝŽIVA V JEDNOM DOCKU. DOCKONALÝ SERVIS
Cafédock: multifunkční řešení centralizovaného občerstvení pro provoz
kanceláře, show roomů, hotelových lobby, čekáren, autosalonů a meeting
pointů • unikátní design a perfektní řemeslné provedení • mobilní, přitažlivé centrum setkání při krátké pracovní pauze i v rámci openspace • plně
ergonomické pro náročný kancelářský provoz • reprezentativní a funkční
prvek interiéru s vysokou přidanou hodnotou • individuální firemní vzhled

www.Dallmayr.cz

instagram.com/cafedock/

info@Dallmayr.cz

Tel.: 222 262 155

aktuálně

Krátce z Komory

Foto: archiv HK ČR

PODNIKATELSKÝ PES VYVINUTÝ
HOSPODÁŘSKOU KOMOROU ČR A NEWPS
BUDE NOVĚ DOSTUPNÝ I ÚČETNÍM

Komora navrhla od roku
2022 minimální mzdu
navázat na medián mezd
Zaměstnavatelé by se mohli dočkat
nových pravidel pro předvídatelný
růst minimální mzdy. Hospodářská
komora navrhla od roku 2022 zrušit
8 úrovní minimální mzdy označovaných jako zaručené a zachovat
jen jednu. Její výše by se odvíjela
od mediánu mezd. Vláda by ji
zároveň nemohla svévolně měnit.
„Navrhujeme předvídatelné řešení
pro stanovení výše minimální mzdy
za nekvalifikovanou práci. Na rozdíl
od dosavadní praxe, kdy se minimální
mzda několik let nezvyšovala vůbec,
a v dalších letech tak byli zaměstnavatelé pod tlakem skokového navýšení,
a kdy ji vláda oznamovala na poslední
chvíli,“ uvedl prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý. Například
vloni vláda vydala nařízení o zvýšení
minimální mzdy až 9. prosince.
Nový indexační mechanismus
podnikatelům umožní včas a přesněji
vytvářet roční i střednědobé finanční
rozpočty firmy. MPSV chce na rozdíl
od Hospodářské komory minimální
mzdu navázat na mzdu průměrnou.
Podle jejího záměru by měla činit
0,5násobek průměrné hrubé měsíční
mzdy za předminulý kalendářní rok.
„S tím nesouhlasíme. Podle takového
výpočtu by minimální mzda pro rok
2021 měla být 17 100 Kč, což je proti
současným 14 600 Kč nárůst o více
než 17 procent. Zvláště v situaci
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ČÍSLO MĚSÍCE

17 100 Kč

TOLIK BY ČINILA MINIMÁLNÍ
MZDA OD ROKU 2021 PODLE
VZORCE MPSV. S TÍM HK ČR
NESOUHLASÍ A NAVRHUJE
VLASTNÍ INDEXAČNÍ MODEL
PRO MINIMÁLNÍ MZDU.

pandemie covid-19 a prokazatelného
poklesu ekonomiky, respektive nutné
podpory restartu českých podniků,
by minimálně v roce 2021 byl takový
krok krajně nezodpovědný,“ dodal
Dlouhý.

Komora vydala nová
ANTI-COVID doporučení
pro firmy
Doporučení obsahují výčet všeobecně přijímaných základních
preventivních opatření přispívajících
ke snížení rizika nákazy novým
typem koronaviru v provozech,
ale i nová doporučení pro organizaci práce na pracovištích a pro
systematické zajištění důležitých
informací pro rozhodování vedení
firem o zavádění vnitropodnikových protiepidemických opatření.
Komora v osmi sadách pravidel mj.
doporučuje firmám, aby si sestavily

Právě oni jsou totiž často nejbližšími spojenci podnikatelů
při boji s narůstající administrativou a mnohdy některé
povinnosti za podnikatele přímo plní. Novinka je výsledkem
dohody prezidentky Svazu účetních ČR Magdalény
Králové s prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem
Dlouhým.

vnitropodnikový pandemický plán,
aby byl bezpečně zajištěn provoz
firmy během epidemie.
Doporučení na webu www.komora.cz
nejsou závazná, nicméně Hospodářská komora doporučuje firmám
je dodržovat ve vlastním zájmu.
Hospodářská komora také vyzvala
vládu, aby podnikatelé byli ještě
před přijímáním těch nařízení, která
budou mít dopad na podnikatelské
prostředí, systematicky začleňováni
do jejich přípravy.

Podnikatelé spustili
zpravodajský web
o podnikání Komora+
Hospodářská komora a komunikační agentura COT group spustily
nový zpravodajský web Komora+,
jehož obsah tvoří živnostníci
a firmy. Je určen hlavně 16 tisícům
členů Hospodářské komory
a 125 podnikatelským svazům,
asociacím, klastrům a řemeslným
cechům, které zastřešuje.
Web z první ruky přináší vybrané
novinky z prostředí domácího podnikatelského prostředí. Primárně se
soustředí na události v hospodářství
a na novinky z oblasti legislativy,
financí, personalistiky a dalších
oblastí, s nimiž se podnikatelé při
své každodenní činnosti setkávají.
Navštivte web www.komoraplus.cz.

jící podnikatele z oblastí dopravy,
zemědělství, řemesel a výrobních
činností. Hospodářská komora
proto 9. prosince organizuje pro své
členy seminář k EET, který se uskuteční přes internet. Na akci vystoupí
experti z Generálního finančního
ředitelství, Ministerstva financí ČR
a drobní podnikatelé, kteří už mají
s fungováním EET zkušenosti.
Přihlásit se lze na www.komora.cz.

Právní elektronický systém:
Podnikatelé a účetní spojili
síly
Zástupci Hospodářské komory
a Svazu účetních ČR podepsali memorandum o vzájemné spolupráci
a smlouvu o spolupráci na projektu
Právního elektronického systému,
který na jednom místě zobrazuje
povinnosti podnikatelů vyplývajících ze zákonů a vyhlášek. Podnikatelský PES bude podle nové dohody
dostupný i účetním, které jsou často
nejbližšími spojenci podnikatelů
při boji s narůstající administrativou, a mnohdy některé povinnosti
za podnikatele přímo plní. Aplikace bude proto rozšířena o další
funkcionality tak, aby účetním co
nejvíce zjednodušil jejich práci. Více
na www.pespropodnikatele.cz. Q
MIROSLAV BENEŠ,
Odbor vnější komunikace HK ČR

Startuje poslední vlna EET
Od 1. ledna 2021 se elektronická
evidence tržeb rozšíří i na zbýva-

aktuálně

Regiony a společenstva
Ústecký kraj
V Mostě proběhl první dostih
sezony
Na hipodromu v Mostě se uskutečnil
první dostihový závod letošní sezony.
Součástí programu, na němž se
podílela také OHK Most, byl dostih
o Cenu Hospodářské komory ČR.
Vítězem závodu se stal kůň Spencer
ze stáje Liliany Carvalho s jezdcem
Jaroslavem Línkem. Křišťálový pohár
Hospodářské komory předával letošnímu vítězi tajemník Úřadu Hospodářské komory ČR Tomáš Vrbík. Ten
mimo jiné velmi ocenil práci OHK
Most za její aktivity během koronavirové pandemie, kdy členským firmám
a podnikatelům poskytovala a poskytuje cenné poradenství při zvládání
propadu tržeb a finančních problémů.
Velký dík vyjádřil i předsedovi OHK
Most Rudolfu Jungovi, který dlouhodobě pomáhá rozvíjet podnikání
v regionu, lákat mladé lidi k řemeslu
a technickým oborům, a přispívá tak
k lepším podmínkám pro podnikatele
nejen na Mostecku, ale v celé ČR.

Mostecký hipodrom je unikátním produktem rekultivační činnosti po ukončení těžby uhlí a svým významem a pověstí se stále více zapisuje do povědomí
odborníků i laické veřejnosti.

kům přístupná do konce října. Více
informací na sizlingova@komora.cz,
tel.: 702 020 489.

10 let České asociace interim
managementu

Praha
Podzimní konference Provoz vodovodů a kanalizací pořádaná sdružením
SOVAK ČR plánovaná na 3.–4. listopadu v Clarion Congress Hotelu
v Praze se vzhledem k epidemiologické situaci neuskuteční v tradiční
podobě. SOVAK ČR proto připravuje
webovou konferenci, která bude mít
tři části vysílané postupně online.
3. listopadu proběhne webkonference Provoz vodovodů a kanalizací:
Zkušenosti z doby koronavirové.
5. listopadu se uskuteční online konference k tématu provozu vodovodů
a kanalizací s důrazem na odpadní
vodu a 10. listopadu program završí
webkonference Provoz vodovodů
a kanalizací: Pitná voda. Každá část
bude probíhat formou přednášek
s panelovou diskuzí vysílanou ze
studia s živým chatem. Pro více informací sledujte www.sovak.cz.
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Webkonference Provoz
vodovodů a kanalizací

Malíři pomáhali dětem
Východočeská cechovní skupina Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR spojila síly a pomohla
dobré věci. Její členové vymalovali nové prostory Základní školy speciální Neratov v Bartošovicích
v Orlických horách, která je určena pro děti s různou úrovní zdravotního postižení.

Středočeský kraj
Vhodné místo pro podnikání
KHK střední Čechy organizuje
v brandýské Kočárovně výstavu
pod názvem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – vhodné místo pro
podnikání? Na akci se představí

firmy podnikající v Brandýse nad
Labem-Staré Boleslavi, které chtějí
veřejnosti připomenout svou činnost
a představit své výrobky. KHK
střední Čechy chce touto akcí zviditelnit místní podnikatele, poukázat
na jejich aktivity a pomoci jim v pocovidové době. Vernisáž proběhne
5. října a výstava bude návštěvní-

Česká asociace interim managementu si připomíná 10. výročí od svého
založení. Při té příležitosti vydala publikaci, která mapuje její dosavadní
činnost i vývoj interim managementu
v ČR a obsahuje konkrétní příběhy z praxe. Almanach byl pokřtěn
na setkání členů CAIM v Kytíně, kde
proběhla také diskuze o dopadech
koronaviru na firmy a ekonomiku.
Další užitečné informace jsou k dispozici na www.caim.cz.

Plzeňský kraj
Podpora řemesel
v Domažlicích
O změnu pohledu veřejnosti na řemesla a technické obory dlouhodobě
usiluje OHK Domažlice, která pod
záštitou Ministerstva školství, Úřadu
práce a ve spolupráci s městy Stod
a Domažlice připravuje na 21. října
v kulturním domě ve Stodu prezen-

aktuálně

Přítomnosti ministra Karla Havlíčka na diskuzním fóru ve Vyškově využili zástupci Hospodářské komory také k pokračování debaty nad rozvojovými tématy Jihomoravského kraje.

tační akci Veletrh perspektivy řemesel
2020. Na 5. listopad pak v Domažlicích připravuje prezentační akci pod
názvem Od vzdělání k zaměstnání.
Obě akce mají přesvědčit budoucí absolventy základních škol, že s odborným vzděláním mají velké šance získat
uplatnění na trhu práce.

Předvolební diskuze v Plzni
Aktuální podnikatelská témata probírali zástupci firem na předvolební
diskuzi KHK Plzeňského kraje s lídry
pěti nejsilnějších politických stran.
„Jsem velmi ráda, že se nám i přes
nelehkou situaci kolem koronaviru
podařilo uspořádat toto setkání se
všemi lídry nejsilnějších politických
stran a účastníci s nimi mohli prodiskutovat témata týkající se plánů a vizí
jednotlivých politických uskupení,“
upřesňuje ředitelka KHK Plzeňského
kraje Radka Trylčová.

Karlovarský kraj
Testujeme duální vzdělávání
KHK Karlovarského kraje spustila projekt, kdy budou studenti
odborných škol moci testovat prvky
duálního vzdělávání a mimo jiné

absolvovat praxi u vybraného zaměstnavatele už od prvního ročníku.
Tuto možnost dostanou například
budoucí nástrojaři, elektromechanici,
obráběči kovů nebo skláři. Díky projektu bude možné, aby si žáci základních škol vyzkoušeli povolání ještě
před výběrem střední školy. „Chceme
nastavit podmínky pro poskytování
praktického vyučování v reálném prostředí firem a zařadit prvky duálního
vzdělávání do školství v Karlovarském
kraji. Chceme podpořit spolupráci
mezi firmami a odbornými školami,“
říká předseda představenstva KHK
Karlovarského kraje Tomáš Linda.

Jihomoravský
kraj
Ekonomické fórum ve Vyškově
Ekonomické nástroje státu a bankovního sektoru na pomoc podnikatelům při koronavirové pandemii
představil vicepremiér Karel
Havlíček na diskuzním fóru OHK
Vyškov. Sedmdesáti podnikatelům,
manažerům a zástupcům samospráv
z regionu Vyškovska představovali
podnikatelské programy také zástup-

ci Ministerstva pro místní rozvoj,
Komerční banky nebo ČMZRB.

Moravskoslezský
kraj
Celní aktuality na semináři
v Ostravě
Přehled o vývoji celní legislativy nabídl seminář KHK Moravskoslezského
kraje uspořádaný v Ostravě ve spolupráci s Celním úřadem. Novinky
z oblasti cel si přišlo poslechnout
na pět desítek zájemců. Pro ty, kteří
se nemohli akce z kapacitních důvodů
zúčastnit, plánuje Komora seminář
v následujících měsících zopakovat.

Zlínský kraj
Seminář k problematice
zahraničních pracovníků
Problematiku zaměstnaneckých karet, podmínky pro zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec
nebo přípravu podkladů pro přijetí
pracovníků z ciziny vysvětlili podnikatelům odborníci z Ministerstva
vnitra nebo Úřadu práce na semináři

pořádaném KHK Zlínského kraje.
Hospodářská komora je jedním
z garantů Programu kvalifikovaný
zaměstnanec, který je zaměřen na zaměstnávání středně a nízkokvalifikovaných pracovníků z třetích zemí.

Jihočeský kraj
Bezplatná poradna v oblasti
pojišťovnictví a realit
Jihočeská hospodářská komora nabízí svým členům bezplatné konzultace
v rámci tzv. Komorových poraden,
které zaštiťují odborníci a advokáti.
Nově JhK rozšířila tuto nabídku
o segmenty pojišťovnictví a realit.
„Jihočeská hospodářská komora již
řadu let nabízí svým členům konzultace v rámci tzv. Komorových poraden
zaměřené na stavebnictví, právo, daně
a účetnictví,“ uvádí ředitel JhK Luděk
Keist a dodává, že první konzultace
s odborníky jsou pro všechny členy
JhK bezplatné. Více informací a možnost zarezervovat si svůj termín
naleznou zájemci na stránce
www.jhk.cz/udalosti. Q
MIROSLAV BENEŠ,
Odbor vnější komunikace HK ČR

www.komora.cz
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Koronavirus:
Představenstvo Komory vyzvalo vládu ke spolupráci
První jednání Představenstva Hospodářské komory po volebním sněmu se v polovině září konalo v situaci prudkého nárůstu
nakažených nemocí COVID-19. Za účasti ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky byly proto hlavním tématem
dopady pokračující pandemie koronaviru na podnikatele.

H

ospodářská komora mimo jiné vyzvala vládu,
aby místo nepředvídatelně přijímaných
kroků sestavila jasný plán, který umožní
zaměstnavatelům připravit provozy, zaměstnance
a zákazníky na nově zaváděná protiepidemická
opatření. Hospodářská komora požaduje, aby
firmy byly ještě před přijímáním těch nařízení,
která budou mít dopad na podnikatelské prostředí,
systematicky začleňovány do jejich přípravy, aby je
mohly včas aplikovat do svých provozů.

Kurzarbeit
Představenstvo se věnovalo také otázce kurzarbeitu, jehož podoba v době uzávěrky tohoto čísla
nebyla ještě vládou finálně schválená. Právě kurzarbeit by měl už od listopadu nahradit stávající
programy Antivirus, které dosud firmám sloužily
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jako možnost částečných kompenzací mzdových
náhrad pro zaměstnance v době poklesu poptávky
během pandemie koronaviru.
Hospodářská komora podporuje princip zavedení kurzarbeitu jako nástroj na překonání
krizí, a to nejen spojených s pandemií covid-19.
Kurzarbeit je podle Komory nutné primárně vnímat jako pomoc zaměstnancům a jeho zavedení
by nemělo administrativně ani finančně zatěžovat
zaměstnavatele.
Komora se zároveň kloní k vyšší nominální částce
příspěvku s menším důrazem na procentuální
hranici, aby byl nástroj zajímavý i pro firmy s vyšší
přidanou hodnotou. A zároveň ke stanovení
kratšího časového limitu – účelem má být pomoc
na přechodné období. Ve spojení se zavedením
kurzarbeitu je nutné podle usnesení Představen-

stva brát v potaz i prodloužení programu Antivirus A (překážky v práci), který není zavedením
kurzarbeitu řešen.
Zavedení kurzarbeitu podporují zejména zástupci
středních a větších průmyslových firem. Na stranu
zavedení kurzarbeitu se přiklání i segment služeb
jako Asociace hotelů a restaurací, která nepovažuje
za šťastné zbavovat se kvalifikovaných zaměstnanců, neboť bude velmi složité a nákladné je znovu
do provozů získat.
Hospodářská komora zároveň upozorňuje na možné zneužívání kurzarbeitu, proto by bylo vhodné
zavést mantinely. Je třeba konkretizovat podmínky
aktivace a zamyslet se nad dalšími vhodnými
a efektivními nástroji. Q
MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR
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Představujeme…
nově zvolené představenstvo HK ČR,
dnes členy Všeobecné sněmovny
Jednatel rodinné společnosti
Sundisk, s. r. o. Podniká zejména
v oblasti cestovního ruchu a organizaci firemních,
kulturních a sportovních eventů, má cca 30 stálých a až 200 sezonních zaměstnanců. Členem
představenstva jablonecké OHK je od roku 2010
a od roku 2018 je jejím předsedou představenstva.
V letošním roce se stal také předsedou představenstva KHK Libereckého kraje.

FILIP DVOŘÁK
Hospodářská komora
Praha 1
Působí jako poradce v oblasti rozvoje územních celků
a ekonomického poradenství. Je pověřen řízením
Sekce hospodářské politiky Hospodářské komory
a je předsedou pracovní skupiny Podnikatelské
prostředí a hospodářský růst. Zároveň působí
jako místopředseda představenstva Hospodářské
komory Praha 1.

MIROSLAV DVOŘÁK
Jihočeská hospodářská
komora
Předseda představenstva
a generální ředitel MOTOR
JIKOV Group, a. s., kde působí na různých
pozicích již od roku 1986. Jeho firma zaměstnává
na jihu Čech přes 800 lidí. Již třináct let
působí jako předseda představenstva Jihočeské
hospodářské komory. Zastává také pozici
viceprezidenta Sdružení automobilového
průmyslu, předsedy správní rady VOŠ, SPŠ
automobilní a technické České Budějovice
nebo místopředsedy správní rady VŠTE České
Budějovice.
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IVANA CHOTTOVÁ
Krajská hospodářská
komora střední Čechy
V KHK Střední Čechy působí od
roku 2002, od roku 2010 pak jako
předsedkyně této komory. Před nástupem do KHK
několik let pracovala na kapitálovém trhu. Od roku
2006 se věnuje oblasti ekonomického poradenství. Je také předsedkyní Institutu rozvoje Krajské
hospodářské komory StČ, z. s., místopředsedkyní
Regionální stále konference pro území Středočeského kraje. Díky svým zkušenostem z rodinné
firmy působící v oblasti tradičních řemesel se snaží
aktivně zapojovat například do řešení problematiky polytechnického vzdělávání.

FRANTIŠEK JOCHMAN
Krajská hospodářská
komora Ústeckého kraje
Je 1. místopředsedou KHK Ústeckého kraje, kde působí již od roku
2010. Zastává také funkci předsedy představenstva
OHK Louny. Věnuje se ekonomickému a dotačnímu poradenství pro firemní klientelu ve firmě
Asistenční centrum, a. s., kde je předsedou představenstva.

RENÉ KOLEK
Krajská hospodářská
komora Moravskoslezského
kraje
Od roku 2006 působí ve firmě Průmyslové montáže,
s. r. o., na pozici jednatele a ředitele společnosti.
V KHK Moravskoslezského kraje je aktivní od roku
2011 a již druhé volební období vykonává funkci
místopředsedy představenstva. Aktivně se zapojuje do řešení problematiky učňovského školství
a propagaci technických oborů, stojí mj. za zrodem
projektu Podpora polytechnického vzdělávání.

JAN MATĚJÍČEK
Krajská hospodářská
komora
Královéhradeckého kraje
Začal podnikat v roce 1999 v oboru výroby dřevoobráběcích strojů. V posledních
10 letech provozuje firmu na výrobu dřevěných
interiérových a exteriérových desek s povrchem
ze starého dřeva, kde zaměstnává 10 pracovníků.
Dvě volební období působil jako člen dozorčí rady
Hospodářské komory ČR. Členem KHK Královéhradeckého kraje je od roku 2008. V představenstvu
by si přál více prosazovat a zastávat potřeby malých
a drobných podnikatelů a živnostníků.

JAN MRAČEK
Krajská hospodářská
komora Karlovarského
kraje
Je členem představenstva Hospodářské komory
od roku 2008, kdy měl postupně na starost gesce dopravní infrastruktury a životního prostředí. Od roku
2014 je předsedou Sekce životního prostředí HK ČR
která brání zájmy podnikatelů v dané oblasti. Je zároveň místopředsedou KHK Karlovarského kraje.

VÍTĚZSLAV PADĚRA
Krajská hospodářská
komora Pardubického
kraje
Je advokátem, rozhodcem Rozhodčího soudu při
HK ČR a AK ČR a také společníkem a jednatelem
advokátní kanceláře PADĚRA, RADA & PARTNEŘI. Zaměřuje se na právní podporu podnikatelských subjektů a obcí. Od roku 2017 byl členem
dozorčí rady KHK Pardubického kraje a od června
2020 je jejím předsedou. Zároveň byl v minulém
volebním období členem Smírčí komise HK ČR.

Foto: 14x archiv HK ČR

MARTIN BAUER
Krajská hospodářská
komora Libereckého kraje

aktuálně
MARTIN PLACHÝ
Krajská hospodářská
komora Kraje Vysočina
Na půdě Hospodářské komory
zastupuje OHK Pelhřimov, kde
zastává funkci předsedy představenstva. Zároveň
je místopředsedou představenstva KHK Kraje
Vysočina. Martin Plachý je statutárním zástupcem firem FARMA POŘÍČÍ, s. r. o., Hospodářský
dvůr POŘÍČÍ, s. r. o., a THARVIS, s. r. o. Jako člen
představenstva Komory působí v roli předsedy
pracovní skupiny pro eGovernment v rámci Sekce
pro podporu podnikání a digitální agendu. Je
členem předsednictva Rady vlády pro informační
společnost.

LUDĚK RYCHTAR
Krajská hospodářská
komora jižní Moravy
Marketingový odborník a spolumajitel reklamní a eventové
agentury Arkadia. Jeho společnost již od roku
1994 poskytuje služby nadnárodním korporacím
i významným rodinným firmám. Vyjma pořadatelství firemních eventů se zaměřuje také na organizaci sportovních událostí v rámci projektu

Enjoy Sports. Řadu let se Luděk Rychtar angažuje
v komorovém dění, je členem představenstva RHK
Brno a dříve působil i jako člen její dozorčí rady.

podniku Promens, a. s., od jeho založení v roce
1991. Firma se specializuje na vývoj a výrobu
velkoplošných plastových dílů. V roce 2015 získala
jeho společnost Promens v soutěži Zaměstnavatel
roku 3. místo v kategorii Progresivní zaměstnavatel
regionu.

BOHUSLAV ŠVAMBERK
Krajská hospodářská
komora Olomouckého
kraje

ZDENĚK ŽIDEK
Krajská hospodářská
komora v Plzeňském kraji

Právník, ekonom a odborník na stavebnictví
a energetiku se téměř 30 let zabývá problematikou
bydlení. Jeho klienty jsou společenství vlastníků,
bytová družstva, města a obce. Je předsedou OHK
v Prostějově, předsedou KHK Olomouckého
kraje, místopředsedou Sdružení bytových družstev
a společenství vlastníků ČR a předsedou správní
rady Paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje.

Je generálním ředitelem a jednatelem společnosti OMEXOM
GA Energo, s. r. o., kterou v roce 1993 zakládal.
Společnost zaměstnává 750 lidí a působí převážně
na poli energetiky, zejména v oblasti výstavby přenosových sítí všech napěťových úrovní. Od roku
2015 svoji činnost rozšířila o inteligentní řešení
pro města a obce. Je místopředsedou představenstva KHK v Plzeňském kraji a jedním z prvních
členů Czech Smart City Cluster a Klastru Chytrý
Plzeňský kraj.

ROBERT ZATLOUKAL
Krajská hospodářská
komora Zlínského kraje
Je členem představenstva KHK
Zlínského kraje od roku 2014,
jako předseda představenstva KHK působí od roku
2017. Robert Zatloukal pracuje na pozici ředitele

Představenstvo Hospodářské komory České republiky v souvislosti s aktuálním
vývojem šíření pandemie covid-19 a zaváděnými opatřeními proti šíření covid-19:
Q

že Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci
s praktickými lékaři bude aktivně komunikovat
možnosti očkování proti respiračním nemocem.

2. Ukládá
Q

Q

Foto: archiv HK ČR

Q

3. Oceňuje

1. Vyzývá vládu, aby zajistila
Q

Q

Q

jasnou, koordinovanou a včasnou komunikaci zaváděných opatření a případných změn
jak před jejich přijetím, tak v průběhu jejich
realizace;
že dostupná a veřejně poskytovaná data o vývoji
pandemie se pro zvýšení důvěryhodnosti přijímaných opatření stanou pevným základem pro
jejich přijímání a realizaci;
že zástupci podnikatelské veřejnosti budou
systematicky začleněni do přípravy protipande-

prezidentovi HK ČR seznámit s usnesením
představenstva HK ČR předsedu vlády ČR;
tajemníkovi HK ČR zveřejnit tuto výzvu vládě ČR formou tiskové zprávy;
gesčnímu viceprezidentovi a předsedovi zdravotnické sekce, aby na následujícím jednání
představenstva informovali o vývoji jednání
s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími odpovědnými státními orgány.

Q

Q

mických opatření s dopadem na podnikatelské
prostředí před jejich přijetím;
že testy na covid-19 související se zajištěním
činnosti podnikatelských subjektů budou
hrazeny;
z prostředků zdravotního systému nebo
zařazeny mezi daňově uznatelné náklady
subjektu, který je zaměstnavatelem testovaného
zaměstnance; u subjektů kritické infrastruktury
budou plně hrazeny z prostředků zdravotního
systému vždy;

Q

dosavadní práci zdravotnické sekce HK ČR, zejména při zajištění komunikace s Ministerstvem
zdravotnictví a přípravě stanovisek k připravovaným a realizovaným protipandemickým
opatřením.

4. Vítá
Q

dosavadní dialog mezi Ministerstvem zdravotnictví, hygienickou službou a HK ČR a vyzývá
k jeho prohloubení s důrazem na efektivitu
připravovaných protipandemických opatření. Q

www.komora.cz
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PES, který hlídá legislativní povinnosti
Právní řád České republiky je dle vyjádření mnohých odborníků zkostnatělý, nepřehledný a nesrozumitelný. Nárůst právních
předpisů je navíc v posledních letech enormní a ten, kdo v naší zemi na přebujelou byrokracii nejvíce doplácí, je podnikatel.
Nezáleží na tom, zda se jedná o malého živnostníka, firmu či velkou korporaci. Všichni do jednoho ztrácejí mnoho času,
energie i peněz ověřováním a hlídáním svých povinností vůči státu.

Ž

ivnostníci a firmy dnes musí plnit až 1 719 povinností podle 21 základních podnikatelských
zákonů. Z dalších předpisů týkajících se
například ochrany spotřebitele, obchodní inspekce
atd. vyplývá dalších 428 povinností. Celkem jich
tak podnikatel musí plnit 2 147.
Z výše zmíněných důvodů byla Hospodářskou
komorou ČR spuštěna naprosto ojedinělá služba.
Dlouhodobým cílem Právního elektronického
systému (PES) je jediné – živnostníkům i firmám
všech velikostí a oborů podat pomocnou ruku
a podnikání skutečně usnadnit.

Profil na míru podnikatele
PES je tu od toho, aby za podnikatele hlídal jeho
legislativní povinnosti. Díky unikátnímu konfiguračnímu systému si snadno vytvoříte profil přímo
na míru. Na základě specifikace vašeho podnikání
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systém v průběhu času informuje o všech povinnostech, které pro vás ze zákonů a dalších právních
předpisů vyplývají. Vždy samozřejmě v souladu
s novelizacemi. Vše je přehledné a na jednom
místě, ať už se jedná o to, kdy a co zaplatit, kam
a jak se přihlásit, či jaký formulář poslat. Vy tak
můžete naplno věnovat svůj čas vlastnímu oboru
podnikání a neztrácet ho zdlouhavou orientací
ve složitých legislativních předpisech.
Systém navíc obsahuje několik užitečných funkcí
pro lepší organizaci práce. Díky přehlednému
kalendáři přesně vidíte, kdy máte jakou povinnost
plnit. Možnost delegace využijete v případě, že chcete plnění některých svých povinností přesměrovat
na jiné osoby. Funkce správy životních situací vám
umožní systém informovat o událostech, se kterými
se v průběhu podnikání můžete setkat a ze kterých
pro vás vyplynou další právní povinnosti.

Vyzkoušejte zdarma
V současnosti systém obsahuje dva balíčky, a to
PES Základ a PES Plus. Balíčky se liší zejména
velikostí datového obsahu. Obě varianty je možné
zakoupit jak v týdenní, tak v roční variantě.
V nabídce je nicméně také možnost vyzkoušet si
na 7 dní balíček zcela zdarma a se systémem se tak
blíže seznámit.
Dlouhodobou ambicí Hospodářské komory ČR je,
aby se systém PES stal užitečným nástrojem pro
všechny podnikatele. Aby i zákonodárci při tvorbě
každého jednoho návrhu zákona brali v potaz,
jaké povinnosti z něho vyplývají pro podnikatele,
a zamysleli se, zdali je opravdu potřeba přidávat
další. Abychom mohli jednoduše podnikat, nikoliv
úřadovat. Q
ZDENĚK NEUŽIL a DARIJA SENČUKOVÁ, Úřad HK ČR

Podnikání pod palcem
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KOMOROVÝ BAROMETR SRPEN 2020
Celkem na anketu Hospodářské komory ČR
odpovědělo 743 respondentů – členů
HK ČR, zástupců všech hlavních odvětví
ze všech krajů České republiky. Odpovídaly
mikro, malé, střední, ale i velké podniky
a cílem bylo zjistit aktuální situaci ve firmách
a předpokládaný vývoj v příštích měsících.

Návrat firem do předkrizové kondice
Zotavení české ekonomiky z pohledu podnikatelů
V srpnu 2020 firmy odpovídaly na dotazy ohledně očekávaného vývoje v druhé polovině roku. Jaká je aktuální situace
českých podniků před dalším hrozícím vypnutím ekonomiky? Za jak dlouho by se mohlo naše hospodářství dostat
na úroveň roku 2019? Co podle podnikatelů bude nejvíce bránit rozvoji firem v nadcházejícím roce?

V

srpnovém Komorovém barometru celkem
30 % členů HK ČR uvedlo, že jejich firma je
již v předkrizové kondici, což je rozhodně
pozitivní zjištění. Platí, že čím větší firma, tím spíše již došlo k odrazu ze dna na úroveň roku 2019.
Nejlépe na tom jsou firmy ve stavebnictví, které ale
nepatří mezi obory koronavirovou krizí významně
postižené. Polovina (51 %) firem čeká zotavení
nejpozději do dvou let, nejčastěji pak v horizontu
jednoho až dvou let. Oživení v roce 2022 čekají
převážně firmy ze zpracovatelského průmyslu,
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které často zaznamenaly významné narušení
dodavatelských řetězců. Nalezení nových partnerů
a vybudování spolehlivých vztahů je proces, který
vyžaduje čas. Situace, kdy podnikatelé zvažují
hledat jinou podnikatelskou příležitost nebo úplně
s podnikáním skončit, příp. nemají na problematiku názor, se týká v podstatě výhradně mikro
a malých firem do 50 zaměstnanců orientovaných
na služby. Silně přitom záleží na vývoji epidemiologické situace na podzim letošního roku a dopadu
nových mimořádných opatření ze strany vlády.

Restart české ekonomiky
Zajímavé je srovnat očekávání firem ohledně zotavení vlastní firmy s jejich názory na zotavení celé
české ekonomiky. Největší část podnikatelů (45 %)
se domnívá, že se celé české hospodářství dostane
na úroveň roku 2019 za 3 a více let. Každá desátá
firma se dokonce domnívá, že se naše ekonomika
z šoku nevzpamatuje vůbec.
Mezi největší pesimisty patří především nejmenší
firmy do 5 zaměstnanců a dále firmy ve stavebnictví, které ale více než dopad mimořádných

k věci
opatření spojených s koronavirem trápí nedostatek
pracovní síly. Je přitom velmi pravděpodobné,
že se strukturální problémy českého trhu práce
ve střednědobém horizontu nezlepší.
Pohled firem na návrat národního hospodářství
na předkrizovou úroveň je tak výrazně více negativní než očekávání ohledně zotavení vlastních
firem. Na tomto rozporu má značný podíl tradiční
opatrnost či nedůvěra českých podnikatelů v jednání vlády i mediální prezentace celé problematiky
ohledně epidemie. Vývoj epidemiologické situace
v září letošního roku nicméně zvyšuje rizika
k pomalejšímu scénáři oživení, tedy v souladu
s očekáváním podnikatelů.

Strach z dalšího vypnutí ekonomiky
Pravidelně každý srpen se ptáme našich členů
na názor ohledně rizik spojených s fungováním jejich firem pro následující rok. Podobnou
otázku pokládají členské organizace v ostatních
zemích v rámci Evropské asociace hospodářských
a průmyslových komor (EUROCHAMBRES).
Srovnatelné celoevropské výsledky budou známé
v listopadu 2020.
Největšími úskalími rozvoje podnikání v ČR byla
v roce 2020 rostoucí cena práce, které se na podzim 2019 obávalo 57 % respondentů, dále nedostatek kvalifikované pracovní síly (trápil 52 % respondentů) a nadměrná administrativní zátěž (uvádělo
jako bariéru 33 % respondentů). Pro rok 2021 jsou
největším rizikem další mimořádná opatření vlády
v souvislosti s pandemií koronaviru, které trápí
jednoznačně největší podíl respondentů (71 %)
bez ohledu na velikost firem. Největší strach
přitom panuje ve službách, především u drobných
podnikatelů.

JAK DLOUHO BUDE PODLE VÁS TRVAT ZOTAVENÍ VAŠÍ FIRMY, TEDY JEJÍ NÁVRAT DO PŘEDKRIZOVÉ KONDICE?

30 %

FIRMA JE (JIŽ) V POŘÁDKU

7%

PŮL ROKU

21 %

ROK

23 %

DVA ROKY

7%
2%

TŘI A VÍCE ROKŮ

BUDE TŘEBA HLEDAT JINOU PODNIKATELSKOU PŘÍLEŽITOST

4%

S PODNIKÁNÍM ÚPLNĚ SKONČÍM

6%

NEVÍM, NEMÁM NÁZOR

JAK DLOUHO BUDE PODLE VÁS TRVAT ZOTAVENÍ CELÉ ČESKÉ EKONOMIKY?

2%

PŮL ROKU

7%

ROK

29 %

DVA ROKY

45 %

TŘI A VÍCE ROKŮ

10 %

OBÁVÁM SE, ŽE SE ČESKÁ EKONOMIKA NEZOTAVÍ

Největší překážky podnikání
Hrozba dalšího takzvaného lockdownu s výrazným odstupem předběhla tradiční problémy
českých podnikatelů spojené především se strukturálními problémy na trhu práce a s byrokracií.
Náklady na pracovní sílu trápí v ČR především
malé a střední podniky a firmy ve zpracovatelském
průmyslu. Zaměstnance stále marně hledá hlavně
stavebnictví. Intenzita vnímání administrativní zátěže jako překážky roste s klesající velikostí
firmy – nejvíce si na ni stěžují mikro firmy, které
také výrazně více než ostatní trápí problémy se splácením dluhů. Problém zadluženosti častěji pociťují
také podniky působící v osobních službách.
Nově se mezi 5 největších úskalí dalšího rozvoje
dostalo přerušení dodavatelských řetězců způsobené
dopady koronaviru, označilo ho 30 % firem. Ztráta
obchodních vazeb je zvláště zásadní ve zpracovatelském průmyslu, který je v ČR klíčovým tahounem
růstu. Pozitivní je zjištění, že podmínky pro získání
financování jsou spíše okrajovým problémem (označilo je jen 7 % respondentů), stejně jako loni firmy
označily brexit jako zcela marginální hrozbu. Q
KARINA KUBELKOVÁ, hlavní analytička HK ČR

7%

NEVÍM, NEMÁM NÁZOR

TOP 5 NEJVĚTŠÍCH ÚSKALÍ ROZVOJE PODNIKÁNÍ V ROCE 2021 PODLE PODNIKATELŮ (MAX. 3 ODPOVĚDI)

71 %

RIZIKO DALŠÍCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ VLÁDY V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ

41 %

NÁKLADY NA PRACOVNÍ SÍLU

ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ

31 %
30 %

NEDOSTATEK KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍ SÍLY

30 %

PŘERUŠENÍ DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ

Zdroj dat: Hospodářská komora ČR, Komorový barometr, srpen 2020, 743 respondentů
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Doporučení Hospodářské komory ČR firmám a živnostníkům

Zvýšení prevence
před šířením covidu-19 v provozech
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k věci
Tato doporučení obsahují výčet všeobecně přijímaných základních preventivních opatření přispívajících ke snížení rizika
nákazy novým typem koronaviru v provozech, ale i nová doporučení pro organizaci práce na pracovištích a systematické
zajištění důležitých informací pro rozhodování vedení firem o zavádění vnitropodnikových protiepidemických opatření.

D

oporučení nejsou závazná, nicméně Hospodářská komora České republiky doporučuje
firmám je dodržovat ve vlastním zájmu.

Pracujte s ověřenými informacemi,
informujte své zaměstnance a zákazníky
S ohledem na nově zaváděná protiepidemická opatření, a tím pádem na neustále se měnící podmínky
vašeho podnikání, pověřte jednoho z vašich zaměstnanců, aby pro vás průběžně monitoroval a shromažďoval důležité a ověřené informace z oficiálních
zdrojů, jako jsou internetové stránky ministerstev,
data jsou také zde. Nespoléhejte na zpravodajská
média, zajistěte si přesná znění nových nařízení
vlády, centrálních a krajských úřadů a úřadů měst
a obcí. Informace čerpejte také ze stránek pro
podnikatele BusinessInfo.cz a Hospodářské komory.
Využívejte právní poradny online a informační linky
ministerstev. Předem navažte kontakt s místními,
národními nebo globálními organizacemi a zaregistrujte se do jejich databáze odběratelů novinek.
Budete tak rychle přijímat zprávy, což vám pomůže
včas přijímat adekvátní opatření v podniku. Svým
zaměstnancům a zákazníkům srozumitelně sdělujte,
jakými pravidly se musí ve vaší provozovně řídit. Informujte personál o kontaktní osobě ve firmě, která
má otázku koronaviru a hygieny na starosti.

Přehodnoťte organizaci práce v podniku
Pokud to vaše podnikání umožňuje, rozdělte zaměstnance do týmů či skupin, které se nebudou setkávat na pracovišti v jeden okamžik. Zaveďte proto
směnný provoz, upravte rozvrh směn a zaveďte práci z domova. Tam, kde je zaveden směnný provoz,
doporučuje se směny oddělovat, aby nedocházelo
ke kontaktu pracovníků jednotlivých směn. Vybavte
zaměstnance přenosnou technikou, která umožní
vzdálenou práci. Domluvte se na překlenutí situace
dočasnou neplacenou nepřítomností zaměstnance
na pracovišti. Zaveďte sick days. Pokud to technické
možnosti vašeho provozu umožňují, uspořádejte
pracoviště tak, aby rozestupy mezi jednotlivými
pracovníky činily 2 metry. Provozujete-li pro
zaměstnance jídelnu, upravte rozmístění stolů, aby
byly dodržovány odstupy. Výrazně omezte počet
osob pohybujících se v kantýně, např. oddělenými
časy na výdej jídla, a kontrolujte dodržování odstupů při čekání i výdeji jídla. Zakažte vstup veřejnosti
do jídelen. Omezte počet osob v šatnách a sprchách,
zejména u dělnických profesí. Školení zaměstnanců
provádějte prioritně online. Omezte služební cesty
a firemní akce.

Zvyšte dezinfekci provozů a větrání
Upřesněte si s úklidovou firmou pravidla dezinfekce pracovišť, společných prostor a prodejních
ploch. Udržujte pracoviště čisté včetně všech

ploch, jako jsou stoly, klávesnice a telefony, a pravidelně utírejte povrch těchto ploch dezinfekčními
prostředky. Požadujte záznam o provedení dezinfekce – co bylo dezinfikováno a kdy. Je doporučeno řídit se také Metodickými doporučeními
pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti
s covidem-19 zveřejněnými na webu Hospodářské
komory. Ve všech prostorách se doporučuje zvýšit
výměnu vzduchu, tedy zvýšit výkon vzduchotechniky, u systémů řízených kontrolou koncentrace
CO2 snížit práh spínání. Vzduchotechniku zapínejte 2 hodiny před začátkem provozu. Vypněte
rotační výměníky tepla a více využívejte přirozeného okenního větrání. Nepoužívejte recirkulační
systémy (které nepřivádí čerstvý vzduch) – např.
klimatizační split jednotky, nepoužívejte čističky
vzduchu, které nemají hepa filtr.

Zajistěte pro své zaměstnance ochranné
pomůcky a dostatek tekutin
Doporučuje se nakoupit zásoby certifikovaných
jednorázových ústenek, respirátorů a dezinfekce pro
zaměstnance, které vystačí na překlenutí epidemie
do jara 2021. Zpřístupněte je zaměstnancům přídělem. Zajistěte jejich uskladnění ve vhodných podmínkách, kontrolujte datum expirace ochranných
pomůcek i průběžně množství, kterým disponujete,
abyste zásoby mohli průběžně doplňovat. Odpovídající zásoby lze pořídit také prostřednictvím partnerů
a specializovaných asociací uvedených na webu
Hospodářské komory. Zajistěte svým zaměstnancům
pitný režim. Zabezpečte dezinfekční prostředky
na ruce u vstupu do budovy či pracoviště.

Důrazněji vymáhejte dodržování
hygienických opatření po zaměstnancích
i zákaznících
Nošením ochrany úst a nosu a mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se výrazně snižuje
pravděpodobnost onemocnění. Pokud není voda
a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít dezinfekční gely na ruce na alkoholové bázi. Zajistěte
mýdla v dávkovači a zajistěte pravidelnou kontrolu
jejich stavu a doplňování. Vydejte ve firmě jasně
srozumitelnou směrnici či nařízení, jaká opatření
musí zaměstnanci dodržovat. Důležité je, aby
management šel příkladem a důsledně vyžadoval
dodržování pravidel od zaměstnanců. Při vstupu
do prodejny zákazníkům sdělte piktogramy pravidla, kterými se při pohybu v prodejně musí řídit.
Svým zaměstnancům nařiďte kontrolu dodržování opatření a sdělte jim, jakým způsobem mají
zákazníka na nedodržování pravidel upozornit.
Pravidelně informujte zákazníky z reproduktorů
o daných pravidlech. Upozorňujeme, že zaměstnavatelé mohou tělesnou teplotu zaměstnanci
bezkontaktním teploměrem nebo termokamerou

změřit jen a pouze v nezbytném rozsahu a v odůvodněných případech, kdy jiná méně invazivní
opatření nedostačují.

Připravte scénář, co se bude dít, jakmile
někdo z firmy onemocní nebo bude
v karanténě
Připravte si konkrétní a praktický pandemický plán,
aby byl bezpečně zajištěn provoz během epidemie.
Zařaďte pandemii do registru rizik. Udělejte analýzu, identifikaci a hodnocení tohoto rizika, abyste
mohli nastavit a přijmout adekvátní opatření, která
budou chránit zaměstnance. Zajistěte a zmocněte
osobu nebo subjekt, který bude v případě epidemie
řešit nevyhnutelné problémy a bude jednat v souladu s předem stanovenými postupy vyplývajícími
z registru rizik. Při zachyceném výskytu onemocnění na pracovišti okamžitě kontaktujte hygienu
a odstavte pracoviště na dobu nezbytně nutnou
pro dezinfekci. Zjistěte okruh zaměstnanců, kteří
přišli do styku s osobou s podezřením na respirační
onemocnění nebo pozitivně testovanou osobou,
a neprodleně je informujte, jak mají postupovat,
či zda mají zůstat doma. Zaměstnavatelé by si měli
připravit business restarting plan, ve kterém se
budou zabývat postupným návratem zaměstnanců
do práce. Současně se doporučuje provést analýzu
všech rizik spojených s návratem. Ukládejte si
dokumentaci, že tato analýza proběhla.

Zapojte technologie do trasování pohybu
zaměstnanců na pracovišti
Použijte moderní technologie pro zavedení režimu
interního hlášení. Za účelem rychlého dohledání
osob, které byly na pracovišti ve styku s nakaženou
osobou, nabídněte zaměstnancům, zda by měli
zájem o firemní trasování na pracovištích, které
by umožnilo anonymizovaně shromažďovat data
o interakcích a dodržování sociálního odstupu
a v případě potřeby je převést na jména a poskytnout je hygienikům. Použití vhodné technologie
umožní rychle identifikovat a nalézt ohraničenou
skupinu spolupracovníků, uvalit na ně karanténní
opatření a neuzavírat celé provozy. Upozorňujeme,
že zaměstnanci by měli s takovým vnitropodnikovým opatřením poskytnout souhlas. Rovněž se
doporučuje zaměstnance motivovat k používání
aplikací typu eRouška.

Zabraňte zvýšené koncentraci zákazníků
Zabraňte shlukování zákazníků, zajistěte proto řízení front jak uvnitř, tak před provozovnou. Označte
prostor pro čekání, umístěte na podlahu značky pro
minimální dvoumetrové rozestupy. Zaveďte tato
opatření dříve, než nastanou předvánoční nákupy. Q
MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR
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Co přinese nový zákoník práce od roku 2021
Zákoník práce zavádí řadu změn do vztahů firem a jejich pracovníků. O novinkách, které platí od poloviny letošních
prázdnin, jsme podnikatele informovali již v zářijovém vydání časopisu Komora. Nyní představujeme změny, na které se
musí podnikatelé připravit s příchodem nového roku.
VÝPOČET NÁROKU NA DOVOLENOU
9 KLÍČOVÝCH ZMĚN
V NOVÉM ZÁKONÍKU PRÁCE,
KTERÉ POTŘEBUJETE ZNÁT

Příklad 1:
Prvního čtvrt roku zaměstnanec pracuje
na plný pracovní úvazek (se stanovenou
týdenní pracovní dobou 40 hodin). V tomto
prvním čtvrt roce se nárok vypočte takto:

Seminář Hospodářské komory ČR
Na konci července 2020 vstoupil v platnost
nový zákoník práce. Některá nařízení tak
platí už od 31. 7. 2020 a jiná až od 1. 1. 2021.
Získejte ucelený přehled nejdůležitějších změn
v novele zákoníku práce a jejich konkrétních
dopadech na každodenní pracovně právní
vztahy. Více na www.komora.cz/vzdelavani/
edukis/kurzy-a-seminare/

T

své původně naplánované směny na den, kdy
dovolenou čerpají.

Výpočet dovolené

V případě, že zaměstnanec v průběhu roku změní
svůj pracovní úvazek, dojde i ke změně jeho
nároku na výměru dovolené. Výpočet bude vycházet z délky stanovené pracovní doby a poměru
jednotlivých období s různou délkou stanovené
pracovní doby.

ýkají se mimo jiné výpočtu dovolené, který se
změní zejména pro zaměstnance ve směnných
provozech s nepravidelnou pracovní dobou.

40 (týdenní úvazek v hodinách) : 52 (počet
týdnů v roce) x 13 (počet týdnů v prvním
čtvrtletí) x 4 (počet týdnů celkového nároku
na dovolenou za rok) = nárok na dovolenou
za 1. čtvrtletí v délce 40 hodin, tedy
5 pracovních dnů.

Q

Ve 2. až 4. čtvrtletí bude zaměstnanec
pracovat na zkrácený úvazek v rozsahu
20 hodin týdně, každý den 4 hodiny. Výpočet
proběhne stejně 20 : 52 x 39 x 4 = 60 hodin
nároku na dovolenou za 2. až 4. čtvrtletí,
při 4hodinovém pracovním dnu, tedy
15 pracovních dnů.

Q

Pokud si však zaměstnanec svůj nárok
z prvního čtvrtletí nevybere, zůstane mu
nárok na 40 hodin dovolené, ale při rozvržení
pracovní doby na 4 hodiny denně se z něj
stane nárok na 10 dnů dovolené.

Dovolená při změně pracovního úvazku

Základní podmínky pro vznik práva na dovolenou, včetně okruhu překážek v práci, nová právní
úprava v zásadě zachovává. Stejně tak zůstává
tzv. dodatková dovolená pro vymezený okruh
prací. Nejdůležitější novinky jsou dvě.
1. Nově bude existovat jen jeden typ dovolené,
a to dovolená za kalendářní rok, respektive její
poměrná část, pokud zaměstnanec u konkrétního
zaměstnavatele nepracoval celý kalendářní rok.
2. Základní zákonná výměra ve výši 4 týdnů
zůstává stejná, ale její konkrétní výše bude odvozena od týdenní pracovní doby konkrétního
zaměstnance. To znamená, že zaměstnanec, který
má pravidelnou týdenní pracovní dobu (40 hodin
týdně) a bude u svého zaměstnavatele pracovat
celý kalendářní rok (52 týdnů), bude mít nárok
na 160 hodin dovolené. U zaměstnanců, kteří mají
pravidelnou pracovní dobu, změna v zásadě nepřinese žádný efekt. Pro ty, kteří pracují ve směnném provozu v nerovnoměrně rozvržené pracovní
době, dojde k spravedlivějšímu způsobu stanovení
jak nároku na dovolenou, tak i jejího čerpání.
Zaměstnanci, kteří nemají rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a mají směny různě dlouhé
(jeden den dovolené pro ně dosud představoval
den směny bez ohledu na její délku, ač mohla být
rozdílná i o několik hodin). Při novém výpočtu
nároku na dovolené se tato nerovnost zruší,
protože dovolenou budou čerpat po hodinách
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Dovolená v případě, že zaměstnanec
neodpracoval u téhož zaměstnavatele
celý kalendářní rok
Nově nárok na poměrnou část dovolené vznikne,
pokud zaměstnanec pracoval u jednoho zaměstnavatele alespoň po dobu 4 týdnů (dosud musel
odpracovat 60 dnů). Nárok vznikne za každý odpracovaný týden ve výši 1/52 z celkového nároku.

Jak je to s krácením dovolené
Ke krácení dovolené může nově dojít jen z důvodu
neomluvené absence. Dovolená se krátí o tolik hodin, kolik hodin trvala neomluvená absence, a lze
ji krátit jen v tom roce, ve kterém k neomluvené
absenci došlo. Zaměstnanci, který byl v pracovním
poměru k témuž zaměstnavateli po celý kalendářní
rok, vždy náleží dovolená ve výši nejméně 2 týdnů.
Překážky v práci již nejsou důvodem pro krácení
dovolené. Buď se započítávají do výkonu práce
(dočasná pracovní neschopnost, karanténa, rodičovská dovolená), nebo nezapočítávají (překážky
stanovené kupř. vládními nařízeními), a tím
dochází k úpravě nároku na dovolenou.

Příklad 2:
Zaměstnanec nastoupil k novému
zaměstnavateli 1. července. Pracuje
s pravidelně rozvrženou pracovní dobou
v plném úvazku 40 hodin týdně. V daném
roce bude pracovat 26 týdnů. Celkový nárok
poměrné dovolené se vypočítá takto:
Q

26 (počet týdnů trvání pracovního poměru
ke stejnému zaměstnavateli) : 52 (počet
týdnů v roce) x 4 (počet týdnů celkového
nároku) = 2 týdny.

Za výkon práce se překážky uznávají jen do limitu 20násobku stanovené (respektive sjednané)
týdenní pracovní doby. Zároveň platí, že zaměstnanec mimo dobu jejich trvání odpracoval alespoň
12násobek stanovené nebo sjednané kratší týdenní
pracovní doby.
Lze převést dovolenou do následujícího roku?
V případě, že nárok na dovolenou je vyšší než 4 týdny (na základě kolektivní smlouvy nebo vnitřního
předpisu) je možné umožnit zaměstnanci, aby si
převedl nevyčerpanou část dovolené do roku následujícího. Zaměstnanec si nově musí u nadřízeného
o převedení dovolené písemně požádat. Q
KATEŘINA KOZÁKOVÁ a MIROSLAV BENEŠ, Úřad HK ČR
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k věci

Problém jménem kurzarbeit
Ani na čtyřech jednáních se vláda nedokázala shodnout na podobě a parametrech kurzarbeitu natolik, aby svůj návrh
mohla poslat do sněmovny. Většina zainteresovaných stran přitom vyjadřuje buďto potřebu, nebo ochotu schválit tuto
novinku českého práva co nejrychleji, aby od listopadu mohla nahradit současný program Antivirus.

U

ž v tom je skryt první problém. Kurzarbeit
není pomocí zaměstnancům ani osobám
samostatně výdělečně činným, je to jiný
právní instrument. Jeho hlavním úkolem je udržet
zaměstnanost v době dočasné nepohody, kdy by
za normálních okolností muselo přijít propouštění.
Racionální jádro tohoto opatření je v tom, že pro
stát je levnější a pro zaměstnavatele výhodnější
udržet zaměstnance na pozicích po přechodnou
dobu, i když pro ně není dostatek práce. Pracují
tedy jen část běžného úvazku a neodpracovaný čas
v určeném poměru platí stát.

Úskalí dobrého úmyslu
Historicky poprvé bylo opatření kurzarbeitu
využito před sto deseti lety, kdy byla v Německu
utlumována těžba a zpracování draselných solí.
Zalíbilo se natolik, že o pár let později se stalo
součástí trvalé německé legislativy o podpoře
v nezaměstnanosti. Jak již bylo řečeno, racionální
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jádro opatření má. Otázkou je, zda ho má v každé
době. Jinými slovy, zda je například účelné držet
zaměstnance na stávajících pozicích v době, kdy
ekonomika daného regionu či země – jako je
tomu v současné době v Česku – zoufale postrádá
pracovní sílu na desetitisících jiných pozic. Ať je
to totiž jak chce, podstatou kurzarbeitu je mzda
za nepráci. Druhou otázkou je, zda a s jakou
přesností lze odhadnout dočasnost propadu ekonomiky a jak jej měřit. Tuzemský návrh obsahuje
vágní pravidlo, že v případě závažného ohrožení
ekonomiky státu nebo jejího odvětví a na základě
relevantních ekonomických ukazatelů a jejich minulých a očekávaných hodnot může vláda nařídit,
že bude vyplácena podpora takzvané částečné
zaměstnanosti. Důvodem závažného ohrožení
bude například živelní pohroma, epidemie, kybernetický útok či jiná mimořádná situace. Problém
je, že žádné konkrétní pravidlo není stanoveno,
nikdo tedy neví, jaké ekonomické ukazatele ani

jaké jejich změny povedou k vyhlášení kurzarbeitu. A také, že opatření může fungovat plošně,
segmentově, či regionálně. Jednotlivým podnikům
v krátkodobé krizi však pomoci nedokáže. A to je
jedna ze zásadních námitek Hospodářské komory,
jíž ovšem předkladatel zákona, tedy Ministerstvo
práce a sociálních věcí, v připomínkovém řízení
nevyhověl. Přestože krize velkého podniku v regionu může přinést na trhu práce extrémní lokální
výkyvy a sociální problémy.
„Mohou nastat situace, kdy nějaká mimořádná
okolnost – živelná pohroma nebo sankce vůči nějaké
zemi – dostanou do problému pouze jednu či několik firem a sektorová či regionální aktivace kurzarbeitu nebude dávat smysl. Navrhujeme proto, aby
bylo možné kurzarbeit spustit i pro konkrétní firmy
v problémech,“ odkazuje na německou zkušenost
Tomáš Prouza, viceprezident Hospodářské komory
a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.
Na tuto výzvu však vláda nereagovala.

k věci
stanovisko ministerstva a pouze dvě připomínky
akceptovány nebyly. „V obecné rovině je HK ČR
s vypořádáním spokojena. Ale to neznamená, že
tam, kde nám nebylo vyhověno, nebudeme i nadále
prosazovat náš názor, neboť vysvětlení nepovažujeme
za dostatečné. Proč má být například umožněno
zaměstnancům hned od prvního měsíce vyplácení
vyšší náhrady mzdy, pokud se přihlásí jako zájemci
o práci na Úřad práce? Jsme toho názoru, že první tři
měsíce podpory mají směřovat k záchraně pracovního
místa i zaměstnavatele a poskytování vyšší náhrady
od prvního měsíce tak nedává smysl. Obdobně se
domníváme, že by měl existovat mechanismus pro
poskytování podpory jedné firmě. Rozporujeme také
navrhovanou výši odvodu zdravotního pojištění,“
říká k tomu na dotaz redakce Kateřina Kozáková,
právnička Úřadu Hospodářské komory, která měla
připomínky a jejich vypořádání na starosti.

Flexibilita nade vše

Hospodářská komora s výhradami
Hospodářská komora kurzarbeit – přestože některé její námitky nebyly akceptovány – podpoří.
Na základě podnětů zaměstnavatelů adresovala
Ministerstvu práce a sociálních věcí 12 zásadních
požadavků a dva doporučující: „Zavedení kurzarbeitu do legislativy považujeme za správný krok,
nicméně ke konkrétní úpravě máme řadu připomínek. Je mimo jiné důležité upřesnit, podle jakých
kritérií se bude rozhodovat o aktivaci kurzarbeitu
v konkrétním odvětví a regionu a jaké ekonomické
ukazatele prokážou, že zásah vyšší moci měl dopad
na konkrétního zaměstnavatele,“ komentoval stanovisko pro média prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý. Zároveň upozornil, že návrh neřeší situace, kdy se provozy zaměstnavatelů úplně
uzavřou. „Předpokládáme, že pro tyto situace bude
v budoucnu operativně spouštěna obdoba dnešního
programu Antivirus – režim A. Ministerstvo by
proto mělo alespoň deklarovat, třeba v Důvodové
zprávě, že je připravené řešit i takovéto mimořádné
situace,“ říká Dlouhý.
Oficiální stanovisko Ministerstva práce a sociálních
věcí z připomínkového řízení říká, že osm připomínek HK bylo akceptováno, ve dvou případech
Hospodářská komora bere na vědomí vysvětlující

Zajímavým příspěvkem do debaty o kurzarbeitu
může být průzkum agentury Hofmann Personal
na vzorku 206 respondentů z Ĝad personalistĤ
výrobních a logistických firem a společností s více
než 100 zaměstnanci z oboru obchodu a služeb.
Jednoznačně z něj vyplývá, že pĜestože 24 %
firem muselo v posledním půl roce propouštět své
zaměstnance, více než polovinu českých zaměstnavatelů stále trápí nedostatek uchazečů o jejich
volné pracovní pozice. Nejvíce jim chybí odborné
profese a operátoři výroby. Třetina firem se obává,
že na podzim budou kvůli rostoucímu počtu
neschopenek, OČR a karantén čelit nedostatku
pracovníků. „Většina firem považuje za nepravděpodobné, že by musely začít výrazněji propouštět
dokonce i po skončení vládní podpory, jako je
Antivirus nebo kurzarbeit, kterou do současnosti
využilo až 60 procent dotazovaných firem,“ uvádí
Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury
Hofmann Personal.
Naopak 34 % respondentů průzkumu vyjádřilo
obavy, že během podzimu a zimy budou v jejich
provozech chybět pracovníci, kteří zůstanou doma
z důvodu nemoci, OČR či karantény. Jasný plán,
jak tuto situaci řešit, má ovšem připravený pouze
každá pátá firma. Celkově výsledky průzkumu
ukazují, že se firmy nadcházejícího období nebojí.
Pokud znovu nedojde k pozastavení celé ekonomiky jako na jaře, většina podniků krizi ustojí.
DĤležitá pro nČ v tomto ohledu je však Àexibilita
pracovního trhu, tedy faktor, který tuzemský
pracovní trh zrovna nenabízí.

Co znamená kurzarbeit pro firmy
a podnikatele?
To vysvětluje Kateřina Kozáková: „Návrh je
očekávaně spojen s administrativním zatížením
zaměstnavatelů. Připomínkovali jsme zejména
krátkost lhůt a ty byly dle našeho návrhu upraveny. Původních 5 dnů pro předání přehledu nároků
a 5 dnů na vyplacení podpory zaměstnancům bylo
upraveno na 10 dnů. Pokud jde o nastavení celého

procesu, ze současného návrhu vyplývá, že zaměstnavatel bude nejdříve posílat žádost, kde uvede své
identifikační údaje, místo a předmět podnikání,
počet zaměstnanců, důvod pro poskytnutí podpory,
předpokládané období čerpání podpory a předpokládaný počet zaměstnanců, kterým má být podpora
poskytnuta. Poté do 10. kalendářního dne měsíce
následujícího po měsíci, za který má podpora být
vyplacena, bude předávat Úřadu práce konkrétní
skutečné údaje. Obojí bude předkládáno elektronicky. Kromě administrativní zátěže spojené přímo
s žádostí bude mít poskytování podpory dopady
i do evidence, kterou vede zaměstnavatel pro účely
sociálního zabezpečení. Z pohledu Hospodářské
komory jde sice o zřejmou administrativní zátěž,
ale v zásadě ji považujeme za odpovídající účelu.
Za normálních okolností se administrativní zátěž
nijak nezvýší, v takzvaném normálním období má
zaměstnavatel vůči Úřadu práce pouze minimum
povinností, v zásadě jen hlášení o zaměstnávání
cizinců a možnost zveřejnit volná pracovní místa.“
Otázkou je, nakolik vládní návrh změní poslanci
v Parlamentu. Odbor legislativy, práva a analýz
HK ČR prozatímní poslední známé nastavení
parametrů (ohledně rozsahu „nepráce“, výše
podpory, doby podpory a podobně) hodnotí jako
efektivnější a méně finančně zatěžující, než byl
a je Antivirus. Ambicí ukotvení kurzarbeitu není
úplné nahrazení programu Antivirus. Na rozdíl
od něj totiž není kurzarbeit pojat jako kompenzace mzdových nákladů podnikatelů a nemá být
státní pomocí v situacích, kdy zaměstnanci vůbec
nepracují. Jde o přímý jmenovitý příspěvek vyplácený prostřednictvím zaměstnavatele jednotlivým
zaměstnancům za dobu, kdy nepracují. Zásadní je,
že tito zaměstnanci musí měsíčně minimálně 20 %
pracovní doby pracovat. Stát bude moci i nadále
v mimořádných situacích spouštět podobné programy, jako je Antivirus.
„Hospodářská komora má stále výhrady zejména
k zpojistnění podpory na straně zaměstnavatelů – zaměstnavatel bude muset odvádět pojistné
na sociální zabezpečení a doplácet část zdravotního
pojištění. Tím reálně dojde k prodražení podpory
pro zaměstnavatele, podle předběžných propočtů
Hospodářské komory se může jednat o þástky
od 38 korun výš za každých 100 korun, které obdrží
zaměstnanec. Stále také postrádáme v parametrech
stanovení urþitých ¿nanþních či ekonomických
ukazatelů prokazujících nárok na zavedení kurzarbeitu při aktivaci na regionální nebo odvětvové
úrovni. Pokud takové ukazatele nebudou zavedeny,
není zřejmé, jak bude zabráněno nadužívání výhod
kurzarbeitu. A na druhé straně v návrhu chybí
možnost aktivace pro konkrétní jednotlivou firmu,
protože i takovou situaci si lze představit, například
u výrobců nebo poskytovatelů služeb, jejichž postavení je v rámci české ekonomiky exkluzivní,“ uzavírá
téma Kateřina Kozáková. Q
PETR KARBAN
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Kontribuce aneb spolupráce měst a investorů?

S jasnými pravidly a vyvážená
Tématem posledních dní se stala legitimita spolupráce investorů a měst. Jihlava, Praha, Brno, ale také například Svaz
pražských městských částí přišly s vlastními návrhy, jak nastavit vzájemné vztahy s těmi, kdo v jejich katastrech chtějí
rozvíjet území. Obecně lze říci, že nastavení pravidel je všeobecně přijímáno pozitivně. Jak už to však bývá, ďábel je skrytý
v detailu. Například v tom, jak správně celý proces právně nastavit, nebo v tom, jak vyvážit práva a povinnosti všech stran,
tedy investora, města a městské části.

H

lavním důvodem požadavků na peněžní
plnění developerů městu či městským
částem je nevhodně nastavené přerozdělení
finančních prostředků, které stát vybere na daních
z realizovaných staveb – takzvaný RUD (Rozpočtové určení daní). Lokálně vzniklá hodnota
projevená v daních končí z velké části ve státním
rozpočtu a jen malé procento z ní se dostane
do vlastních rozpočtů měst a obcí, na jejichž území
se stavby realizují. Města a obce se tak snaží najít
vlastní cestu, jak finanční prostředky z rozvojové
činnosti na svém území získat, argumentují přitom
zvýšenými nároky na výstavbu infrastruktury,
veřejné vybavenosti a další investice. Tyto investice
by za normálních okolností měly být hrazeny
z daní. Požadavky na platby od developerů se
tak města a obce snaží řešit systémový problém
na úrovni státu. Selektivně přitom byli vybráni
developeři, ačkoli je zřejmé, že i v minulosti vybudované byty, obchody a služby zatěžují lokalitu
stejně – dopravou, fluktuací lidí, potřebou veřejné
dopravy, úklidu a dalšího.
Fakticky se tak jedná o sektorovou daň uvalenou
selektivně na jednu oblast hospodářské činnosti,
vedoucí ve svém důsledku ke zdražení produktu –
v tomto případě bytů.

Je také nutné uvést, že již v současné době je bytová výstavba zasažena dopady vysokého přímého
i nepřímého zdanění. Náklady na stavbu bytů
skokově rostou, mimo jiné přijímáním nových
technických norem, výraznou byrokratickou zátěží
a nestabilním legislativním prostředím, v jehož
důsledku dochází k selhávání systému stavebního
povolování. Jen v případě hlavního města Prahy
byl tento dopad (někdy nazývaný též jako takzvaná
regulační daň) kalkulován Institutem plánování
a rozvoje hlavního města Prahy ve výši neuvěřitelných 66 %. Legitimním požadavkem obce vůči
stavebníkovi je přiměřená kontribuce v případě
změny územního plánu, při které na žádost
stavebníka dojde k navýšení stavební kapacity
na jeho pozemku. Další finanční požadavky jsou
již nadstandardní a nelegitimní. Historicky nicméně vznikl systém, kdy řada developerů na sebe
v rámci přípravy a projednání svého záměru „dob-
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Daně dusí výstavbu

rovolně“ převzala určitá plnění v podobě výstavby
infrastruktury a veřejného prostoru. Často tato
plnění nejsou součástí daného projektu, přispívá
se na budování školek, škol, parků a veřejné vybavenosti, odevzdávají se pozemky, na kterých města
či městské části budují veřejně prospěšné projekty.

Dnes se tato dobrá vůle obrací proti developerům
a představitelé měst a obcí prezentují uvedený
postup jako standard. Jakousi dobrovolnou povinnost, kterou je potřeba legitimizovat a formalizovat. O přímém dopadu na cenu a dostupnost bytů
se nahlas nehovoří. Ani o metodách, kterými své

k věci
požadavky obce prosazují. Snahou všech by mělo
být v rámci křehkého vztahu developera a města
nastavit udržitelné, transparentní a systémové
řešení, které bude mít minimální dopad na cenu
a tím také dostupnost bytů.

Cílem má být shoda
Jak ale dosáhnout opravdu vyváženého vztahu,
kdy kontribuce, tedy příspěvek investora přijatý
městem a městskou částí, je jednak jediným poplatkem developera a jednak jasně projevenou vůlí
podpory města a městské části danému projektu?
Jak předejít tomu, aby po podpisu memoranda
či smlouvy o spolupráci nedošlo k podání odvolání
či žaloby proti projektu ze strany samosprávy?
Kontinuita naplňování smluv bývá po volbách často zpochybňována. Klíčové je přitom také samotné
nastavení spolupráce: tedy aby byl příspěvek určen
do rozvíjené lokality, a to na konkrétní projekty
a v konkrétním čase. Aby tyto finanční prostředky
nevstupovaly do běžných rozpočtů města a městských částí, ale aby byly sdruženy na transparentních účelových účtech se zárukou veřejné kontroly
jejich účelového využití. Jako je to standardem například u investičních fondů. A aby došlo ke shodě
mezi městem a městskou částí na rozdělení
příspěvku a také zajištění domluveného plnění.
Co si ostatně myslet o tom, když magistrát a jeho
městské části samy a bez spolupráce připravují
odlišné podmínky pro developery, jejichž hlavní

podstatou by měl být všeobecný konsenzus všech
stran a jejich respektování.
Přijetí systému spolupráce hlavního města Prahy,
městských částí a developerů může znamenat
též zásadní právní riziko – naplnění podstaty
systémové podjatosti. Magistrát i správní soudy
již v minulosti vydaly několik rozhodnutí, podle
nichž musí být z rozhodování v rámci správního
řízení vyloučený stavební úřad, jehož „domovská“ městská část má významný zájem na výsledku daného správního řízení. Tento problém sice
do určité míry zmírňuje nově zařazený § 14 (2)
správního řádu, nicméně zejména za situace,
kdy by městská část měla dostávat (objemově
významnou) paušální kontribuci X Kč/m2 HPP
u každého povoleného záměru, a měla tedy
významný finanční zájem na vydání pozitivního
rozhodnutí, existuje významné riziko, že se toto
opatření v praxi překoná. Konečně, i Legislativní rada vlády v rámci komentáře k návrhu
rekodifikace stavebního práva na tento problém
opětovně poukazuje. V dnešní praxi řada městských částí očekává a často dostává v souvislosti
s povolováním významnějších záměrů různá plnění ze strany stavebníků (oprava nebo výstavba
komunikací, sítí technické infrastruktury, parkovacích stání, veřejných prostranství, veřejná zeleně, výstavba nové školky apod.). Dokud se ale
jedná o nahodilá plnění, u nichž lze často tvrdit,
že na jejich realizaci má stavebník zájem (proto-

že jsou pro jeho záměr nezbytná či žádoucí), je
obstojná šance se případné námitce podjatosti
ubránit. Pokud se ale zavede institucionalizovaný
systém přesně definovaných plateb ve prospěch
městské části, který bude mít pouze velmi volný,
nebo dokonce žádný vztah k reálným potřebám
konkrétního stavebníka/projektu, přičemž bude
zřejmé, že příspěvek nemá charakter nezávislého dobrovolného plnění, nebude obrana proti
námitkám podjatosti v žádném případě snadná
ani odůvodnitelná.
Investoři v České republice se příspěvkům určeným na rozvoj lokalit, ve kterých působí, nebrání.
Podmínkou je ekonomická únosnost pro zájemce
o koupi bytů. V každém případě je nutné, aby
jakékoliv požadavky byly založeny na principu
předvídatelnosti, transparentnosti, tržní nediskriminace a vymahatelnosti práv a povinností
z těchto vztahů vyplývajících. Příspěvek se nemá
stát novou sektorovou daní zdražující bydlení.
Má být příspěvkem na rozvoj území, má sloučit
všechny stávající „platby“ investorů na různé
účely, a má zejména vytvořit partnerský vztah
mezi obcí a stavebníkem. Příspěvek se nesmí
stát peněžním plněním bez konkrétního určení.
Příspěvek stavebníků obcím zároveň nemůže mít
podle zákona vliv na samotné získání stavebního povolení. Q
TOMÁŠ KADEŘÁBEK, ředitel Asociace developerů ČR
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ČEZ ESCO proti SARS-CoV-2 i dalším virům a bakteriím

Robustní technologie
čištění ozonem
Pandemie přinesla zvláště hotelům, restauracím, divadlům, kinům, kongresovým, nákupním i kancelářským centrům,
ale i řadě velkých podniků a institucí potřebu dezinfikovat své prostory. Právě čištění ozonem je ideální pro pravidelnou
dezinfekci míst, do kterých se postupně během pandemie vracejí ve větším počtu návštěvníci.

S

unikátní technologií právě pro velkéé prostory
ní zvané
přišla společnost ČEZ ESCO. Zařízení
aANNIHILATOR během epidemie zafungovalo také jako rychlá první pomoc:
využili ho zákazníci ČEZ ESCO, u kterých se nemoc vyskytla a potřebovali
rychle vydezinfikovat pracoviště. Generátory instaluje společnost AirPlus,
dcera ČEZ ESCO.

má velký vliv na kvalitu čištění ozonem
a také na oxidační účinky ozonu. Čištění
je tedy nejen důkladnější, ale také šetrnější
k prostorám a k vybavení zákazníků. Některé
jiné technologie produkují vedle ozonu také
vvedlejší nežádoucí látky, například kyselinu
du
dusičnou, která způsobuje korozi.

Dezinfikuje a čistí
De

Zařízení je velmi robustní a je schopné
dezinfikovat prostory od virů, bakterií,
plísní, roztočů nebo zápachu až pětkrát
lárychleji než konkurenční technologie. Zvládá také rychle vyčistit velké průmyslové nebo
konferenční prostory.
ti
„Generátory ozonu, které v naší společnosti
álně
používáme, jsou velmi robustní a diametrálně
odlišné od těch, které má konkurence. To see
významně projevuje na kvalitě poskytnuté služby,“
ezný.
říká generální ředitel AirPlus Jaromír Železný.
ívají pro
„Jejich výjimečnost spočívá v tom, že využívají
plášťové
výrobu ozonu speciální celoskleněné dvouplášťové
trubice, kde nedochází ke styku nerezovýchh elektrod
u je v lés ozonem. Kvalita takto vyrobeného ozonu
kařské jakosti.“
ouatomoOzon je variantou kyslíku a od běžné dvouatomové varianty tohoto plynu přítomného ve vzduchu
se liší jedním atomem kyslíku navíc. Má vynikající dezinfekční vlastnosti, pro které je používán
například v potravinářství, vodohospodářství
nebo v medicíně. Vyskytuje se běžně v přírodě,
například ve stratosféře, a vzniká také při bouřce,
po které bývá zdrojem specifické svěží vůně. Vedle
toho vzniká i přímo v lidském těle, kde jej produkují bílé krvinky při čištění tkáně od choroboplodných zárodků.

Důkladnější a šetrnější
Oproti běžně používaným generátorům ozonu
je ANNIHILATOR certifikován a také vybaven
odvlhčovačem vzduchu, protože vzdušná vlhkost
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Rychleji než konkurence

AIRPLUS
Společnost vznikla v roce 2002 a zabývá
se projektováním, dodáváním instalací
a následným servisem klimatizačních
a vzduchotechnických zařízení po celém
území České republiky a Slovenska. Má tisíce
realizovaných zakázek v objemu přes
1 mld. Kč. Mezi zákazníky patří bankovní
domy, provozovatelé rychlého občerstvení,
retailové řetězce. AirPlus má více než
50 stálých zaměstnanců. Od roku 2017 je
součástí holdingu ČEZ ESCO.

Oz se dostane i do těžko přístupných míst
Ozon
an
nemá negativní vliv na životní prostředí.
Ods
Odstraní příčinu všeprostupujícího zápachu
od chemikálií, cigaretového kouře, spálenin
neb
nebo třeba rozlitého mléka. Je také ideálním čisticím prostředkem pro údržbu vzduchotechniky.
„O pr
produkt mají zájem zejména hotely, restaurace
nebo kongresová centra, které chtějí zpátky nalákat
zákaz
zákazníky.
Kromě samotné dezinfekce totiž pomůže
odstra psychologické bariéry zákazníků, kteří
odstranit
mají obavy zdržovat se uvnitř,“ vysvětluje obchodní
ředite ČEZ ESCO Vlastimil Vyskočáni. „Čistění
ředitel
ozone trvá podle velikosti prostoru mezi půl hoozonem
dinou a čtyřmi hodinami. Během této doby vyhubí
ozon veškeré nežádoucí mikroorganismy nebo také
napří
například
odstraní příčinu zápachu, který nebylo
možn dlouhodobě vyvětrat.“
možné
po
Po použití
se začne ozon rychle přeměňovat
na bě
běžný kyslík a nezanechává po sobě žádné
stopy. Po vyčištění je nicméně nutné daný prostor
vyvětrat a hodinu až dvě počkat, dokud koncentrace ozonu neklesne na běžnou úroveň. Ideální je
tedy dezinfikovat prostory mimo pracovní dobu
přes noc nebo o víkendu.
Nabídka produktu je součástí palety služeb ČEZ
ESCO souvisejících s kvalitou vnitřního prostředí
a se zdravím zaměstnanců ve školách, kancelářích
i průmyslu. Služby poskytují dceřiné společnosti
AZ Klima a AirPlus, které jsou předními českými
dodavateli vzduchotechniky a klimatizací. Q
ROMAN GAZDÍK, mluvčí ČEZ

inzerce

budujeme efektivní podniky
ve strojírenství
www.minerva-is.eu
www.komora.cz
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měsíce
Restart ekonomiky, inovace,
digitalizace, transformace, energetické
úspory. Co pojem, to potřeba
finančních prostředků. Téma zvláště
aktuální v době, kdy řada firem jede
z rezerv. Téma pro Jakuba Tomaštíka,
ředitele ČSOB EU Centra.

V

jaké situaci jsou dnes české firmy?
Ještě před tři čtvrtě rokem se říkalo,
že peněz v ekonomice je nadbytek.
Platí to i dnes?
Poslední půlrok byl ve znamení krize likvidity
a řada firem měla potíže, nicméně odhady, respektive očekávání byla horší, než jaká se ukázala
realita. Vidíme to na úvěrových programech
COVID III a COVID Plus, jejichž čerpání je oproti
předpokladům výrazně nižší. Firmy zkrátka měly
rezervy, do kterých si mohly sáhnout. To je dobrá
prozatímní zpráva o stavu české ekonomiky.
Proč prozatímní?
Řada věcí se teprve ukáže v následujících měsících,
skončilo moratorium a teď uvidíme druhou fázi
likvidní krize. Jistě tu byly firmy, které na provoz použily prostředky původně určené na jiné
účely, například na splácení úvěrů. Jiné firmy
použily na provoz prostředky původně plánované
na investice. Přesto se ekonomika otevřela, oživila
a v následujícím půlroce až roce je firmám potřeba
pomoct právě s nastartováním investic, protože ty
jsou pro budoucnost zásadní. Vláda tam chce napřít veškeré svoje úsilí a využít všech možností, aby
firmy investovaly. A vidíme to i z pohledu banky,
jestli firmy dnes něco poptávají, pak je to pomoc
v oblasti investic. Ozývají se i ti, kteří v minulosti
dotacemi možná trochu opovrhovali.
Změnila pandemie preference firem,
pokud jde o dotace?
Pro mne osobně bylo potěšující, že ze všech poradenských mandátů na investiční projekty, které jsme
měli podepsané, a je to více než stovka projektů,
nám v době krize krom asi dvou klientů nikdo přípravu projektů neodřekl. Firmy věří v budoucnost,
nerušily investiční projekty, pouze je odložily v čase
a dnes se k nim začínají vracet. Má to svou logiku,
končí programové období, byly vypsány poslední
výzvy, celkem je k dispozici asi dvanáct miliard
korun v programech Inovace, Potenciál a Aplikace.
Přijdou ještě výzvy v programu Úspory energie,
Technologie 4.0 a patrně i Nemovitosti. Ale tím toto
programové období končí a nastane vakuum.
Přijde přece další programové období…
Přijde, ale než se nový operační program rozjede,
budeme patrně někde v závěru příštího roku.
A kdo chce investovat na jaře nebo v létě, má
v tuto chvíli vlastně poslední šanci, poslední vlnu
výzev. Ne všechny firmy si to uvědomují.
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Prozatímní zpráva o stavu české
ekonomiky: Firmy věří v budoucnost

měsíce

Miliardy eur se valí na Prahu.

Foto: 2x Jiří Coufal

Dokážeme je využít?
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JAKUB TOMAŠTÍK, M. A.
Studoval obor Evropská studia
na Palackého univerzitě v Olomouci
a mezinárodní vztahy a ekonomii
na The George Washington University
ve Washingtonu, D. C. a Miami University
v USA. V letech 2000 až 2004 působil
v mezinárodní neziskové organizaci
a specializoval se na přípravu projektů
do předvstupních programů EU.
Od roku 2004 působí v ČSOB v divizi
Specializovaného financování
v poradenském útvaru ČSOB EU Centrum,
jehož je od roku 2010 ředitelem.
Úspěšně pomohl k dotacím a investičním
pobídkám několika desítkám předních
domácích i zahraničních průmyslových
podniků. V roce 2014 se zasloužil o vznik
Asociace pro evropské fondy a byl jejím
prvním předsedou. Coby člen Pracovní
skupiny pro kohezi a finanční nástroje
při České bankovní asociaci se aktivně
podílí na tvorbě úvěrových a záručních
programů pro podnikatele, z nichž
poslední byl COVID III.

Které ano?
Jednoznačně ty, které spolupracují s vědeckovýzkumným sektorem. Což je dáno jednak tím, že
ekonomický přínos výzkumu přichází se zpožděním až v sériové výrobě, jednak tím, že provozní
náklady na vědu a výzkum jsou pro většinu firem
velmi citelné. Reaguje i vláda, například v programu Aplikace jsou nyní takřka čtyři miliardy
korun, což nikdy nebylo. I program Potenciál,
který je zaměřen na infrastrukturu, disponuje
velkou částkou, stejně jako program Inovace,
kde jde do výzvy také velmi vysoká částka. Tento
program je zaměřen na nákup technologií a právě
o něj je značný zájem i ze strany velkých firem,
které jej dříve tolik neprojevovaly. Dnes i dvacet
pět procent podpory začíná být pro mnohé firmy
zajímavých.
Vidíte jako banka spor mezi tlakem
na obnovu ekonomiky a environmentálními
tématy?
Podle nás nejde o spor, spíše o dvě strany téže
mince. Ukazuje to praxe, druhé téma, které firmy
řeší vedle investic, je klimatická změna a energetické úspory. Vidíme to v zvlášť v posledním
roce, kdy se zájem o tento typ podpory zvyšuje.
Na podzim čekáme další výzvu programu Úspory energie, kde jsou zajímavé dotace na jakákoliv
opatření, která snižují energetickou náročnost.
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Je tedy možné s dotací až 50 procent získat podporu i na nové výrobní technologie, které mají
nižší energetické nároky. Firma v tomto programu může získat více než v programu Inovace
a nemusí prokazovat, často složitě, inovativnost.
To se obecně příliš neví. Stejně jako možná firmy
nevědí, že i my jako banka tento typ projektů
už dva roky podporujeme vlastním nástrojem,
takzvanými Green granty, což je náš příspěvek
na pořízení energetického auditu a projektové
dokumentace, která je nedílnou součástí žádosti
o dotaci. Každoročně podpoříme desítky projektů, celková výše takto podpořených investic
přesáhla miliardu a považujeme to za úspěšný program.

Zapojují se opravdu i střední a menší firmy?
Pokud jde o počet firem, je zájem tak padesát
na padesát. Větší firmy samozřejmě realizují
finančně náročnější projekty a jsou možná osvícenější, řeší tu problematiku i z pohledu určité společenské odpovědnosti vzhledem k budoucnosti,
menší firmy více zohledňují praktický a okamžitý
přínos. Ať tak, nebo tak, opět platí, že podzimní
výzvu je třeba využít co nejvíce, protože je to také
velká příležitost podpory investic. Velké firmy
mohou získat 30procentní podporu na výměnu
starých výrobních technologií za energeticky
úspornější, a to již citelně zkracuje návratnost

realizované investice. Další podpora tohoto typu
přijde zhruba v horizontu roku a není jisté, že
parametry budou stejně výhodné.

Dotace jsou jednou z možností. Jsou tu ale
také záruky, instrument pro mnoho firem
rovněž zajímavý…
Zvlášť dnes, kdy nikdo neví, co bude zítra, to
investicím nepomáhá. I pro banky je totiž složitější
odhadnout situaci a míru rizika v horizontu třeba
jen roku či dvou. Česká bankovní asociace se
proto snaží s Ministerstvem průmyslu a obchodu
vyjednat program COVID Invest, který by měl dát
bankám nějakou jistotu a umožnit jim významnější podporu investic. Dotace jsou totiž nástrojem,
který se uplatní až ex post, nejprve musíte investovat. A protože Česká republika se nezapojila
do Evropského garančního fondu, potřebujeme
nástroj, který bankám uvolní ruce.
Existují již nějaké obrysy toho programu?
Měl by fungovat podobně jako program EIF InnovFin z evropských zdrojů, tedy záruka za investiční
a leasingové úvěry ve výši 50 procent pro firmy
do 500 zaměstnanců na IČO, v menší části i pro
firmy až do 3 tisíc zaměstnanců. Měl by být živý
po dobu tří let a měl by běžet decentralizovaně,
banky by samy zařazovaly do portfolia jednotlivé
úvěry, které by stát prostřednictvím Českomorav-

měsíce
ské záruční a rozvojové banky garantoval. V tuto
chvíli se ještě bavíme o tom, že každá nová investice obvykle nese i provozní náklady a že by bylo
dobré mít v rámci tohoto programu i nějaký limit
provozního financování.

Kdy by mohl být program schválen?
Plán je, aby začal fungovat od začátku ledna. S Ministerstvem průmyslu a obchodu jsou základní obrysy v podstatě dohodnuty, nyní se vedou jednání
s Ministerstvem financí, které je musí odsouhlasit,
a to pak jako předkladatel zákona o státní záruce
musí být schopno novelu předložit a prosadit
v Parlamentu.
Možností podpory jsou také investiční
pobídky. Není to ovšem spíše nefunkční
nástroj?
Dalo by se to tak říct, loni v září byla schválena
novela, která dramaticky zpřísnila podmínky
a za celý rok byla schválena jediná žádost, ačkoliv
historicky jich bývalo šedesát až osmdesát ročně.
Kde je příčina?
Jsou jí příliš přísná kritéria, směřující k vyšší
přidané hodnotě. A také minimální výše investice.
Toto jsou důvody, které zájem o tento nástroj
srazily do řádu jednotek. Ministerstvo průmyslu si
to uvědomilo, připravilo návrh novely, kde snížilo
limity natolik, že malé firmy mohou žádat o pobídku už pro investice od deseti milionů korun.
A dobré je i to, že za strategickou investiční akci,
kde vláda vedle daňových stimulů může nabídnout
i cash podporu, může být považována i výroba
ochranných pomůcek. Bohužel, z našeho pohledu,
stále zůstávají v návrhu ona přísná kritéria vyšší
přidané hodnoty a drtivá většina investorů se
do nich nevejde. Ještě se snažíme, podobně jako
Národní ekonomická rada vlády, prosadit změnu,
aby pobídky fungovaly jako plošnější forma podpory. Podobně k tomu přistoupily Spojené státy
a zjevně se jim to vyplácí.
Není ale cesta vyšší přidané hodnoty pro
českou ekonomiku ta jediná správná?
Je, problém je ovšem skryt v tom, že pravidla pro
investiční pobídky vznikala v období vrcholné konjunktury a podmínky novely směřovaly
k vyšší přidané hodnotě, ale nenutily vytvářet
nová pracovní místa. Konjunktura skončila, jsme
v hluboké krizi. Řada firem zkrachuje, vzroste
nezaměstnanost a požadavek na tvorbu pracovních míst bude oprávněný. Bylo by proto rozumné
na nějaký omezený čas ta přísná kritéria změkčit
nebo vypnout. Pro investory totiž není ani tak
problém splnit investiční limity, problém je zavázat
se v dlouhodobém horizontu k plnění parametrů vyšší přidané hodnoty. Ten základní říká, že
pobídku může dostat podnik, v němž minimálně
80 procent zaměstnanců bude příštích deset let
pobírat vyšší než průměrnou mzdu. K tomu se
dnes těžko někdo zaváže.

ZÁKON O INVESTIČNÍCH
POBÍDKÁCH JE DNES TAK PŘÍSNÝ,
ŽE NEPOBÍZÍ, ALE ODRAZUJE,
A INVESTOŘI SE ZA DANÉ SITUACE
PŘIKLONÍ ČASTO K JINÝM ZEMÍM.
Jinými slovy, větší riziko pro českou
ekonomiku vidíte ve vysoké nezaměstnanosti
než v nižší přidané hodnotě?
Přesně tak. Zákon je dnes tak přísný, že nepobízí,
ale odrazuje, a investoři se za dané situace přikloní
často k jiným zemím.
Evropa se po složitých jednáních usnesla
na podpoře restartu ekonomiky a nad
strukturálními fondy je nový robustní nástroj
New Generation EU. Co přesně přinese?
Bezprecedentní objem peněz, když to sečteme, bude
to z několika zdrojů včetně strukturálních fondů
přes bilion korun pro Českou republiku. Dvacet pět
miliard korun je určeno pro zdravotnictví, na vybavení nemocnic. Šedesát pět miliard korun skrze
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo
průmyslu a obchodu míří do tří strukturálně postižených regionů, tedy do krajů Moravskoslezského,
Karlovarského a Ústeckého. To budou prostředky
určené na transformaci uhelných regionů. Dále sto
dvacet miliard korun půjde na dekarbonizaci a zelené projekty v oblasti úspor energie. Pak je tu až sto
osmdesát miliard korun, které mají financovat šest
oblastí reforem v rámci Národního plánu obnovy.
My si navrhneme reformy, deset procent dostaneme
zálohově a devadesát procent bude refundováno
po provedení reforem. Smyslem je zrenovovat
po krizi hospodářství, prioritami jsou digitalizace a fyzická infrastruktura, zdraví a odolnost
obyvatelstva, podpora podnikání. Ministerstva již
vygenerovala projekty za celkem asi šest set miliard
korun a do Bruselu údajně půjdeme s vybranými
projekty řádově za dvě stě dvacet miliard. A to je tu
ještě druhý pilíř s možností záruk v objemu více než
tři sta šedesát miliard korun.
Na jak dlouhé období jsou ty peníze určeny?
Sedmdesát procent musí být přiděleno na vybrané projekty do konce roku 2022, zbývající část
do konce roku 2023 a všechny projekty musí být
dokončeny do roku 2026.
Dalo by se říci, že na Prahu se valí miliardy
eur, jen si sáhnout. Upřímně, při zkušenostech
čerpání ze strukturálních fondů – jsme schopni
v tak krátkém čase vůbec projekty připravit
a ty miliardy vyčerpat?
Bude to pro všechny obrovská výzva. S velkými
potížemi čerpáme přibližně poloviční objem peněz
ze strukturálních fondů. Podle všech informací se
do záručních programů ani nebude Česko zapojovat a soustředíme se na čerpání grantů. Přesto

jsem trochu skeptický, časová náročnost a procesní
složitost stále narůstá, oproti minulosti minimálně
o padesát procent. Bude to extrémně náročné.

Budete jako EU Centrum připravovat pro firmy
nějakou speciální pomoc?
Disponujeme týmem zkušených expertů, přesto je
zřejmé, že budeme muset posílit. Budou to nové
postupy, nové metodiky, nové procesy. Běžný
podnikatel se v tom nebude schopen orientovat,
poběží to v různých procedurálních systémech.
Připravujeme se na to, naší ambicí je samozřejmě
poskytnout plnou podporu, podobně jako je tomu
v případě jiných dotačních a garančních titulů.
Můžete ze zkušenosti zobecnit nějaké
nejčastější nebo nejvýznamnější chyby, které
v boji o prostředky u českých firem vidíte?
Naší výhodou je, že máme specialisty na všechny programy a že vedle běžného investičního
poradenství máme i poradenství dotační, což nemá
každá banka. Většina firem si dnes pro tyto účely
najímá expertní konzultanty. Přesto se s některými chybami setkáváme. Základní je poradit se
na samém začátku, na co, jakou podporu a z jakých
zdrojů lze čerpat. Zda na celek, či na část a z kterého
konkrétního programu. Jsou situace, kdy je možno
čerpat na jeden projekt z více zdrojů a výhodnost
je individuální. Některé programy nabízejí nižší
podporu, ale měkčí parametry. Hlavní zásada je nezahajovat investici dříve, než je podána žádost. S tím
se setkáváme, přichází firma, která má rozjetou
investici a teprve přijde hledat pomoc. Druhým častým problémem je, že firma má schválenou žádost
o dotaci, ale teprve poté začne řešit financování,
protože z vlastních zdrojů to nezvládá. Třetím nejčastějším problémem je, že firmy počítají s takovými modely, kde kombinují různé typy podpory, což
je nepřípustné. Typicky úvěr zaručený některým ze
záručních programů nelze kombinovat s dotacemi.
Takže jaký je ideální postup pro jakékoliv
čerpání podpory?
Mít jasně zformulované potřeby, poradit se
s experty, zajistit financování, požádat o podporu a zahájit projekt. Každý jiný postup znamená
zadělávat si na problémy.
Celou dobu jsme se bavili o podpoře investic.
Jakou roli může sehrát krize poptávky?
Samozřejmě značnou, což třeba cíleně řeší masivní podporou Spojené státy. Ale i česká vláda,
domnívám se, toto riziko vnímá. Návrh na zrušení
superhrubé mzdy byl sice ve vládním programu
od prvopočátku, ale jeho význam patrně stoupl
právě s krizí poptávky – je pravděpodobné, že
vláda ho akcentuje právě proto, že počítá s rovnicí
nižší daně = více peněz v peněžence = vyšší spotřeba. Možná bychom ale poptávku měli stimulovat
víc, pomůže to všem. Q
PETR KARBAN
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NAPIŠTE NÁM
Takové jsou názory expertů.
Jaké jsou ty vaše? Máte-li k tématu
a vysloveným otázkám co říci,
napište nám – v tématu budeme
pokračovat pohledy z praxe jak
na portálu KomoraPlus.cz, tak
v příštím čísle měsíčníku Komora
(redakce@komoraplus.cz – předmět
STOJÍRENSTVÍ NA CENTRIFUZE).

Strojírenství
na centrifuze
České strojírenství zažívá období, jaké v historii patrně nemá obdoby – po rekordním roce 2018
přišlo zastavení v roce loňském a letos historický pád do hlubin. Chtělo by se říct, že je na houpačce,
ale rychlost a amplituda těch změn připomíná spíše centrifugu. A co bude dál? Stačí včerejší plány
současnosti?
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POHLED ODBORNÍKA

To nejhorší za námi

O

1) Podporuje vláda dostatečně orientaci na vyšší
přidanou hodnotu, zakázkovost, finalitu produkce, inovace, vědu a výzkum? Jaké konkrétní
kroky, s konkrétními výsledky můžete zmínit?
2) Pomáhá vládní ekonomická diplomacie českému strojírenství na nových trzích dostatečně?
3) Co chybí systému technického vzdělávání
a proč nefunguje systém duálního vzdělávání?
4) Proč se českým firmám v zahraničí nedaří
prosadit cenu, která by jim zajistila žádoucí
marži a ziskovost výroby?
5) Přinesl nový koronavirus českému strojírenství z vašeho pohledu nějaký další, nový
problém, který by musely podniky řešit? Jak
ovlivnila pandemie výhledy oboru?
Všechny odpovědi ponecháváme bez komentáře,
v nezkráceném znění.

PETR DUFEK,
Foto: Jiří Coufal

M

ezinárodní strojírenský veletrh byl sice
letos zrušen, české strojírenství přesto zůstává aktuálním tématem. Poslední analýza
českého strojírenství za druhé pololetí loňského
roku definovala čtyři základní problémy, s nimiž se
segment potýká.
Jsou jimi: Pokles ziskovosti, kterou nejvíce
ovlivňuje přidaná hodnota, zakázkovost výroby
a finalita produkce. Pokles počtu nových zakázek.
Nedostatečná propagace, a především výuka
technických oborů a z toho plynoucí nedostatek
kvalifikované pracovní síly. Slabá konkurenceschopnost na zahraničních trzích.
Oslovili jsme tedy příslušná ministerstva a dvě
hlavní profesní organizace a položili jim – s výjimkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy –
pět otázek.

tázka, kterou si české firmy pokládaly
možná celé léto: Kdy a s jakou silou se
vrátí koronavirus? Zdá se, že je zodpovězena. Rekordní nárůst počtu nakažených
z prvních zářijových týdnů naznačuje, že
hospodářství bude čelit dalším problémům
a nebude k nim zapotřebí ani uzavírka ekonomiky. Postará se totiž o ně rozmáhající se
povinná karanténa (potenciálně) nakažených,
ošetřovné a nakonec i změna chování spotřebitelů. Některé „zásadní“ otázky jako například,
nakolik roušky ohrožují demokracii nebo zda
současnou vlnu nákazy lze označit za pokračování té první, nebo je to už druhá, sice zůstávají, avšak vzhledem k jejich téměř filozofickému
základu je ponechám stranou a zaměřím se
spíše na „přízemní“ problémy naší ekonomiky.
Po brutálním propadu se česká ekonomika začala, zejména díky průmyslu, konečně vzpamatovávat. S koncem odstávek se rozjela výroba
automobilů, elektrotechniky, plastikářského
a dalších oborů tuzemského průmyslu. Současně se začaly znovu plnit zakázkové knihy a výrazně se spravila i nálada ve firmách. Největší
obavy opadly a s nimi i přesvědčení o nutnosti
výrazně omezovat stavy zaměstnanců. Dalo se
dokonce říct, že to nejhorší už v této době měly
průmyslové podniky za sebou. Na druhou stranu si však nešlo nevšimnout dvou základních
trendů, které na pozadí „velkých“ čísel až tak
patrné nejsou. Tím prvním je fakt, že nárůst
výroby stojí i na dodělávkách starších zakázek,
které zpozdil rozpad dodavatelských řetězců
i přerušení výroby. Tím druhým zase, že současný optimismus je spíše odrazem nadějí než
přílivu nových zakázek. Odraz zakázek ode dna
totiž může souviset spíš s odloženou poptávkou, ještě zdaleka tedy nemusí jít o poptávku
novou. Patrné je to zvlášť ve strojírenství, které
je zrcadlem investic, a tedy i budoucího růstu.
A v tomto případě rozhodně o nějakém jasném
obratu – ať už z pohledu tvrdých, či měkkých
dat – hovořit ještě nelze. Otázkou vlastně je
i to, nakolik udržitelný je obrat objednávek
v automobilovém průmyslu, na který je navázáno témČĜ vše ostatní. To vše nakonec ukážou
až další měsíce, které nepochybně přinesou
i nejedno překvapení.
Tedy minimálně
z pohledu koronavirové nákazy. Q

analytik, Finanční
trhy ČSOB
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KTERÝ TYP VÝROBY JE VE VAŠÍ SPOLEČNOSTI NEJVÍCE A KTERÝ NEJMÉNĚ ZISKOVÝ?
Procento firem / Hodnocení (5 až -5)
Výroba o vysoké přidané
hodnotě

Finální výroba

Výroba na zakázku

Výroba určená na export
mimo země EU

Automatizovaná výroba

Výroba pro nové zákazníky/
nominace do projektů

Výroba určená na export
do zemí EU

Výroba
pro dlouhodobé zákazníky
nominace do projektů

Zdroj: Studie českého strojírenského průmyslu, 2019/H, CEEC Research

Foto: archiv HK ČR

KARINA
KUBELKOVÁ
hlavní analytička
Hospodářské komory
České republiky

1) Hospodářská komora ČR se podílela na vzniku vládního programu na podporu inovací
The Country for the Future. Koronavirová
krize ale bohužel zdržela implementaci opatření
obsažených ve strategii, a nemůžeme tedy zatím
hodnotit výsledky. Podobně tomu bylo i s novou
úpravou investičních pobídek. Vláda se samozřejmě soustředila především na bezpečnost obyvatel
a na pomoc firmám v jejich přežití. Koronavirová
krize měla i v něčem pozitivní dopad, zlepšila se
elektronizace veřejné správy, nicméně je nutné,
aby tento vývoj nejen pokračoval, ale aby se dále
urychlil. Stát by měl investovat především do kvalitního podnikatelského prostředí tak, aby naše
země byla schopna do budoucna nejen udržet, ale
i zvýšit svoji konkurenceschopnost. S tím se pojí
i reforma vzdělávacího systému, podpora výzkumu
a inovací, investice do infrastruktury či elektronizace veřejné správy.
2) Opět musím odpovědět, že vždy se dá dělat
více. Vláda by měla podporovat zahraniční cesty
vysokých představitelů českého státu ve spojení
s doprovodnými podnikatelskými misemi organizovanými například Hospodářskou komorou ČR.
Právě podnikatelské mise pomáhají podnikatelům
otevírat dveře zejména na třetí trhy, což je často
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bez přítomnosti vysokých politiků nemyslitelné.
Dále by měla vláda využívat hustou teritoriální
síť Hospodářské komory ČR k informování o exportních příležitostech a investičních možnostech
v zahraničí. Vláda by měla rovněž zajistit co
nejefektivnější fungování agentury CzechTrade
a přiměřenou státní finanční podporu exportu
(srovnatelnou s vyspělými západoevropskými zeměmi). Podnikatelé také dlouho hovoří o potřebě
reformovat státní instituce na podporu exportu.
3) Na nedostatku technicky vzdělané pracovní
síly se podepisuje nejen demografický vývoj, ale
i dlouhodobý liknavý přistup státu k systémovému
řešení učňovského, resp. středního odborného
vzdělávání v České republice. Do budoucna zásadní a zatím stále málo využívané je partnerství firem
s akademickou sférou a zavádění prvků duálního
vzdělávání v případě středoškolsky vzdělaných
odborníků. Stát ale musí nastavit dostatečně
motivační prostředí nejen pro podnikatele, ale
i pro univerzity, výzkumná pracoviště a střední
školy. To se dosud nestalo. Pozitivní roli by mělo
sehrát i zavedení mistrovské zkoušky – opravdoví
mistři řemesel by měli být tahouny nejenom mezi
živnostníky, ale i v zaměstnaneckých kolektivech.
Podpořit je třeba i zájem o vysokoškolská technická studia a chuť absolventů působit v získané
odbornosti.
4) Je zcela běžné, že v momentě, kdy firma vstupuje na trh, kde není etablovaná, nasazuje nižší cenu
svým produktům či službám, aby se na novém
trhu prosadila. Je to jedna z často volených stra-

tegií. Pokud se ale dlouhodobě nedaří dosahovat
žádoucí marže a ziskovosti výroby, je otázkou, zda
na takovém trhu setrvávat. Nedomnívám se, že by
české firmy byly v prosazování ceny výrazně méně
úspěšné než firmy z podobně velikých zemí EU,
a to přes srovnatelně vysoké odvodové zatížení
práce v České republice. Schopnost prosadit cenu
se také odvíjí od velikosti firmy. Například malá
česká firma má výrazně menší prostor vyjednávat se svými subdodavateli a tlačit na jejich ceny
než velká německá firma. To se dále podepisuje
ve výsledné ceně produktu podobně jako úspory
z rozsahu.
5) Koronavirová krize mimo jiné způsobila i nedostatek likvidity v řadě firem, což také negativně
ovlivnilo investiční aktivitu podniků. V krátkodobém horizontu tak očekáváme v některých segmentech zpomalení digitalizace a inovační aktivity.
Pevně věříme, že tato situace bude pouze dočasná.
Výhled dalšího vývoje české ekonomiky ohrožuje ještě více faktorů než dříve. Vedle brexitu
a zelených výzev je negativním rizikem i možná
další vlna pandemie a s ní spojená nižší zahraniční
poptávka, napjatá zahraničně politická situace
nebo protekcionistické tendence ve světě. V případě naplnění byť jen některých těchto rizik by byl
nejvíce zasažen náš export, který staví především
na automobilovém průmyslu a právě na strojírenství. Rizika jsou ale i domácí – nedostatečně
rozvinutá infrastruktura, rekordně dlouhé stavební
řízení nebo zadlužování státu navíc spojené s řadou vládních opatření, která dále podnikatelům
zvyšují náklady. Q
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Foto: archiv SPD ČR

JAROSLAV HANÁK
prezident Svazu
průmyslu a dopravy
České republiky
1) V první řadě
doufám, že se vláda
bude řídit Inovační strategií ČR 2030 a konceptem
Czech Republic – The Country for the Future, který přijala. Na praktické úrovni zvláště v současné
době čekáme, jak se postaví k posílení rozpočtu
Technologické agentury ČR a podpoří její programy na vývoj nových technologií a spolupráci
s výzkumnou sférou. Oceňuji předešlé kroky vlády
vzhledem k novele zákona o dani z příjmu. Firmy
často využívají daňové odpočty na výzkum a vývoj.
V době vysokého schodku státního rozpočtu
a ohlášených výdajů mohou některé firmy nabýt
dojmu, že stát bude v oblasti daňových odpočtů
opět restriktivnější. Vláda by měla dát podnikům
jasný vzkaz, že tuto oblast plně podporuje a očekává, že budou tento nástroj ještě více využívat. Měla
by v tom firmy podpořit i svým proklientským
přístupem.
2) Úspěch českého strojírenství nezávisí pouze
na výrobních a inovačních schopnostech firem,
ale také na obchodních dovednostech jejich skvělé
výrobky ve světě prodat. Na komplikovanějších
či vzdálenějších trzích a při obchodování se

Foto: archiv MŠMT ČR

ANETA LEDNOVÁ
tisková mluvčí
Ministerstva
školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
3) Odborné vzdělávání je nedílnou součástí
vzdělávacího systému a jeho cílem je připravit
absolventa na kvalifikovaný výkon povolání a pracovních činností. V rámci odborného vzdělávání je
uplatňován model spolupráce škol a firem s využíváním prvků duálního systému vzdělávání. ČR patří dlouhodobě k zemím, které mají nejvyšší počet
žáků ve středním odborném vzdělávání. Základním předpokladem pro rozvoj kvality odborného
vzdělávání je stabilní a předvídatelné financování.
V této souvislosti byl od ledna 2020 zaveden nový
systém financování regionálního školství, který je
jednak založen na financování skutečné potřeby
rozsahu výuky v jednotlivých školách, umožňuje
školám zvýšenou míru dělení vyučovacích hodin
(včetně odborných předmětů). Dále systémově
ukotvil pravidla pro organizaci a financování tzv.
víceoborových tříd, které vznikají spojením více
oborů s nižším počtem žáků v důsledku nižšího
zájmu žáků o příslušné obory (nebo z důvodu
objektivní nižší potřeby), které jsou však z pohledu
trhu práce žádané.

zahraničními státními subjekty se i konkurenceschopné výrobky složitě uplatňují bez pomoci
státu. Pro ekonomickou diplomacii musí být
vytváření nových obchodních příležitostí pro české
firmy prioritou. Současná státní podpora exportu
je do jisté míry ovlivněna hlavně personálním
obsazením obchodní a ekonomické diplomacie.
Považuji za nutné se více zaměřit na posilování
odbornosti zástupců českého státu v zahraničí
v rámci jednotlivých průmyslových oborů a bez
ohledu na hranice zemí tak specializovat personální základnu na vybrané obory.
3) V zemi s dlouhou průmyslovou tradicí dnes bohužel nenacházím efektivní podporu technického
vzdělávání. Když vidím, jaké výzvy před nás klade
nástup Průmyslu 4.0, přechod na zelenou energii
a ochrana klimatu, je mi jasné, že potřebujeme
ještě výrazněji podpořit přírodovědné a technické předměty na základních a středních školách,
včetně „neoblíbené“ matematiky. Měly by být
vypisovány cílené programy finanční podpory pro
technické univerzity. Bohužel poslední kroky vlády
ohledně maturit mě však přílišným optimismem
nenaplňují.
Pokud jde o duální vzdělávání, Svaz průmyslu
a dopravy se v předchozích letech intenzivně
zapojoval do pilotáže prvků duálního vzdělávání
v Moravskoslezském kraji i do návrhů uzákonění
dobrovolné duální větve ve školské legislativě.

Aktuálně byly k 1. září 2020 vydány aktualizované rámcové vzdělávací programy pro odborné
vzdělávání. Změny se týkají především aktualizace
odborné složky v souladu s § 4 odst. 2 školského zákona, který ukládá, že rámcové vzdělávací
programy mají odpovídat nejnovějším poznatkům
vědních disciplín, a také z důvodu měnících se
potřeb trhu práce, které jsou způsobovány digitalizací, robotizací a modernizací technologických
postupů. Dále byla doplněna vazba na Národní
soustavu kvalifikací, která školám umožní lépe se
v ní orientovat, aby tak umožnily žákům rozšířit
znalosti o další příbuznou oblast prostřednictvím
profesní kvalifikace. Na jaře 2020 byl ukončen projekt OP VVV Modernizace odborného vzdělávání,
jehož výstupy budou využity k propojení počátečního vzdělávání s dalším vzděláním prostřednictvím NSK s využitím modulové tvorby školních
vzdělávacích programů.
Na konci srpna 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována novela nařízení vlády o soustavě oborů
vzdělání, která zavádí obory vzdělání, v nichž
je možné v rámci čtyřletého studia maturitního
oboru vzdělání (kategorie L0) získat také stupeň
vzdělání s výučním listem (kategorie H) složením
závěrečné zkoušky ve třetím ročníku.
V rámci připravené Strategie vzdělávací politiky
2030+ (která bude v nejbližším období předložena

Dobrovolnost je v tomto opravdu důležitá, protože
je zřejmé, že ne každá firma je schopna převzít
plnou odpovědnost za část vzdělání žáků na svých
pracovištích. Jsme připraveni o tom dále diskutovat, ovšem i toto důležité téma leží „v šuplíku“
domácích úkolů MŠMT a vlády.
4) Produkce v Česku bohužel není vždy o finálním výrobku či o výrobku založeném na vlastním
vývoji. V tom máme stále prostor se posouvat.
Význam průmyslu a například trendy v digitalizaci a využívání nových disruptivních technologií
musíme vzít jako příležitost, nezaspat a investovat
v oblastech digitální transformace.
5) České strojírenství přišlo o svůj nejvýznamnější
průmyslový svátek – Mezinárodní strojírenský
veletrh. Firmy zde mohly každoročně ukázat své
novinky a dojednat mnoho exportních kontraktů.
To se týká i řady dalších mezinárodních veletrhů.
Obecně však nový koronavirus donutil firmy přehodnocovat své investice a omezil osobní jednání
při domlouvání exportních zakázek. Koronavirová krize a s ní spojený výpadek ekonomické
produkce a zvýšená nejistota se do jisté míry tedy
odrazily i v investičních aktivitách firem, a tím
se přelily také do oblasti strojírenství. Potvrdila
se také důležitá role digitalizace nejen ve výrobě,
ale i v kontrolních, komunikačních i logistických
procesech. Q

vládě) je jedno z pěti klíčových opatření zaměřené
na inovaci oborové soustavy. Cílem je vytvořit
funkční, prostupnou a atraktivní oborovou soustavu, která prostřednictvím revize obsahů vzdělávání
zajistí, aby byli jeho absolventi vybaveni kompetencemi pro další profesní i neprofesní vzdělávání,
osobní život a dlouhodobou uplatnitelnost na trhu
práce.
Na tomto místě je vhodné připomenout, že v roce
2017 byla přijata novela školského zákona, kde je
kladen důraz na spolupráci středních škol a zaměstnavatelů. V souvislosti s tím je potřeba mezi
zaměstnavateli nadále rozšiřovat povědomí o možnosti zohlednění uznatelných výdajů zaměstnavatelů (v rámci zákona o daních z příjmů), kteří
se prokazatelně podílejí na zajištění praktického
vyučování a praktické přípravy.
Mezi další priority MŠMT, které jsou definovány
v rámci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na období 2019–2023,
patří zvýšení zapojení zaměstnavatelů a věcně
příslušných rezortů do podpory odborného
vzdělávání. I nadále budou vytvářeny podmínky
směřující k podpoře a posilování spolupráce škol
a firem, k zapojování vyššího počtu odborníků
z praxe do výuky a realizace stáží pedagogických
pracovníků ve firmách. Q
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KTERÉ FAKTORY NEJVÍCE PŮSOBÍ NA VÝŠI VAŠEHO EXPORTU?

KAREL HAVLÍČEK
Foto: archiv MPO ČR

místopředseda
vlády, ministr
průmyslu a obchodu
i ministr dopravy
1) V září 2019 byla schválena novela zákona o investičních pobídkách s úpravami pro zpracovatelský průmysl, nově klademe důraz na podporu
vyšší přidané hodnoty, tedy ne prostých „montoven“, minimálně 10 % zaměstnanců musí být
s vysokoškolským vzděláním. Novela přináší zvýhodnění pro investice v tzv. postižených regionech
a v neposlední řadě finální schválení investičního
projektu provede vláda České republiky. Ve velkém se soustředíme na výzkum, vývoj a inovace,
stávající návrh rozpočtu na rok 2021 je o 2 mld. Kč
vyšší než rozpočet roku 2020 a navíc o 743 mil. Kč
vyšší než schválený střednědobý výhled na rok
2021, který činil 37,5 mld. Kč. Úzce spolupracujeme s Technologickou agenturou ČR na programech podpory VaVaI, z nichž v současnosti je pro
průmysl nejvýznamnější program TREND.
2) Pomoc českému strojírenství v oblasti vývozu
vychází z Exportní strategie ČR 2012–2020.
K nejdůležitějším nástrojům podpory exportu
patří exportní financování a pojišťování, podnikatelské mise, asistenční služby Jednotné zahraniční
sítě, projekty na podporu ekonomické diplomacie – PROPED či informační služby. Patří k nim
i nástroje podpory obchodu na úrovni EU týkající
se společné obchodní politiky a odstraňování
překážek na vnitřním trhu. Ministerstvo průmyslu
a obchodu organizuje na úrovni ministrů nebo
jejich náměstků bilaterální jednání v rámci mezivládních komisí koordinujících obchodně-ekonomickou spolupráci. V rámci těchto mezivládních
komisí často pracují pracovní skupiny pro průmysl. Významnou pomoc českým průmyslovým
podnikům v oblasti exportu poskytuje agentura
na podporu exportu CzechTrade podřízená
Ministerstvu průmyslu a obchodu. CzechTrade
nabízí exportérům informační a asistenční služby,
které zajišťují profesionálové v České republice,
a hlavně v zahraničních kancelářích. Výsledkem je
komplexní exportní podpora, která je maximálně
rychlá, a především snadno dostupná pro české
firmy. Rozsáhlá síť zahraničních kanceláří ve více
než pěti desítkách zemí na pěti kontinentech
svojí působností pokrývá Evropu od Skandinávie po Balkán, východní Evropu a státy SNS,
významná africká a asijská teritoria, Kanadu, USA,
Latinskou Ameriku, Austrálii a Nový Zéland.
3) V ČR v současnosti školský zákon umožňuje
aplikaci určitých prvků duálního vzdělávání,
ale plnohodnotný systém duálního odborného
vzdělávání u nás neexistuje. Východiskem pro
jeho zavedení v ČR je pro nás systém fungující
na Slovensku, a to kvůli blízké podobnosti našich
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(např. kvůli nedostatku
volných kapacit)

Zdroj: Studie českého strojírenského průmyslu, 2019/H, CEEC Research

vzdělávacích systémů. Pracovní skupina pod
vedením Moravskoslezského paktu zaměstnanosti
připravila návrhy legislativních změn odborného
vzdělávání a přípravy s cílem reflektovat požadavky zaměstnavatelů a trhu práce prostřednictvím
zavedení systému duálního vzdělávání. Do procesu
přípravy bylo MPO aktivně zapojeno. S výstupem
této pracovní skupiny dále pracuje MŠMT jakožto
gestor pro oblast vzdělávání. V gesci MŠMT má
vzniknout Rada pro odborné vzdělávání. Bude
mít za cíl pokračovat v rozšiřování a prohlubování
prvků duálního vzdělávání a koordinaci těchto
činností v regionech. Pomoci s koordinací podpory
duálního vzdělávání v regionech má plánovaná
Dohoda o spolupráci, která má blíže definovat
role jednotlivých aktérů na místní úrovni. MŠMT
a další partneři, zejména gesčně příslušná ministerstva a zaměstnavatelé, budou intenzivně pracovat
na tvorbě standardů pracovišť pro duální vzdělávání tak, aby spolupráce mezi školami a firmami byla
jednodušší a vedla k zvýšení kvality a atraktivity
odborného vzdělávání. A samozřejmě je třeba
dále pracovat na legislativním ukotvení systému
duálního vzdělávání v ČR. MPO bylo iniciátorem
zavedení povinného předmětu Technika na 2. stupni základních škol. Ve školním roce 2020/2021
bude v 60 vybraných základních školách probíhat
pokusné ověřování podle nového Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s pracovním názvem Člověk a technika. Ministerstvo
průmyslu a obchodu se taktéž dlouhodobě věnuje
popularizaci technických oborů. V souladu s cílem
zlepšit obraz průmyslu a technických oborů jsme
partnerem různých soutěží a přehlídek v odborných dovednostech žáků, strojírenstvím počínaje
a textilním průmyslem konče.

4) Mnoha českým firmám se jen částečně daří
zohlednit v cenách, za které prodávají do zahraničí své výrobky, rostoucí náklady, a to náklady
měnové, rostoucí cenu práce, materiálu, energií,
dopravy, dopady ekologických opatření atd. Náklady na strojírenskou výrobu vzrostly v minulých obdobích neúměrně v porovnání s růstem
produktivity práce firem, a to zejména náklady
mzdové, kvůli boji mezi firmami o dostatek
pracovníků.
Na druhou stranu podle posledních údajů o vývoji ekonomiky, které máme za měsíc červen, jen
připomeňme, že propad průmyslové produkce
zpomalil, když výroba meziročně klesla o 11,9 %
(v dubnu o 33,7 % a v květnu o 25,7 %) a meziměsíčně vykázala dokonce růst o 13,4 %.
Nové průmyslové zakázky po třech měsících
významných poklesů klesly jen mírně, když
vykázaly pokles o 3,4 %. Tuzemské zakázky
poklesly (o 10,3 %), zatímco zakázky ze zahraničí
prakticky stagnovaly (-0,1 %). To naznačuje,
že pozice průmyslu je na zahraničních trzích
stabilizovaná.
5) Kromě přímých dopadů opatření vyhlášených
vládou ČR, ale i vládami ostatních států, která se
odrazila v dočasných pozastaveních výroby nebo
jejího výrazného omezení v řadě podniků, lze
za „nový problém“ označit omezení zahraničních
cest umožňujících příjezdy zahraničních i výjezdy
tuzemských odborníků provádějících instalace,
přejímky nebo garanční prohlídky a opravy strojů
a zařízení. Tento problém, který podniky musí
řešit, komplikuje na obou stranách plnění uzavřených kontraktů. Q

strojírenství

Národní strojírenský klastr
chce být lídrem transformace
Strojírenství jde přirozeně směrem ke Green Deal
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Národní strojírenský klastr je zapsaný spolek 45 společností působících převážně
v oblasti strojírenství. Od svého založení v roce 2003 působí také v příbuzných
oborech a spolupracuje s akademickými institucemi. Firmy klastru zaměstnávají
více než 19 000 pracovníků a dosahují ročních tržeb ve výši 2 miliard eur.

OSTATNÍ ČLENOVÉ NSK
www.ak1324.cz

Q

www.svarservis.cz

Q

www.energy-cluster.cz

Q

www.secotools.com

Q

www.senses.cz

Q

www.teplotechna@tto.cz

S

polek byl zřízen za účelem podpory inovací,
zvýšení konkurenceschopnosti a exportní
schopnosti propojených firem, podnikatelů
a institucí působících v Moravskoslezském kraji
i celé ČR. Lídry klastru představují společnosti
Vítkovice Cylinders, Strojírny a stavby Třinec
a VŠB – Technická univerzita Ostrava. Všichni
členové reprezentativně pokrývají celý strojírenský
dodavatelský řetězec od vývoje a výzkumu, výroby
základních kovů a hutního zpracování přes výrobu
kovových konstrukcí až po výrobu strojů a velkých
technologických celků.
Klastr se soustřeďuje na vytváření dodavatelských
řetězců, podporu svých členů na veletrzích –
pravidelně na MSV Brno, organizuje nákupní
aliance a pro své členy připravuje také vzdělávací
a inovační projekty. Každoročně pořádá konferenci Strojírenství Ostrava, semináře a workshopy
pro odborníky i laickou veřejnost. K zajištění
těchto činností využívá mimo jiné zdroje EU, a to
konkrétně spolufinancování projektů OP PIK –
Posílení spolupráce mezi členy NSK a Posílení
mezinárodní spolupráce NSK. Konference Strojírenství Ostrava představuje v celoroční agendě
klastru jednu z nejdůležitějších akcí, která se stala
tradičním celorepublikovým setkáním stovek
odborníků ze strojírenství a mnoha souvisejících
průmyslových a ekonomických oborů.
Tematicky se konference pokaždé zaměřuje na aktuální potřeby odvětví, například loni se její již
třináctý ročník opíral o strategický dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030, a proto
dostal název Inovační strategie České republiky
a její odraz v kvalitě vzdělávání – budoucnost českého průmyslu. Konference se konala pod záštitou
Ministerstva průmyslu a obchodu v areálu Dolu
Hlubina v budově Brick House v Dolních Vítkovicích a byla spojená s doprovodným workshopem
a s prohlídkou areálu Dolních Vítkovic.

Potřebujeme dlouhodobé programy

Foto: 4x archiv NSK

Q

Národní strojírenský klastr si je nejen vědom
potřeby transformace českého strojírenství, ale chce
k jeho nové podobě i aktivně přispět. Dokazují to
slova Jana Světlíka, prezidenta Národního strojírenského klastru: „Strojírenské společnosti, ale nejen ony,
se budou v následujícím období vyrovnávat s poklesem ekonomiky. Přirozeně se pokusí najít organizační
a technologická opatření ke zlevnění výroby, budou
hledat i levnější klasické energetické zdroje a půjdou
ve větší míře také do udržitelných a cirkulárních alternativ, pokud jim to bude dávat ekonomický smysl.
Takový vývoj navíc podporuje Evropská unie v Green
Deal. Dojde tedy k rychlejšímu posunu směrem
k novým řešením v mnoha oblastech.

Jan Světlík

V České republice jsme zatím v době vodíkového
pravěku, svět je mnohem dál. My bychom ho měli
poměrně rychle následovat. V power to gas technologiích, ve výrobě spojené s vodíkovými technologiemi, se soběstačným energetickým hospodářstvím
výrobních hal, v mobilitě…
Máme šanci být u toho, nestát stranou rozvoje
technologií, které svět v budoucnu bude nezbytně
potřebovat. Proto bychom měli primárně investovat
do vývoje. Současně bychom měli v ČR viditelně
podporovat cirkulární ekonomiku – systémově,
cíleně, v celém balíku, který by zahrnul například
i změny energetického mixu ve firmách.
Dlouhodobě je u nás problém zásadní transformace
spojen se složitou politickou debatou. Vedeme ji ale
o změnách, které s vývojem ve světě stejně přijdou.
Potřebujeme, a to nejen pro strojírenství, rozvojové
programy, které by byly nastaveny dlouhodobě, bez
ohledu na změnu vlády, nebo dokonce několika
vlád. Aby byly čitelné, vypočitatelné a spolehlivé
z pohledu návratnosti.
Stejně zásadní bude myšlenková změna. Odstranění
bariér pro všeobecné přijetí nových technologií. To
spočívá v rozsáhlé vzdělávací a komunikační práci.
Otevírá se tak zcela nový prostor i pro fungování
Národního strojírenského klastru.“ Q
PETR SIMON
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Členy Národního strojírenského klastru
jsou následující společnosti a instituce:
ARGUTEC

DIMER

FERRIT

Společnost založili v roce 2012 současní majitelé společnosti Ing. Martin Plaček a Ing. Michal
Holiš. Jedná se o jednu z deseti společností střední
Evropy, která získala prestižní ocenění v kategorii
Rising star žebříčku Deloitte Technology Fast
50 2016 Central Europe. Společnost se od návrhu
přes instalaci a integraci až po servis zaměřuje
na vlastní systémy strojového vidění pro kontrolu
vad či tvaru, aplikace termovizních systémů a deep
learning.

Společnost Dimer je jedním z největších producentů těsnění, těsnících prvků a mechanických
ucpávek v ČR. Portfolio produktů pokrývá spektrum veškerých těsnících prvků a Dimer je společnost s jednoznačně nejkomplexnějším sortimentem v této oblasti na trhu v ČR a SR. Sortiment
dodávek zahrnuje od o-kroužků, gufer, těsnících
šňůr, stíracích kroužků přes profilová, speciální
těsnění, plochá, vysekávaná těsnění až po kovová,
sendvičová, vinutá těsnění. Samostatnou divizí je
produkce mechanických ucpávek.

Soukromá česká strojírenská firma byla založena
v roce 1993. Z obchodní společnosti se transformovala ve společnost výrobní s vlastní vývojovou
základnou. Největší podíl produkce tvoří závěsný
dopravní systém, který společnosti vydobyl
vedoucí postavení na světových trzích. Díky široké
síti poboček a servisních center s vyškoleným
odborným personálem poskytuje perfektní služby
zákazníkům v Rusku, Ukrajině, Kazachstánu,
Polsku, Slovensku, Bosně a Hercegovině, Turecku,
Číně, Indii, Vietnamu, Mexiku, Kolumbii a Zimbabwe a snaží se rozšířit svoje aktivity i do dalších
zemí kontinentů Afriky, Ameriky a Austrálie.

BAROZ ENER
Česká rodinná firma působí na trhu již od roku
1998. Ve třech divizích zajišťuje 70 zaměstnanců
výrobu, montáž a demontáž ocelových konstrukcí,
montáže, opravy a rekonstrukce elektroinstalací
či kabelových souborů, výrobu rozvaděčů nízkého
napětí, revizní zprávy, diagnostiku, údržbu a montáž technologických celků či jednotlivých strojních
zařízení, generální a dílčí opravy strojních zařízení
a celých výrobních úseků, svářečské, paličské
a zámečnické práce, akustická měření, studie
a konzultace a také technická měření vibrací,
vibrodiagnostiku a modální analýzu.

ECOFER
Firma byla založena v roce 2005 a zabývá se vývojem nových technologií a přenosem těchto technologií do průmyslové praxe. Portfolio firmy je velmi
široké a zahrnuje metalurgii, zpracování odpadu,
řídicí systémy, projekci, návrhy konstrukčních
řešení, výrobu prototypů. Zabývá se také přípravou
dokumentace pro ochranu duševního vlastnictví
a je majitelem řady patentů a užitných vzorů. Spolupracuje s Vysokou školou báňskou – TU Ostrava.

EGE SERVICE
CYLINDERS HOLDING
Od roku 1905 se tato česká společnost kontinuálně
zabývá vývojem a výrobou ocelových bezešvých
tlakových lahví a nádob s rozsahem tlaků 16 až
1 380 bar a zároveň realizuje řešení produktových
aplikací pro skladování a transport v modulárních
celcích, takzvané virtuální plynovody. Jako jediná
společnost umí vyrobit metodou zpětného protlačovaní ocelové nádoby pro skladování vodíku
až při 1 000 barech. Staví na principech cirkulární
ekonomiky a potvrzuje tak, že existují ekologická
a současně i ekonomická řešení špičkové kvality.

Mladá, kreativní a progresivní společnost vznikla
před dvěma lety a zaměřuje se na výrobu ocelových konstrukcí a údržbu, kontroly a opravy
parogenerátorů a kompenzátorů objemu typu
VVER. Navazuje tak na činnost společnosti Vítkovice Power Engineering. Zaměstnanci společnosti
tak pracují v oblasti servisu jaderných elektráren
nepřetržitě od roku 1985, nejdříve na JE Bohunice
(Slovensko) a JE Dukovany, v současnosti především na JE Temelín a JE Dukovany. Podíleli se
i na dostavbě JE Mochovce (Slovensko).

EUROPEAN WELDING INSTITUTE
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
ČVUT v Praze patří k největším a nejstarším
technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má univerzita 8 fakult – stavební,
strojní, elektrotechnickou, jadernou, fyzikálně
inženýrskou, fakultu architektury, dopravní,
biomedicínského inženýrství a fakultu informačních technologií. Na ČVUT studuje přes 18 500
studentů. Vynikajících výsledků univerzita dosahuje i ve výzkumu a vývoji, když její vědecké týmy
sbírají mnohá světová ocenění.
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Společnost European Welding Institute zahájila
činnost v roce 2018 se zaměřením na oblast svařování, strojního průmyslu, energetiky, jaderné energetiky, plynárenství, vodárenství a dalších odvětví
průmyslu a stavebnictví. Jádro společnosti tvoří
tři experti s dlouholetou odbornou praxí v oblasti
svařování, vedení staveb a certifikací společností.
Společnost nabízí komplexní služby v technických
oborech a realizaci projektů dle požadavků zadavatelů především v oblastech svařování, kontrol
svarových spojů a vyhrazených zařízení plynových,
tlakových, elektrických i zdvíhacích.

HAMETAL OSTRAVA
Společnost nabízí své služby v oblasti metalurgického a strojírenského inženýringu a je také
respektovaným dodavatelem strojních dílů
na bázi odlitků, výkovků, válcovaného materiálu
i svařovaných konstrukcí. Svým zákazníkům, mezi
nimiž jsou především hutě, ocelárny a metalurgický průmysl, válcovny, povrchové a hlubinné doly,
koksovny, vysoké pece, strojírenské, cementářské,
energetické, teplárenské podniky a stavební i přepravní firmy, dodává jak samotné strojní díly, tak
i zkompletované montážní celky.

HAVÍŘOVSKO-KARVINSKÝ KOVO KLASTR
Aktivity a cíle klastru směřují do pěti prioritních oblastí: Vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů
a odborný růst zaměstnanců členských firem,
Propagace strojírenských a technických oborů
pro zastavení odlivu pracovní síly v této oblasti
se zaměřením na Průmysl 4.0, Odborná pomoc
v oblasti výzkumu a vývoje zaměřená na strojírenství a svařování, Společný nákup produktů a služeb
a konečně Prezentace a propagace klastru a public
relations i marketing pro jeho členy. Nosným pilířem klastru je také podpora spolupráce s firmami
ze Srbska prostřednictvím Vojvodina clusteru.

HYDAC
Inovativní společnost s tradicí delší než půlstoletí
je zaměřená na inženýring a kompletní dodávky fluidních systémů na klíč například pro lisy,
energetiku, průmyslová zařízení, pojízdné stroje,
zkušební stendy a další. Vyrábí vlastní komponenty a systémy v oblasti fluidní techniky a automatizace – stěžejní jsou filtry pro hydraulické kapaliny
a procesní techniku, hydraulické akumulátory,

strojírenství

chladiče, ventily, armatury, elektronické snímače,
hydrogenerátory, upevňovací elementy a příslušenství, a to jak pro stacionární, tak pro mobilní
techniku.

KOFING
Firma je součástí ostravské skupiny Promet Group
a zabývá se převážně projektováním a dodávkami komplexních technologických celků, ocelových a jiných konstrukcí, především pro hutní,
strojírenský, energetický nebo chemický průmysl.
Založena byla v Paskově již v roce 1990 jako jedna
z prvních soukromých společností v Moravskoslezském kraji. Do hlavní produkce společnosti
patří kovovýroba, technologické dodávky, laserové
pálení, přeprava a manipulace.

KRÁLOVOPOLSKÁ
Akciová společnost je předním dodavatelem
aparátů pro energetický, chemický a petrochemický
průmysl a také jeřáby, které nacházejí uplatnění
nejen v metalurgickém průmyslu, ale i v dalších odvětvích. Hlavními zákazníky společnosti jsou přední
významné společnosti z České republiky i ze světa,
přičemž více než polovina produkce jde na export.
Produktové portfolio tvoří především výměníky
tepla, kondenzátory, tlakové nádoby, reaktory,
kolony, komponenty průmyslové pece, kolektory,
utilizační kotle, ocelové konstrukce a jeřáby.

programy jsou zaměřeny především na petrochemický, farmaceutický a potravinářský průmysl.
Výrobky společnosti se opírají o chemicky
rezistentní materiály šetrné pro životní prostředí
i potravinářská zařízení a jsou vysoce odolné
vůči kyselým i zásaditým látkám, jiné zase splňují
nároky na vysoce kvalitní žáruvzdorné materiály
vhodné do extrémně vysokých teplot či na materiály rezistentní proti vysokotlakým a vysokoteplotním médiím.

LAMMB

MEZ NEDVĚDICE

Společnost se zabývá měřením geometrie, seřizováním, nastavením a opravami obráběcích strojů
a výrobních strojů. Poskytuje diagnostiku vibrací,
vyvažování provozu, nastavení strojů, motorů
a otočné části i tribo-technické služby. Technici
společnosti tvoří specializované středisko pro ustavování nejrůznějších strojů a zařízení od obráběcích strojů přes generátory, čerpadla a kompresory
až po hřídelové pohony. V rámci tribo-technického servisu zajišťuje firma rozbory olejů, maziv,
paliv a opotřebení zařízení, stejně jako filtrace
olejových náplní dodatkovou aditivací.

Tradiční český výrobce čerpadel, míchadel,
elektromotorů, generátorů a odvozených zařízení.
Firma byla založena v Nedvědici v roce 1925 jako
firma Radiomotor a vyráběla rotační měniče pro
galvanizovny, kroužkové motory, stolní a stojanové dílenské brusky a další výrobky. Po roce 1948
byla začleněna do národního podniku MEZ –
Moravské elektrotechnické závody. V roce 1998
byla firma zprivatizována a stala se díky své flexibilitě a adaptabilitě jednou z nejdynamičtějších
výrobních firem v České republice i v Evropě.

MONGOLIAN FORUM
MACH-TĚSNĚNÍ
Výhradně česká výrobní společnost s dlouholetou
tradicí a vysokou flexibilitou se specializuje na výrobu průmyslového těsnění a tvarových výpalků.
Pracuje zde 25 zaměstnanců a firma disponuje
vlastní výrobou i pohotovostními sklady. Výrobní

Společnost byla založena v roce 2015 s cílem rozvíjet vztahy mezi Mongolskem a Českou republikou.
Zabývá se především zprostředkováním obchodu
a služeb mezi firmami v Mongolsku a v České
republice. Společnost mimo jiné pomůže zajistit
českým podnikům občany Mongolska, kteří budou

splňovat všechny definované zdravotní, kvalifikační a odborné podmínky a budou mít veškerá
platná povolení k zaměstnání a pobytu za účelem
zaměstnání na konkrétní pracovní pozici.

NÁRODNÍ STAVEBNÍ KLASTR
Seskupení malých a středních podniků, vzdělávacích a výzkumných institucí se zaměřením na oblast stavebnictví, architektury a urbanismu. V roce
2020 NS Klastr sdružuje celkem devatenáct členů
a čtyři spolupracující subjekty. Členové klastru
aktivně spolupracují na realizaci společných
projektů ve vědecko-výzkumné oblasti, vzdělávání
a propagaci. Dlouhodobou vizí Národního stavebního klastru je zvyšování využitelnosti přírodních
i ekologických materiálů ve stavebnictví a podpora
trvale udržitelného stavitelství.

PKS SERVIS
Zavedená ostravská společnost působí na trhu již
od roku 1997, kdy své aktivity zaměřila výhradně
na technické, výrobní, prodejní a servisní činnosti
v oboru hydraulických zařízení, systémů centrálního mazání a pneumatiky. S postupem doby
se nabídka služeb rozšířila i na vývoj, projekci,
konstrukci, výrobu a montáž, dále nonstop servis,
rekonstrukce systémů a prodej hydraulických
komponent. Know-how společnosti je postaveno na detailní znalosti fungování hydraulických
systémů a národních, evropských i celosvětových
standardů.
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PRO-DO PROJEKTOVÁ A DOTAČNÍ
KANCELÁŘ
Firma byla založena v roce 2014. Hlavním předmětem podnikání je dotační management a stavebnictví. V oblasti dotačního managementu firma
zajišťuje identifikace a posouzení dotačních možností pro klienta, vyhledání vhodných dotačních
titulů, přípravu projektové žádosti včetně povinných
i nepovinných příloh, konzultace a poradenství během realizace projektu, zpracování zpráv o realizaci
a žádostí o platbu, přípravu a realizaci výběrových
řízení i zpracování zpráv o udržitelnosti. V oblasti
stavebnictví nabízí firma architektonické návrhy
staveb, projekce a technické řešení dřevostaveb,
navrhování a posuzování nosných konstrukcí
pozemních staveb, technické návrhy v oblasti
alternativního zakládání staveb, odborné poradenství v oblasti pasivních a nízkoenergetických budov,
specializované činnosti při výstavbě dřevostaveb,
provádění foukané izolace pro novostavby a dodatečné zateplení staveb, odborné a technické zkoušky
i pronájem a stavbu lešení.

RT STEEL
Společnost zajišťuje kompletní dodávky materiálů
a služby pro energetický průmysl. Od roku 2005
se stabilně rozvíjí i v oblasti dodávek hutního
materiálu. Sídlem se dvěma výrobními halami je
situována v Chomutově, ve městě s již historickou
tradicí ve výrobě hutního materiálu, jako je výroba
silnostěnných ocelových trubek, tyčového materiálu
či slévárenství. Využití volných kapacit výroby
umožňuje společnosti pružně reagovat na požadavky
zákazníka i v případě řešení nestandardních materiálů či náhrad materiálů v rámci novelizace norem.

RUSPOLYMET
Jediný specializovaný podnik v Rusku a Společenství nezávislých států, který vyrábí vysoce kvalitní
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polotovary kroužků a disky. Je hlavním dodavatelem předních světových výrobců motorů pro
civilní letadla. Jde o jedinečný komplex hutnické
výroby a výroby kovu s kompletním výrobním
cyklem, počínaje tavením široké řady jakostních
tříd oceli, slitin niklu až po výrobu tyčí, kruhů
a disků různých druhů a velikostí. Díky tradici
150 let aktivní vědecké a výrobní činnosti a více
než 50 let práce se speciální ocelí je zkušeným
a odpovědným výrobcem zpracování složitých
slitin, nemagnetické oceli odolné proti korozi, uhlíkové a legované oceli, slitin niklu a titanu a slitin
mědi a hliníku.

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Spolek působí v Moravskoslezském kraji od roku
1990. V současnosti sdružuje 127 členských
organizací. Členy jsou významné průmyslové
podniky, všech šest statutárních měst kraje, významná města regionu, všechny čtyři univerzity
působící na území kraje, klastrové organizace i malé a střední firmy. Posláním Sdružení
je prosazování zájmů svých členů v souladu
s rozvojovou strategií Moravskoslezského kraje
a koordinace vzájemných aktivit s cílem rozvoje
kraje v oblasti ekonomické základny a podnikání, životního prostředí, dopravní a technické
infrastruktury, vzdělávání a širší komunikace
a spolupráce v rámci regionu, České republiky
i Evropské unie.

SPOJENÉ SLÉVÁRNY – SLÉVÁRNA
NEŽELEZNÝCH KOVŮ KRNOV
Společnost využívá technologii gravitačního
lití bronzových, mosazných a hliníkových slitin
do pískových forem a technologii odstředivého
lití bronzu a mosazi. Nabízí zhruba 50 typů slitin
bronzu a mosazi a 20 různých slitin hliníku. Roční

kapacita slévárny je okolo 350 tun ročně. Nabízí
také služby modelárny pro výrobu modelových
zařízení z pryskyřice, dřeva i kovu a služby obrobny pro kusovou a malosériovou výrobu, strojní
opracování na CNC obráběcích strojích a ve spolupráci s kooperanty.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA,
OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA
S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY –
FRÝDEK-MÍSTEK
Školní rok 2019/2020 je již osmým školním
rokem existence sloučeného subjektu Střední
průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Frýdek-Místek, příspěvkové organizace. Nabízí
střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou
v oborech Strojírenství, Strojírenská metalurgie, Informační technologie, Technická zařízení
budov, Technické lyceum, Obchodní akademie,
Ekonomické lyceum a Veřejnosprávní činnost.
Skladba oborů plně kopíruje požadavky zaměstnavatelů regionu.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
OSTRAVA – VÍTKOVICE
Tato příspěvková organizace slaví v tomto roce sto
let od svého založení. Státní průmyslová škola se
zrodila z potřeb ostravského průmyslového regionu v období první republiky – zájem o studium byl
obrovský, maximální počet žáků škola zaznamenala v roce 1939, kdy ji navštěvovalo 2 040 žáků
denního studia a 860 účastníků různých kurzů.
V současnosti se jedná o moderní školu s přibližně
470 žáky. Škola se modernizovala a přizpůsobila
trendům, dnes nabízí vzdělávání v maturitních
oborech Strojírenství – výpočetní technika,
Strojírenství – automobilní technika, Ekonomi-

strojírenství
ka a podnikání – management ve strojírenství,
Mechanik seřizovač – mechatronik a ve tříletém
denním učební oboru zakončeném výučním
listem – Obráběč kovů.

mi s výrobou dílů pro výše uvedená odvětví, čímž
je zajištěna kontinuita zkušeností, a proto dokáže
dodávat výrobky a poskytovat služby vysoké
kvality.

STROJÍRNY A STAVBY TŘINEC

VÍTKOVICE HAMMERING

Aktivity společnosti jsou zaměřeny na strojírenskou zakázkovou výrobu, provádění opravářských,
údržbářských a stavebních činností. Strojírenská
činnost zahrnuje hlavně opravárensko-údržbářskou činnost pro mateřskou společnost Třinecké
železárny, a. s., a dále je zaměřena na externí trhy,
kde společnost dodává strojírenské celky a díly
dle vlastní výkresové dokumentace nebo dodané
zákazníkem. Stavební činnost pak zahrnuje především průmyslové a občanské stavby a výstavbu
komunikací včetně oprav.

Moderní kovárna, která je díky jedinečným
technologiím schopna vyrábět a zpracovávat široké
portfolio materiálů používaných v nejnáročnějších průmyslových odvětvích. Mezi zpracovávané
materiály patří oceli včetně nerezových a dále
superslitiny na bázi niklu a titanu. Výrobky jsou
dodávány hlavně do oblast těžby ropy a plynu, dále
do segmentů strojírenství, zdravotnictví, obrany,
letectví a železnice.

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY
ŠTĚPÁN JUŘIČKA
Firma nabízí komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), od zpracování dokumentace
PO a BOZP přes školení, kontroly pracovišť
a šetření pracovních úrazů až po jednání se státními orgány. Dokumentaci zpracuje na míru, přímo
pro konkrétní firmu, s ohledem na specifika její
činnosti a nastavení provozních procesů a postupů. Servis zahrnuje vedle průběžných aktualizací
dokumentace také asistenční služby při kontrole
inspektorátu bezpečnosti práce nebo krajských
hygienických stanic a kontrol požární ochrany.

TÜV SÜD CZECH
Světově uznávaná společnost působí ve všech
odvětvích průmyslu a služeb. Poskytuje služby v oblastech testování, inspekce, certifikace,
homologace a vzdělávání. Má zastoupení na více
než 1 000 místech světa. V České republice je TÜV
SÜD zastoupena od roku 1995 prostřednictvím
společnosti TÜV SÜD Czech. Ta svými sedmi
pobočkami pokrývá všechny regiony ČR a její odborníci jsou tak snadno dostupní všem klientům.
Primární náplní činnosti je poskytování nezávislého ověřování a certifikace. Tyto služby umožňují
klientům přicházet na trh s produkty a službami,
které se vyznačují vysokou mírou kvality, bezpečnosti a spolehlivosti.

Tradiční česká společnost, jejíž vznik se odvozuje
od počátků hutnictví ve Vítkovicích. Za více než
190 let existence těžkého strojírenství v Ostravě si
společnost vybudovala impozantní pověst partnera
s globálním dosahem, jehož vize a zkušenosti
v oblasti těžkého strojírenského průmyslu a energetiky ovlivňují nejen české průmyslové prostředí,
ale také významně zasahují do investic a rozvojových projektů v celosvětovém měřítku. Výrobní
portfolio společnosti zahrnuje díky vlastní výrobě
oceli produkty pro široké spektrum průmyslových
oborů – od dodávek kompletních inženýringových
řešení pro ocelárny, válcovny, speciální zařízení
těžkého průmyslu nebo povrchové doly přes odlitky a přesně opracované výkovky pro energetiku,
lodní, ocelářský, cementárenský a těžební průmysl
až po dodávky surových ingotů, kovaných tyčí
anebo také válcovaných obručí pro železniční
a tramvajovou dopravu.

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Škola navazuje na tradice Střední školy technické
v Ostravě-Hrabůvce a soukromého gymnázia
Lingva v Ostravě-Porubě. V současné době se uchazeči o studium mohou vzdělávat v tříletých učebních oborech zakončených odbornou zkouškou,
nebo čtyřletých oborech s maturitou. Škola také
umožňuje studentům tříletých oborů nástavbové
studium. Absolventi poté nacházejí široké uplatnění
např. ve strojírenském, leteckém a dřevařském
průmyslu a v dalších zajímavých odvětvích.

VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ
Společnost vznikla na jaře roku 2018 a navazuje na dlouholetou tradici ve výrobě tlakových
a netlakových dílů elektráren, dílů pro chemický
a petrochemický průmysl, dílů pro ocelárenský
průmysl a další. Kromě výroby kompletních dílů
nabízí rovněž různé formy kooperace, zejména
v podobě skružování a ohýbání plechů, ohýbání
trubek, svařování, tepelného zpracování, obrábění.
Zaměstnává odborníky s dlouholetými zkušenost-

VÍTKOVICKÉ SLÉVÁRNY
Společnost je tradičním výrobcem válců pro
válcování kovů, tvarových odlitků z ocelí a litin
a od roku 2003 také odlitků ze slitin mědi. Za dobu
své existence prošla řadou změn, poslední z významných změn, která nastala v průběhu roku
2003, byla privatizace společnosti a její následná
fúze se společností Slévárna barevných kovů. Dynamicky se rozvíjející společnost je nositelem tra-

dice výroby odlitků od roku 1828 a výrobu válců
od roku 1910. V současné době se řadí k předním
evropským výrobcům pracovních válců pro teplé
válcovny plechů. Využívá moderní licenční technologii odstředivého odlévání. Součástí výrobního
programu je také výroba modelů a atypických
výrobků ze dřeva.

FAKULTA STROJNÍ VŠB-TUO
Založena byla v roce 1950 jako Vysoká škola
strojní v Ostravě se sídlem v Brušperku, zaměřená
především na stroje a zařízení pro oblast hornictví
a hutnictví. Od té doby fakulta prošla hlubokými
změnami v souvislosti s rozvojem průmyslové
výroby a sociálních potřeb. V současné době je
moderní institucí vysokoškolského vzdělávání,
která nabízí širokou škálu kvalifikací v bakalářských, magisterských a doktorských studijních
programech. Absolventi mohou najít uplatnění
v oblasti aplikované mechaniky, strojírenské technologie, konstrukce strojů a zařízení, diagnostice,
průmyslovém inženýrství, energetice, dopravě,
hydraulice a pneumatice, aplikované informatice
a v dalších oborech.

VÚHŽ
Výrobně-obchodní firma profituje z úspěšných
aktivit bývalého výzkumného ústavu založeného
v roce 1948. Zaměstnává více než 300 pracovníků v šesti střediscích s různorodým zaměřením.
Orientuje se především na zahraniční trhy v oblasti speciální hutní výroby a dodávek automatizačních technologií pro tento průmysl. Zabývá
se výzkumem, vývojem, výrobou, testováním
a zpracováním projektů hladinoměrů pro nová
nebo modernizovaná kontinuální lití, výrobou
speciálních ocelových profilů válcovaných za tepla
s vysokou rozměrovou přesností, výrobou odlitků
technologií odstředivého lití z litin, ocelí a legovaných materiálů, a to včetně dvouvrstvého lití, výrobou přesných nástrojů i strojních dílů a provozuje
i povlakovací centrum, laboratoře a zkušebny.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Díky více než 19 tisícům studentů je největší
technickou univerzitou v České republice.
Na 8 fakultách nabízí vzdělání v technických,
přírodovědných i uměleckých oborech a pomáhá tak připravit kvalitní technické odborníky
pro průmysl a praxi. Letos oslavilo 120 let
od svého založení, a to konkrétně 19. září. Svým
vznikem navázalo na tradici německé techniky,
která tu byla ještě dříve. Ve světových žebříčcích
QS nebo THE se VUT pravidelně umisťuje
mezi nejlepšími univerzitami. Podle QS World
University Rankings 2016 se řadí mezi top
výzkumné instituce s nejvyšším hodnocením
kategorie research – very high. Dlouhodobě pak
patří mezi 4 % nejlepších světových univerzit.
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Digitalizace je šancí,

dPRODUKCE
Projekt dProdukce je jedním z klíčových
bodů strategie Výroby a logistiky ŠKODA
AUTO, se kterým automobilka cíleně sází
na technologie Průmyslu 4.0, digitalizaci
výroby a optimalizaci výrobních procesů.
dProdukce usnadňuje zaměstnancům v první
řadě orientaci v rámci výrobních kroků,
zamezuje chybám a umožňuje rychlý přístup
k dokumentaci. Pomocí multimediálního
obsahu je podporuje, aby správně prováděli
pracovní postupy, upozorňuje na změny
a slouží jako doklad kontroly kvality.

kterou nesmíme promarnit
Nacházíme se uprostřed doby, která od nás vyžaduje schopnost rychlé reakce
na mnohdy nečekané výzvy. Pokud chceme obstát, musíme umět reagovat
na neustálé a mnohdy turbulentní změny, přizpůsobit jim strategii a podnikání,
zavádět uvážlivě nová řešení, připravovat a vzdělávat své zaměstnance. Jak na tyto
výzvy reaguje výroba a logistika naší největší tuzemské automobilky, popisuje
Jiří Drbout, vedoucí útvaru Plánování značky Výroby a logistiky ŠKODA AUTO.

Foto: archiv ŠKODA AUTO

Projekt vytváří ideální bázi pro spolupráci
člověka s novými technologiemi,
eliminuje prostoje, spoří čas a vícenáklady.
V neposlední míře jako digitální příručka
a dokumentace nahrazuje velké množství
tištěné dokumentace.

D

o jaké budoucnosti směřuje výroba
ŠKODA AUTO?
Naše produkty jsou čím dále tím více
chytřejší a za tímto trendem nezaostává ani jejich
výroba. Tu v posledních letech ve významné míře
ovlivňují technologie Průmyslu 4.0. Vybudovat
a řídit inteligentní továrnu neznamená používat
pouze nejnovější stroje. Kromě využití průmyslové
robotiky se Výroba a logistika ŠKODA AUTO
zaměřuje na digitalizaci všech výrobních procesů.
Nehovoříme již přímo o strojích, ale o softwaru,
který robotizuje rutinní práce s daty a zefektivňuje
výrobu automobilů.
Sledujeme nejnovější trendy, analyzujeme je,
vyvíjíme a nasazujeme řešení odpovídající situaci
a potřebám trhu. Vnímáme stále významnější
roli softwaru, schopnost pracovat s informacemi
a vytvářet nové obchodní příležitosti. Hledáme
inspiraci doma i v zahraničí, nebojíme se reálně
transformovat výrobní procesy a technologie.
Digitalizace je šancí, kterou nesmíme promarnit.

Na jaké projekty se primárně soustřeďujete?
Je důležité si uvědomit, že technologie Průmyslu 4.0 a digitalizace nejsou cílem – jsou prostřed-
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kem k dosažení strategických cílů. Průmysl 4.0
pro nás nepředstavuje pouze teoretický koncept.
Naopak. Zrcadlí se v konkrétních strategických aktivitách jako Továrna budoucnosti, a to
v již nasazených projektech dProdukce, Smart
Maintenance a DFView, nebo v připravovaných
projektech průmyslové cloudové platformy DPP.
Dáváme stále větší důraz na mobilní robotiku,
využití výrobních dat a kybernetickou bezpečnost.

Jakou roli hraje při digitalizaci člověk?
V procesu digitální transformace nám nejde
jen o technologie a procesy, takový pohled by
byl krátkozraký. Významnou roli zde hraje také
rozvoj zaměstnanců a jejich vzdělávání.
Adaptaci zaměstnanců na digitální transformaci významně podporují vzdělávací programy
ŠKODA Akademie, vznik nového kompetenčního centra pro MS Power BI a interní projekt
webové stránky s inspirativními ukázkami digitalizačních projektů a expertů z oblasti Výroby
a logistiky ŠKODA AUTO. Q

JANA POLÁŠEK FILOVÁ, ŠKODA AUTO

Výroba a logistika ŠKODA AUTO investovala
do vývoje a implementace projektu
dProdukce téměř 1,2 milionu eur. V rámci
projektu vyvinula 3 nové systémy,
implementovala 17 nových rozhraní
ke stávajícím systémům, konfigurovala
3 500 pracovních kroků a vyškolila
800 zaměstnanců montáže na zacházení
s digitálními pomocníky. V dubnu 2019
byl projekt nasazen na jedné ze dvou
montážních linek výrobního závodu
v Kvasinách. V současnosti probíhá příprava
navazujícího projektu dProdukce 2.0.

DIGITAL PRODUCTION PLATFORM
(DPP)
Představuje zcela unikátní koncernový
projekt průmyslové cloudové platformy
vytvářený ve spolupráci společností
Volkswagen, Amazon Web Services (AWS)
a Siemens. Tato platforma kombinuje sběr
a zpracování dat strojů, zařízení a systémů
koncernových závodů s cílem optimalizovat
výrobní procesy a významně zvýšit jejich
produktivitu. V budoucnu by ekosystém DPP
mělo používat všech 122 výrobních závodů
po celém světě. Do projektu je zapojena
také Výroba a logistika ŠKODA AUTO,
která připravuje pilotní projekt v závodě
ve Vrchlabí.

strojírenství

Kurzy technické přípravy výroby a základů výrobních technologií

Vstanou noví inženýři
Na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FaME UTB) lze studovat obor Průmyslové
inženýrství. Studenti se na fakultě učí sestavovat technologické a výrobní postupy na jednoduchých strojních součástech,
a tím lépe chápou celkovou náročnost procesu výroby. Na základě zadaného problému a vstupních parametrů vyhledávají
studenti z katalogů a dostupných zdrojů potřebné informace, provádějí výpočty řezných podmínek atd. ve stejném duchu,
jako je tomu ve výrobních podnicích.

M

Foto: archiv UTB Zlín

ezi znalosti, které studenti kurzů získají,
patří seznámení se základními konvenčními technologiemi obrábění, ale rovněž
dostanou do podvědomí i moderní CAD/CAM
a CNC technologie, s jejichž pomocí lze vyrábět
složité strojní součásti z různorodých materiálů.
Mimo jiné se studenti naučí aplikovat i vhodné
řezné nástroje, které jsou za účelem trvanlivosti,
respektive životnosti opatřeny různými typy
moderních povlaků. V rámci svých bakalářských
a diplomových prací si mohou studenti ověřit
své znalosti, respektive zhmotnit své myšlenky do podoby výroby reálného výrobku, ale
i propočtu vhodnosti jeho výroby po stránce
ekonomické.

Důležité je systémové myšlení
Oblast výrobních technologií je velmi náročná
na široké spektrum znalostí a vědomostí. Studenti
se naučí orientovat se v návrzích, koncepcích
jejího řízení, následné výrobě a zároveň musí mít
technické, logické a expertní znalosti nejen z oblasti strojírenství. Nezanedbatelnou roli u každého
konstruktéra, technologa a ekonoma, respektive
průmyslového inženýra, hraje při tvorbě produktu schopnost systémového a strukturovaného
myšlení, dovednost řídit řešený problém a také
schopnost komunikace s lidmi různého profesního zaměření.
Výuka strojírenských technologií je postavena
na skutečnosti, že samotný profesně orientovaný
studijní program Průmyslové inženýrství je koncipován tak, aby vychovával komplexní odborníky
se znalostmi výrobních procesů, průmyslového
inženýrství a dalších disciplín s přímým vztahem
k technické praxi, což vyžaduje dobrý přehled
o výrobních technologiích a fyzikálních zákonech,
které jsou jejich základem.

Aditivní technologie
Výrobní technologie v dnešní době udávají trend
a jsou obecně motorem naší ekonomiky. Jednotlivé
prvky výrobního procesu (výrobní zařízení,
řezné nástroje, obráběné materiály, pracovníci)
a pravidla, která určují jejich vzájemné vazby
(technická příprava výroby), kladou na studenty
patřičné požadavky zejména po teoretické, ale

doc. Ing. JOSEF SEDLÁK, Ph.D.
Působí jako docent na Fakultě managementu
a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně (FaME). Oblastí jeho zájmu je
metodika technologické přípravy výroby
strojírenských součástí, navrhování
výrobních postupů a analýza příslušných
souvislostí v technologii výroby strojních
součástí. Další oblastí, které se věnuje, jsou
technologie základních metod obrábění
z hlediska fyzikální a chemické interakce
systému stroj–nástroj–obrobek–přípravek.
Výuka právě těchto oblastí probíhá na Ústavu
průmyslového inženýrství a informačních
systémů FaME.

i po praktické znalostní stránce. Studenti se také
seznamují s moderní oblastí 3D digitalizace a aditivních technologií výroby – technologií 3D tisku.
Technologii 3D tisku, známé spíše pod názvem
Rapid Prototyping, je věnována náležitá pozornost,
protože právě díky 3D tiskárně s využitím aditivní
metody FFF jsou studenti schopni realizovat svoje
myšlenky a přenést je do fyzické podoby.

Velkým přínosem vyučovaných kurzů je pochopení základních principů strojírenské výroby a problémů s ním spojených a také to, že připravujeme
studenty do výrobní praxe a podporujeme jejich
úspěšný vstup na trh práce. Vždyť právě po takovýchto kompetenčně připravených absolventech je
na trhu práce značná poptávka.

Spojeni s praxí
V případě, že se studenti ve svém budoucím
profesním životě potkají s podobným úkolem,
budou kvalitními partnery v dané problematice,
což lze považovat za nutný předpoklad pro hladký
průběh a úspěšné ukončení jimi řešeného problému. Pochopením základních principů z oblasti
strojírenství a navazujících odvětví získají studenti
v průběhu studia na FaME UTB ve Zlíně, respektive na Ústavu průmyslového inženýrství a informačních systémů, přehled o dané problematice
a uvědomí si, jak důležitý prvek v systému tvoří
a jak důležitou roli hrají na pozici průmyslového
inženýra, pro kterou několik let studovali. Výuka
průmyslového inženýrství na FaME vychází ze
skutečných potřeb praxe, proto jsou naši studenti
na ni dobře připraveni. Q
JOSEF SEDLÁK, FaME UTB Zlín
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Ve strategických oblastech
musíme být soběstační
Obranný průmysl je pro každou zemi oblastí strategického významu, v zemích,
jako jsou Izrael či USA, je však také katalyzátorem technologického vývoje,
mnoho řešení pro civilní sféru má svůj základ a prvopočátek v armádních
zakázkách. Obranný průmysl v Česku reprezentuje především společnost
Omnipol. O firmě se v posledních měsících mluví především v souvislostech
s nákupem podílu v Aeru Vodochody a vývojem letounu L-39NG. Nejen o tom
jsme si povídali s Jozefem Pigou, viceprezidentem společnosti.
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ovoříme spolu v okamžiku, kdy celá
země čeká, jak se vyvine situace
okolo epidemie nového typu
koronaviru. V posledních měsících už tento
virus způsobil kromě jiného také velké
ekonomické obtíže. Jak se dotkly vaší
oblasti podnikání?
Imunní proti koronaviru nezůstala žádná část
ekonomiky. Problémy se dotkly i obranného
průmyslu. Byli jsme svědky snížení objemu zakázek. Vzhledem k tomu, jak komplexní segment
obranný průmysl představuje, se tyto výkyvy
odrážely i na českém trhu. My si nicméně uvědomujeme, že obranný průmysl je natolik klíčovým
odvětvím, že je potřeba udržet ho v chodu.
Jsem rád, že naše společnosti nenechaly svoje
subdodavatele na holičkách. Doposud nedošlo
k žádným významným komplikacím, pokud se

firma měsíce
Několikrát jste zmínil nenahraditelnost
obranného průmyslu. Vnímá tento fakt také
politická reprezentace, cítíte z její strany
dostatečnou podporu?
Na začátku září se díky vstřícnosti a zájmu pana
Antonína Staňka, místopředsedy sněmovního výboru pro obranu, v Poslanecké sněmovně uskutečnil
prestižně navštívený seminář. Jeho tématem byla
budoucnost českého obranného průmyslu v postcovidové době. Všichni mluvčí, mezi nimiž byli zástupci významných společností z oblasti obranného
průmyslu, opakovaně zdůraznili, že pro celý segment
je klíčová podpora ze strany politické reprezentace.

Foto: archiv Omnipol

Jaký je současný stav vládní podpory pro
obranný průmysl?
Velice vítám poslední iniciativu Ministerstva obrany, které oznámilo záměr od ledna zahájit činnost
agentury, jež má českým společnostem formou
mezivládních dohod pomáhat podporovat export
vojenského materiálu. Pro úspěch českých – ale
nejen českých – firem na zahraničních trzích je
někdy nutné podat nabídku mezivládní formou.
Česká vláda ale v současné době není schopna
takovou záruku poskytnout. K podpoře domácího zbrojního průmyslu se ale vedle Ministerstva
obrany začali hlásit i zástupci dalších rezortů. Jsem
velmi rád, že stejně jako profesionálové z oblasti obranného průmyslu i oni chápou, že Česká
republika musí být v co nejvíce strategických
oblastech soběstačná.

ale pandemie vrátí s novou silou, situace začne
být skutečně vážná.

Jestliže se situace vyhrotí, budete
subdodavatele i nadále podporovat?
Je důležité pojmenovat, proč je subdodavatelská
oblast v obranném průmyslu tak důležitá. Pro
úplné pochopení významu celého obranného
průmyslu si nejprve musíme uvědomit, že je nositelem nenahraditelného technologického a inovačního potenciálu, ze kterého v důsledku těží
také civilní sektor. Obranný průmysl zaměstnává
celou řadu mimořádně odborně zdatných specialistů. Jejich know-how představuje obrovský
potenciál užitečný pro celou českou ekonomiku.
Zánik jejich pracovních míst a odchod do jiných
oblastí hospodářské výroby by znamenal nenahraditelnou ztrátu.

Prezident Asociace obranného
a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek
nedávno poznamenal, že pokud by firmy
kvůli ekonomické krizi zrušily některé své
výrobní schopnosti, obnovovaly by je velmi
obtížně. Souhlasíte?
Ano, souhlasím. Zbrojní export sice teď neklesá,
ale to je jen díky již uzavřeným běžícím kontraktům. Uzavření dohod trvá někdy i pět let, jednání
v oblasti obranného průmyslu představují vždy
běh na dlouhou trať. Kvůli protikoronavirovým
opatřením nemohou zástupci firem cestovat na některé zahraniční trhy a domlouvat nové zakázky,
což do budoucna nutně předznamenává pokles exportu. Stále více českých bank navíc není ochotno
poskytnout na vývoz vojenského materiálu úvěr.
Právě v této oblasti je vysoce žádoucí silná role
státu v oblasti záruk a garancí.
Ohrožují protikoronavirová opatření i další
pokrok v projektu letounu L-39NG?
Domnívám se, že je nezbytné vysvětlit důležitost
projektu L-39NG. Na prvním místě je třeba konstatovat, že díky tomuto projektu Česká republika
zůstane jednou z nemnoha zemí na světě, které
jsou schopné vyvinout a vyrobit vojenský proudový letoun. Nová generace L39 je strojem, který
nebude mít z mnoha hledisek konkurenci. Stroj
je koncipován tak, že je ideální pro výcvik pilotů
před přechodem na nadzvukové stroje.

Cena za letovou hodinu je nižší, než je obvyklé,
přitom ale letoun z hlediska kvality a náročnosti
výcviku neslevuje absolutně v ničem. Proto předpokládáme, že najde uplatnění na mnoha trzích.
Současně je na vývoj L-39NG navázán vývoj
mnoha dalších aktivit v oblasti leteckého školení
a mezinárodní spolupráce.

V jakém stavu aktuálně projekt L-39NG je?
Letoun L-39NG teď v září obdržel typový
certifikát, což je pro nás velmi pozitivní zpráva.
Proces certifikace je velmi obsáhlý a pro člověka
neznalého věci se může jevit i zbytečně zdlouhavý. Důslednost je ovšem v letectví více než na
místě. Jsme rádi, že během testů nenastaly žádné
komplikace, které by měly dopad na harmonogram certifikace. Proto jsme byli velmi rádi,
že jsme splnění tohoto milníku mohli oznámit
během akce Dny NATO. Ovšem již během toho
celého procesu probíhala intenzivní jednání
s potenciálními zákazníky. Taková jednání jsou
velmi složitá a komplexní a mohou trvat někdy
také velmi dlouho.
Všichni samozřejmě znají různé druhy
certifikace, co to ale obnáší u letadla?
Typový certifikát je právní doklad vystavený
příslušnou národní vojenskou autoritou, která
posuzuje a ověřuje shodu vlastností letounu se
stanovenými požadavky na bezpečnost vojenské
letecké techniky. Bez tohoto certifikátu nemůže být
letadlo provozováno. Velkým benefitem L-39NG je
to, že jako jedno z prvních je certifikováno na základě společných harmonizovaných postupů pro
vojenská letadla EU a NATO, používaných od roku
2016, a tento Typový certifikát je tak uznáván
všemi vojenskými autoritami.
Dá se tedy říci, že se i přes všechny současné
komplikace díváte do budoucnosti
s optimismem?
Je to téměř tak, jak říkáte. V posledních týdnech
se situace pro celou oblast obranného průmyslu
a tím pádem i pro projekty, jako je L-39NG, vyvíjí
pozitivně. Vnímám to jako dobrou zprávu nejen
pro nás, ale jako pro celou Českou republiku. Můj
optimismus přesto zůstává opatrný. Ekosystém
obranného průmyslu je citlivý a každá negativní
událost nebo nepromyšlené rozhodnutí jej může
ovlivnit na dlouhá léta dopředu. Opět se tedy
vracím k tomu, že je třeba pokračovat v tom,
v čem se začalo. Potřebujeme stabilní prorůstové,
proexportní prostředí. Q
PETR SIMON
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Neházejme kreativce přes palubu

Foto: Jakub Hněvkovský

P

„ZAMĚSTNANEC DOSTANE
PŘES ÚSTA. BUDE JEDINÝ, KDO
TO ZAPLATÍ. ZAMĚSTNAVATEL
UŠETŘÍ, ZAMĚSTNANCI SE PENÍZE
SEBEROU. JE TO NEPOCHOPENÍ
SYSTÉMU KURZARBEITU A JEHO
EFEKTU,“
ŘEKL VE STŘEDU 16. ZÁŘÍ ČTK ODBOROVÝ PŘEDÁK
JOSEF STŘEDULA K PROJEDNÁVANÉMU VLÁDNÍMU
NÁVRHU.

KDYBY JEDEN NEVĚDĚL, ŽE PAN
PŘEDSEDA VÍ, PAK BY MUSEL ŘÍCT,
ŽE JE TO KRUTÉ NEPOCHOPENÍ PÁNĚ
STŘEDULOVO. TAKTO NEZBÝVÁ,
NEŽ NAZVAT TO PRAVÝM JMÉNEM:
STŘEDULOVO DEMAGOGICKÉ
VYDĚRAČSTVÍ. SNAHA PŘESVĚDČIT
VEŘEJNOST, ŽE ZAMĚSTNAVATEL MÁ
POVINNOST PLATIT ZA NEPRÁCI, TO
JE FAKT SÍLA. BTW, PANE PŘEDSEDO,
ZAMĚSTNANEC TO PLATIT NEMUSÍ,
MŮŽE SI NAJÍT PRÁCI ZA STO
PROCENT PLATU, NABÍDEK NA TRHU
PRÁCE JE A BUDE DOSTATEK.
PETR KARBAN
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řed nějakou dobou jste si na tomto místě
mohli přečíst můj sloupek o tom, jak se v ČR
blýská na lepší časy tzv. kulturním a kreativním průmyslům. Byla to pravda! Přesně před rokem dvě klíčová ministerstva – kultury a průmyslu
a obchodu – podepsala společné memorandum,
v němž se zavázala bok po boku pracovat na tom,
aby ti, co chtějí své podnikání vystavět na vlastním talentu a kreativitě, k tomu měli co nejlepší
podmínky. O tom, jaká pohroma se na tento sektor
ekonomiky za pár měsíců přiřítí a co všechno se
tím změní, neměl tehdy nikdo ani tušení.
Pandemie onemocnění covid-19, která na čas
zcela paralyzovala českou i evropskou ekonomiku
a způsobila tak obrovské škody, se nevyhnula ani
kulturním a kreativním průmyslům, kam spadají
profese opírající se o talent. Už dávno se nejedná
pouze o scénické a výtvarné umění, hudbu, film
nebo televizi, ale také o reklamu, architekturu,
design či tradiční umělecká řemesla. Unijní instituce
spočítaly, že opatření, která měla zastavit další šíření
nemoci, se tohoto sektoru dotkla velmi citelně –
větší ztráty než kulturní a kreativní průmysly
zaznamenal už jen automobilový průmysl a cestovní
ruch. Přitom kulturní a kreativní odvětví tvoří 4 %
unijního HDP, tedy podobně jako ICT sektor nebo
ubytovací a gastronomické služby, a dle statistik
Evropského parlamentu zaměstnávají až 12 milionů
lidí. To vůbec není málo. Kreativci potřebují v této
nelehké době povzbuzení a také ujištění, že se na ně
nezapomnělo. A to jak v připravovaném balíku
pomoci, který pro své členské státy připravuje EU
a o kterém se v médiích píše jako o Plánu obnovy

EU, tak v národních plánech reforem, které za tímto
účelem připravují jednotlivé vlády, včetně té české.
Kromě finanční injekce z EU, která má tento sektor
postavit znovu na nohy, tu pořád zůstávají dlouhodobé výzvy, k nimž určitě patří slušná infrastruktura
pro rozvoj kulturních a kreativních průmyslů, odpovídající systémová podpora a financování, rozvinutá
spolupráce s kreativními podniky ve výzkumu, vědě
a inovacích, zavedení výuky kreativity na školách
nebo fungující systém zadávání veřejných zakázek
v kreativním odvětví. Na začátku září jsem ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost uspořádala diskuzi Síla české kreativity, kde všechny tyto
otázky zazněly. Ne na všechny se zatím našla jasná
odpověď, ale pro začátek je důležité, že se na jednom
místě potkali zástupci státní správy, oborových
asociací, krajů, měst, univerzit, neziskového sektoru,
byznysu, ale i jednotlivci a mluvili spolu. Padl zde
i slib, že se podobná konstruktivní setkání budou
odehrávat častěji, a mně osobně bude ctí být u toho,
nebo lépe – iniciovat je. Nastal totiž čas posunout se
dál a chtít konkrétní závazky. Tak se toho nebojme
a pojďme společně do toho! Století kreativity, které
máme před sebou, nám dá určitě za pravdu. Q

MARTINA DLABAJOVÁ,
poslankyně Evropského
parlamentu

Foto: archiv kanceláře Martiny Dlabajové

Výrok...

Datové schránky, věc veřejná?

P

oužívání datových schránek jako systému
elektronické doručování se za více než deset
let provozu stalo standardem. Ani deset let
však nestačilo na vzdělání všech uživatelů a stále
se objevují případy nezodpovědného nakládání
s přístupovými údaji. Uživatelé by měli dávat
pozor, kam tyto údaje vkládají a podobně, jako si
dávají pozor na phishing u přístupu ke svému účtu
internetového bankovnictví, měli by stejnou pozornost věnovat péči o přístupové údaje k datovým
schránkám.
Česká pošta, která datové schránky provozuje, vysvětluje, jak se správně chovat a co už je
za hranou bezpečnosti: „Informační systém
datových schránek poskytuje na svém rozhraní
autentizační službu, kterou může využít každý
orgán veřejné moci. V praxi jí využívají například
finanční správa, sociální zabezpečení a další městské
portály. Provozovatelé webových portálů využívající
autentizační službu se ve skutečnosti k přístupovým
údajům nedostanou, uživatel své přístupové údaje
totiž vkládá do přihlašovací stránky v doméně mo-

jedatovaschranka.cz, tedy je stále v bezpečnostním
perimetru ISDS. Opačný postup, tedy vkládání přístupových údajů do systémů mimo perimetr ISDS,
a zejména mimo kontrolu uživatele, hodnotíme jako
kybernetický bezpečnostní incident. Je ovšem mimo
jiné i na uživatelích ISDS, zda budou dodržovat
zákonem stanovenou povinnost zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
Uživatel by nikdy neměl vkládat své přístupové
údaje do jiných systémů mimo ISDS, kde je nemá
pod svou kontrolou. To představuje porušení obvyklé
dobré praxe v IT bezpečnosti.“
Proč tomu věnovat pozornost? Datové schránky
jsou srdcem komunikace mnoha subjektů, od municipalit po firmy. Tato komunikace obsahuje řadu
důležitých a také zneužitelných informací. Proto se
k zabezpečení komunikace nemůžeme a nesmíme
chovat lehkomyslně. Pokud nechcete, aby se vaše
datová schránka a vše v ní stalo věcí veřejnou,
nedávejte klíč od ní každému na potkání… Q
VALERIE SAARA
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Kurzarbeit po česku:
Most přes rozbouřené vody, nebo byrokratická bažina?
Přitom by stačilo podívat se k sousedům. Za ideální považuji takové nastavení, jaké pro kurzarbeit
funguje v Německu. Zaměstnavatel zde pošle
státu seznam zaměstnanců na kurzarbeitu, kolik
mají dostat peněz a číslo účtu. A stát se následně
postará o zbytek včetně výplaty mzdových náhrad.
Je to jednoduché, elegantní a pro všechny strany
výrazně levnější.
Předložený návrh českého kurzarbeitu navíc
neřeší situaci, kdy se provozy zaměstnavatele úplně uzavřou, jak se v minulých měsících stalo třeba v sektoru hotelů a restaurací nebo co dodnes
platí pro pořadatele veletrhů. Předpokládám
proto, že i po 1. listopadu, kdy má začít platit
nový kurzarbeit, zůstane pro tyto situace zachován režim A programu Antivirus a v budoucnu
budou v případě potřeby operativně spouštěny
obdobné programy. Dávalo by to jednoznačný
ekonomický smysl – a věřím, že to smysl dává
i Ministerstvu práce. Doufám proto, že MPSV
alespoň do důvodové zprávy k zákonu jasně řekne, že je připraveno řešit i takovéto mimořádné
situace. Kurzarbeit by měl umožnit řešit problémy nejen na regionální nebo sektorové úrovni,
ale měl by dokázat pomoci i konkrétním firmám,
které zasáhla třeba lokální přírodní katastrofa
nebo třeba zavedení sankcí vůči nějakému pochybnému režimu v Evropě i mimo ni. Možnost
aktivace pro konkrétní firmy v návrhu zákona
zatím není – a je to chyba, kterou snad bude ještě
prostor napravit.

Za zcela kontraproduktivní považuji, že má být
kurzarbeit podmíněn dramatickým zvýšením
i bez toho vysokých pojistných odvodů zaměstnavatele. Nestandardně se má odvádět zdravotní
pojistné z fiktivní mzdy, odpovídající mzdě před
krizí, nikoliv ze mzdy skutečně vyplácené během kurzarbeitu. A to, že z čisté státní podpory
pro zaměstnance má zaměstnavatel obratem
ze svého odvést správě sociálního zabezpečení
23,8 % pojistného, je už zcela nesystémové.
Kurzarbeit by měl v zásadě plnit dvě hlavní funkce.
Zaprvé, pokusit se překonat krizovou situaci
ve firmě a co nejdříve vrátit provoz včetně práce
zaměstnanců firmy do normálu. To znamená
stimulaci firmy k dalšímu působení na trhu výrobků a služeb. A zadruhé, pokud to není možné,
usnadnit přechod zaměstnance do jiné firmy. To by
ale měla být až druhá alternativa. Klíčové je udržet
zaměstnance tam, kde pracují. Přechod do jiných
provozů je finančně i administrativně náročný
nejen pro zaměstnavatele, ale koneckonců je to
komplikace i pro samotné zaměstnance. Q

TOMÁŠ PROUZA,
viceprezident HK ČR
a prezident Svazu obchodu

Foto: archiv HK ČR

K

onečně máme na stole návrh kurzarbeitu,
který má od listopadu nahradit program
Antivirus poskytující zaměstnavatelům
náhrady mezd pro pracovníky v době nízké
poptávky a nedostatku zakázek. Kurzarbeit, trvale
ukotvený v zákoně o zaměstnanosti, tak přijde
bez nežádoucí pauzy, která by poslala desítky tisíc
lidí na úřady práce. Ale nebyli bychom v České
republice, aby dobrý úmysl nehalila tradiční
byrokratická bažina, kvůli které může být propuštění zaměstnanců administrativně jednodušší než
vyplňování spousty formulářů podle nejasných
pravidel. Pokud by to tak dopadlo, byla by to
ekonomická pohroma nejen pro firmy, ale pro
celou naši zemi. Udržet firmy v chodu se všemi
pracovníky je totiž násobně levnější, než vyplácet
podpory v nezaměstnanosti. A nepochybuji
o tom, že si to stát uvědomuje. Jenže…
V České republice už jsou podnikatelé tak unaveni
všudypřítomnou administrativní zátěží, že je jen
tak něco nepřekvapí. Konkrétně v případě kurzarbeitu by jim ale měl stát už tak složitou situaci
co nejvíce usnadnit a počet potřebných formulářů
alespoň zredukovat. Podle návrhu Ministerstva
práce musí zaměstnavatelé mimo jiné dokládat
vlastnictví účtu u banky, dodat státu identifikační
údaje a předmět činnosti firmy a řadu dalších
lejster (přičemž všechny tyto informace stát už
v nějaké své databázi má), přijímat a následně
sám vyplácet státní příspěvky, a to třeba jen kvůli
několika osobám se stovkami či tisíci zaměstnanci.

a cestovního ruchu

Český kurzarbeit zombie nevytvoří
Rozhodnutí zatím nepropouštět je především
odrazem přetrvávajícího optimismu valné většiny
českých zaměstnavatelů, že jejich situace se
v dohledné době vrátí do normálu. Při dnešním
nastavení podmínek programu Antivirus totiž
zaměstnavatel sám hradí část mzdové náhrady
vyplácené nepracujícím zaměstnancům. Ochota
zaměstnavatele k těmto platbám dává smysl jedině
v případě, že zaměstnavatel očekává brzký návrat
k plnému zapojení své pracovní síly, a tudíž je pro
něj levnější pár měsíců takového dotování než
dát svým lidem výpověď, zaplatit jim odstupné
a za pár měsíců je lákat zpátky.
Tuto dotaci lze tedy chápat jako více či méně
rizikovou investici zaměstnavatele do budoucnosti,
v níž očekává, že se mu udržení daného zaměstnance vyplatí. V takovém případě ale nelze tvrdit,
že Antivirus pomáhá přežít pár dalších měsíců
firmám, které samy tuší, že nemají budoucnost.
Stížnosti na poškozování funkce trhu práce budou
na místě spíše až po přechodu ke kurzarbeitu německého stylu. V tomto novém režimu totiž bude

zaměstnavatel zaměstnanci platit jen za skutečně
odvedenou práci a stát bude doplácet část zbytku
původní mzdy. Zmizí tedy onen prvek rizikové
zaměstnavatelské investice do udržení daného
zaměstnance. Teprve poté bude možno skutečně
mluvit o pohodlném polštáři.
Stížnosti na poškozování funkce trhu práce budou
na místě spíše až po přechodu ke kurzarbeitu
německého stylu. Ledaže se podaří prosadit, aby
firma přece jen do zaměstnance ve výše uvedeném
smyslu aspoň trochu investovala – třeba tím (jak
zněl původní návrh kurzarbeitu z dílny MPSV),
(
p
že za něj bude platit celé sociální (nebo
aspoň
zdravotní) pojistné. Q

MICHAL SKOŘEPA,
ekonomický analytik
České spořitelny
Foto: archiv COT

D

iskuze o podobě kurzarbeitu, do něhož se má
proměnit nyní platný program Antivirus, je
poměrně složitá. Kurzarbeit má totiž celou
řadu parametrů (za jakých okolností se uplatní,
kdo bude od koho a na jak dlouho dostávat kolik
peněz atd.), které lze různě posouvat, a tím více či
méně hrát do karet různým zúčastněným aktérům.
Jedním z klíčových aspektů kurzarbeitu ve srovnání s nynějším českým programem Antivirus je
otázka, zda daný program pomáhá zombifikovat
ekonomiku, tedy zda pomáhá přežít firmám, které
jsou zjevně neperspektivní.
Program Antivirus podle většiny komentátorů sehrál
příznivou roli v prvních měsících po úderu pandemie. Nyní už ale prý českým firmám nabízí spíš
jen zbytečně pohodlný – a tím pádem pro veřejnou
kasu zbytečně drahý – polštář, protože jim umožňuje
odložit tušené, ale nepříjemné rozhodnutí o redukci
počtu zaměstnanců. Dochází tak prý k odkládání
potřebné transformace trhu práce. Lékem na to má
být rychlé zavedení kurzarbeitu německého střihu.
Obávám se, že může jít o hluboký omyl.
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Ve firemním
cestovním pojištění
se prosazuje
bezpečnostní
asistence
Jsme na tom vlastně stejně. Všichni se snažíme co nejlépe dělat náš byznys a k tomu nutně potřebujeme spokojené
zaměstnance. Musí vědět, že jsou potřební a že je o ně postaráno. Jsou totiž naším nejcennějším aktivem. Cestovní pojištění
do zahraničí je dnes naprostou nezbytností, pomáhá v nouzi a šetří peníze. Je to vlastně služba, která lidem dodává jistotu,
ať už na dovolené, nebo na pracovní cestě, prostě kdekoliv po světě. A právě na pracovní cesty jsme se letos zaměřili
a přicházíme s novým firemním pojištěním, říká Štěpán Landík, ředitel obchodu a marketingu ERV Evropské pojišťovny.

M

áte v pojišťovně přehled o tom,
kolik lidí ročně vyráží pracovně
do zahraničí, a jak je tedy tento druh
pojištění důležitý?
Podle údajů, které máme k dispozici, vyráží každoročně více než 550 tisíc lidí pracovně do zahraničí, to
je opravdu vysoké číslo. Služební cesty jsou pak samy
o sobě velmi specifickou skupinou zahraničních cest.
Každá se liší svým zaměřením, délkou i destinací.
Nejčastějším typem služebních výjezdů jsou obchodní cesty, ale roste i počet v oblasti manuálních profesí. Již při balení věcí je proto důležité počítat s tím,
že s sebou povezeme vybavení svěřené zaměstnavatelem, které je nutné ochránit v případě poškození
nebo ztráty. Právě proto je kvalitní cestovní pojištění
důležité, jelikož řeší veškeré tyto atributy.
Jak tedy správně nastavit firemní cestovní
pojištění?
Jelikož se služební cesty plánují operativně a několikrát v rámci roku, je pro firmy nejvýhodnější
uzavřít rámcovou smlouvu, kterou jsou vyřešeny veškeré pracovní cesty všech zaměstnanců
firmy. Takové řešení je finančně výhodnější než
jednotlivé sjednávání pojištění pro každou cestu
zvlášť. Rámcová smlouva kromě finanční úspory
šetří i čas s administrací a přináší jistotu pojištění
pro všechny zaměstnance společnosti. V praxi tak
firmy mohou pojištění zcela vypustit z hlavy a spolehnout se, že jsou jejich zaměstnanci vždy správně
pojištěni. Výhodou také je, že pojištění pracovních
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cest lze uplatnit i v rámci České republiky, například pro teambuildingové akce.
Každá společnost si může vybrat i takzvanou
neohláškovou verzi firemního pojištění, kdy firma
na začátku pojistného období nastaví cestovní plán
a dále již nemusí cokoli hlásit, ani jméno vyslaného
zaměstnance. Tím zcela odpadá jakákoli jeho administrace. Pro zaměstnance pak máme k dispozici
dvě mobilní aplikace, díky kterým nemusí vozit
na služební cesty žádné papírové kartičky (Moje
Evropská) a mají vždy aktuální informace o bezpečnosti v zemi, do které cestují (ERV travel&care).
Co se týče skladby, vyžaduje pojištění pracovních
cest rozdílný rozsah a parametry pojistné ochrany
než pojištění na dovolenou. Vzhledem k různorodosti cest firem a jejich pracovníků nabízí ERV
Evropská pojišťovna zcela individuální sestavení
pojištění. Skladba pojištění zohledňuje destinaci
i požadovaný rozsah ochrany. Mezi základní parametry vždy patří krytí léčebných výloh (aktuálně
včetně onemocnění covid-19), nonstop asistenční
služby, pojištění osobních i firemních věcí či ztráty
zavazadel. Úplnými novinkami pak jsou bezpečnostní asistence, kterou klienti ocení v situaci, kdy
je ohrožena jejich bezpečnost, a MediCall, přímá
konzultace zdravotního stavu s lékařem.

Co si máme představit pod pojmem
bezpečnostní asistence?
Bezpečnostní asistence je služba, která reaguje
na měnící se situaci ve světě v poslední době.

S pouličními nepokoji, loupežnými přepadeními,
vydíráním či teroristickými útoky se setkáváme
i v zemích, kde bychom to nečekali. Zdaleka tedy
nejde o službu určenou jen do problémových
destinací. Proto ERV Evropská začala spolupracovat
s britskou společností Security Exchange, která se
na bezpečnostní asistenci dlouhodobě specializuje.
Podstatou služby je telefonická pomoc, koordinace
jednotlivých akcí a u větších potíží také vyslání bezpečnostního konzultanta přímo na místo problému.
Služba pomůže v případě jakýchkoliv bezpečnostních potíží v zahraničí. Počínaje nepokoji pod okny
hotelu přes zadržení bezpečnostním aparátem až
po případný únos. Co nelze vyřešit na dálku, zajistí
na místo speciálně vyslaný bezpečnostní konzultant,
který bude klientům nápomocen po celou dobu
řešení incidentu. Situace, ve které se člověk nebude
cítit bezpečně, dnes může velmi rychle nastat v kterékoli evropské zemi. Bezpečnostní asistenci pak
ocení nejen pracovníci při služebních cestách, ale
třeba i studenti, kteří jsou v zahraničí na delší dobu
sami bez rodinného zázemí.

Máte nějaké konkrétní příklady z praxe?
Ukázkovým příkladem je případ našeho klienta,
finančního ředitele nadnárodní korporace, který se
zúčastnil konference v Istanbulu. Nedaleko místa
konání odpálili útočníci nálož v autě. Klient kontaktoval bezpečnostní asistenci, kde mu poskytli
instrukce, co přesně má dělat. Mezitím za ním vyslali experta, který klienta odvezl z hotelu na letiště
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Foto: archiv ERV

Jak fungují další novinky v rámci firemního
cestovního pojištění?
Další novinkou je služba MediCall, díky které
mohou klienti konzultovat své zdravotní potíže
přímo ze zahraničí s naším lékařským personálem.
Naši odborníci doporučí, co dělat ke zlepšení
stavu, poradí, jaké lékařské zařízení se o klienta
nejlépe postará, vysvětlí, jak by měla postupovat
léčba, a v případě potřeby zkonzultují případ
s kolegy z jiných lékařských specializací. Své závěry
neprodleně předají operátorovi asistenční služby,
který zajistí další potřebné kroky v péči o klienta.
S naším novým firemním pojištěním si mohou
být firmy jisté, že důsledně naplní všechny aspekty
Duty of Care pro své zaměstnance.

k cestě domů. Nebo příběh novinářky v Káhiře,
která byla během práce na reportáži o protestech
hrubě fyzicky napadena. V šoku kontaktovala
bezpečnostní asistenci. Přivolaný expert zařídil
její okamžitou evakuaci z oblasti a poskytl jí posttraumatickou péči. Nakonec zajistil i její urgentní
návrat do vlasti. Do třetice jde o případ, kdy byl

klient na služební cestě v Londýně během bombových útoků. Následně o sobě nepodával žádné
zprávy. Jeho rodina i zaměstnavatel nás kontaktovali ihned poté, co TV odvysílala reportáž o útoku.
Povolaný bezpečnostní tým klienta vypátral v nemocnici, kde dotyčný ležel s drobnými zraněními,
a poté podal uklidňující zprávu do vlasti.

Jste v pojištění pracovních cest úspěšní?
Pro komplexnost, šíři pojistné ochrany a vlastní
asistenční službu si nás vybralo samotné Ministerstvo zahraničí ČR. V rámci soupojištění s Kooperativou a PVZP se staráme o všechny diplomaty
a jejich rodinné příslušníky po celém světě. Myslíme si, že toto je ta nejlepší reference, kterou jsme
mohli získat. Našimi klienty je i řada soukromých
firem, například Continental, Faurecia, Samsung,
Sazka, Siemens či TV Nova. A naše služby využívají při svých zahraničních cestách třeba i pracovníci
ZOO Praha. Q
VALERIE SAARA

Nové ﬁremní cestovní pojištění
Pro Vás, kdo cestujete pracovně
 nejširší pojistná ochrana na českém trhu
 šité na míru podle typu cesty a oboru činnosti
 síť center pomoci na všech kontinentech
 MediCall - lékař na telefonu
 bez hlášení jednotlivých cest
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Rozvoj a růst
sociálních podniků
nyní bezúročně
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SOCIÁLNÍ PODNIK
Q

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt
sociálního podnikání“, tj. právnická osoba
založená dle soukromého práva nebo
její součást nebo fyzická osoba, které
splňují principy sociálního podniku.
Sociální podnik naplňuje veřejně
prospěšný cíl, který je formulován
v zakládacích dokumentech. Vzniká
a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího
prospěchu – ekonomického, sociálního
a environmentálního.

Q

Sociálním prospěchem se rozumí
provozování aktivity prospívající
společnosti či specifické skupině
(znevýhodněných) lidí nebo účast
zaměstnanců a členů na směřování
podniku.

Q

Za ekonomický prospěch je považováno,
když je případný zisk používán
přednostně pro rozvoj sociálního
podniku nebo pro naplnění veřejně
prospěšných cílů, nezávislost (autonomie)
v manažerském rozhodování a řízení
na externích zakladatelích nebo
zřizovatelích, alespoň minimální podíl
tržeb z prodeje výrobků a služeb
na celkových výnosech, schopnost
zvládat ekonomická rizika, omezení
nakládání s majetkem (tzv. asset lock)
nebo vykonávání soustavné ekonomické
aktivity, trend směrem k placené práci.

Q

Environmentálním prospěchem se
rozumí přednostní uspokojování potřeb
místní komunity a místní poptávky,
využívání přednostně místních zdrojů,
zohledňování environmentálních aspektů
výroby i spotřeby nebo spolupráce
sociálního podniku s místními aktéry.

Zvýhodněné financování sehrává v rozvoji firem klíčovou roli. Jen málokterý
podnik si může dovolit fungovat a růst bez cizích zdrojů. O to složitější situaci mají
sociální podniky, které vzhledem k povaze svého byznysu zpravidla představují
pro banky větší riziko, a tím pádem často na potřebné financování nedosáhnou.
Toto tržní selhání eliminuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB),
která spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí pro ně připravila program
S-podnik.

T

ento produkt je určený pro podnikatele bez
rozdílu velikosti, kteří zároveň splňují definici
sociálního podniku. Jedná se tedy o firmy,
jejichž činnost má veřejný prospěch.
Často jde o společnost, která hraje důležitou roli
v místním rozvoji, vytváří pracovní příležitosti pro
osoby s určitým handicapem. Posláním takového
podniku není jen dosahování zisku, který je z větší
části použit pro další rozvoj firmy, ale také veřejný
prospěch.

Podpora pro celou republiku
Sociální podnikatel může od ČMZRB v rámci
programu S-podnik získat bezúročný úvěr, a to
až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu,
na realizaci projektů investičního i provozního
charakteru.
V případě, že společnost plánuje investovat do svého dalšího rozvoje, to znamená, že plánuje pořídit
stroje, zařízení, technologie, software, licence,
nebo nemovitost určenou pro podnikání, či ji
technicky zhodnotit, může využít bezúročný úvěr
od 400 tisíc Kč do 25 milionů Kč s dobou splatnosti až 12 let včetně možnosti odkladu splátek jistiny
až na 3 roky.
V případě provozního financování ČMZRB nabízí
bezúročný úvěr rovněž v rozmezí 400 tisíc Kč až
25 milionů Kč (pokud se jedná o podnik s historií
do 3 let pak do 1 milionu Kč) s dobou splatnosti
2 roky včetně možnosti odkladu splátek jistiny
na jeden rok.
V rámci provozních výdajů lze z úvěru uhradit
například pořízení materiálu, zásob, drobného
majetku, náklady na energie, dodavatelsko-odběratelské faktury apod. Nelze jej využít na úhradu
mezd zaměstnanců nebo na splátky jiných úvěrů
či leasingu.
O podporu z programu S-podnik mohou žádat
sociální podniky působící v oblastech, jako je
zpracovatelský průmysl, stavebnictví, zemědělství, lesnictví, energetika, doprava, maloobchod
a velkoobchod, vzdělávání, sociální péče, IT a další
služby. Přičemž podpořené projekty musí být realizované kdekoliv na území České republiky včetně
hlavního města Prahy. Příjem žádostí do programu
S-podnik byl zahájen 1. prosince 2019 a poběží
až do 30. června 2023. Na program je v rámci
Operačního programu Zaměstnanost vyčleněno
380 milionů Kč.

PONAP díky S-podniku půjde do vlastního
Vůbec prvním sociálním podnikem, který tuto
formu podpory využil, je společnost PONAP
z Břeclavi. „Naše společnost působí na trhu již
od roku 2007. Jsme chráněnou dílnou, která z 98 procent zaměstnává zejména osoby se
zdravotním postižením či změněnou pracovní
schopností,“ říká Pavel Bravenec, spolumajitel
společnosti PONAP, která se primárně zaměřuje na kompletaci sanitární techniky, školních
a kancelářských potřeb, doplňků stravy, přípravků
pro výtahy apod. „Vedle kompletační činnosti se
věnujeme ještě obchodní činnosti pro společnost
PEMAR a výrobě speciálních lékařských trenažerů
a komponentů s tím spojených. Vyvíjíme například
tréninkové simulátory pro kardiochirurgii a plicní
chirurgii a to tak, aby byly cenově dostupné
a mohl si je dovolit i jakýkoliv student či chirurg,
například k trénování operací srdce v domácím
prostředí,“ doplňuje Pavel Bravenec.
Společnost PONAP svoji činnost doposud
rozvíjela v pronajatých prostorách, které jí ale
s rozvojem firmy přestaly velikostně i dispozičně
vyhovovat, navíc s sebou nesou i vyšší náklady
na energie a logistiku. „Abychom mohli rozšířit
kapacitu výroby, optimalizovat výrobní procesy a vytvořit příjemné a odpovídající pracovní
zázemí pro naše zaměstnance, rozhodli jsme se,
že zainvestujeme do výstavby našich vlastních
výrobních, skladovacích a kancelářských prostor,“
říká Pavel Bravenec a dodává: „Nějaké prostředky
na výstavbu máme našetřené, nicméně jedná se
pouze o část toho, co skutečně potřebujeme. Velmi
nás zaujala možnost získat potřebné chybějící
zdroje formou bezúročného úvěru od ČMZRB,
protože díky němu ušetříme na úrocích a dalších
poplatcích, které bývají s běžným úvěrem spojené.
Vzhledem k povaze našeho podnikání je pro nás
takováto forma pomoci klíčová.“
Nové prostory by mohly být hotové již v první
polovině roku 2022. Společnost očekává, že díky
nim bude moci navýšit kapacitu výroby a s tím
bude souviset i nutnost vytvoření nových pracovních pozic pro osoby se zdravotním handicapem.
Takže i z tohoto úhlu bude mít rozvoj společnosti
PONAP celospolečenský přínos. Q
MARIE LAFANTOVÁ
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Foto: archiv Expobank CZ

Korporátní klienti oceňují agilitu Expobank CZ

Připraveni podpořit
export českého zboží

JIŘÍ PROCHÁZKA
Jiří Procházka v Expobank CZ
vede špičkový tým čítající
15 expertů na různé oblasti
korporátního bankovnictví od
roku 2017. V oboru se pohybuje
přes 20 let. Dříve působil
na manažerských pozicích
v několika dalších tuzemských
bankách. Mluví plynně několika
jazyky.

EXPOBANK CZ
Česká banka působící na zdejším
trhu již 29 let se zaměřuje na
služby korporátního, privátního
a osobního bankovnictví.
V segmentu korporátního
bankovnictví jsou spolu
s tradičními českými firmami
nejčastějšími klienty banky
mezinárodní a nadnárodní
organizace z České republiky,
německy mluvících zemí a ze
zemí bývalého Sovětského
svazu. Mezi hlavní přednosti
banky patří zkušení bankéři, její
dlouholeté působení na českém
trhu, komplexní posuzování
potřeb klienta a síť Expobank
v zahraničí. Expobank CZ sídlí
v Praze na Pankráci a pracuje v ní
200 zaměstnanců.

www.expobank.cz
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Expobank CZ je představitelem malé hbité banky zaměřené na klienty z řad středních
a velkých firem, které hledají spolehlivého partnera pro investiční, provozní či exportní
financování a další bankovní služby s přidanou hodnotou. „Klienti hlavně oceňují,
že dokážeme jejich požadavky vyřídit často rychleji a pohotověji než velké banky.
Také proto se k nám opakovaně vracejí. Někteří s námi spolupracují přes dvacet let,“
vysvětluje Jiří Procházka, ředitel oddělení Korporátního bankovnictví Expobank CZ.

Z

míněné rychlosti v obchodním rozhodování vděčí
česká banka s téměř třicetiletým působením na
zdejším trhu hlavně agilním procesům, flexibilitě,
skutečně individuálnímu přístupu a absenci zahraniční
centrály, díky čemuž se vše řeší rovnou v Praze.

Nemovitosti jsou v kurzu
Ačkoliv Expobank CZ má klientelu napříč obory, v posledních letech se čím dál více věnuje nemovitostnímu
financování. „Nejčastěji jde o bytové domy, kanceláře,
ale i maloobchodní prostory, logistická centra či luxusní
hotely po celé České republice,“ popisuje Jiří Procházka
a doplňuje, že typická výše úvěru se pohybuje v řádu
nižších stovek milionů korun. I když realitní segment
prochází náročným obdobím kvůli koronaviru, Jiří
Procházka zůstává optimistou. „Vzhledem ke kvalitnímu řízení rizik, rozmanitosti našeho úvěrového portfolia
a odlišným dopadům na jednotlivé druhy nemovitostí
úspěšně pokračujeme v uzavírání nových nemovitost-

ních transakcí,“ říká šéf korporátního bankovnictví
Expobank CZ.

Export čeká na nové příležitosti
Odlišný trend vidí v exportním financování. „Ještě
na jaře tohoto roku jsme měli rozpracovaných několik
zajímavých transakcí, ale kvůli koronaviru jsme je po
vzájemné dohodě s klienty pozastavili a nyní společně
vyčkáváme, jak se celá situace s restrikcemi kolem
koronaviru bude vyvíjet,“ komentuje aktuální dění
na mezinárodním poli Jiří Procházka. Budoucnost
vidí povzbudivě. „Pandemie jednou skončí a exportní
trh pak může fungovat odlišně, než byli podnikatelé doposud zvyklí. To s sebou přinese nové vývozní
příležitosti na východ i na západ. My jako banka
budeme připraveni je podpořit,“ uzavírá Jiří Procházka
z Expobank CZ. Q
PETR SIMON

advertorial

Foto: 2x Clarion Congress Hotel Prague

Pražský Clarion v novém

Pro vice informací nás kontaktujte na

sales@cchp.cz
Clarion Congress Hotel Prague je moderním kongresovým centrem usilujícím o co největší komfort svých hostů a vysokou
úroveň poskytovaných služeb. Jedinečnost a pohodlí pocítí hosté díky pestré nabídce špičkových služeb pod jednou střechou.

P

o deseti letech nastal čas na kompletní
modernizaci. Hotel prochází rekonstrukcí
od roku 2018. Jako první se nám podařilo
kompletně zrenovovat prostory recepce, concierge,
lobby baru, restaurace, vstupní haly a přilehlých
míst. Posléze se pokračovalo s kongresovým patrem, foyer o rozloze 1 300 m2 a barem.

Nejvíce je patrné prosvětlení interiéru a modernizace technického zázemí.
Závěrečná fáze patří hotelovým pokojům. Začátkem roku 2020 byla započata fáze rekonstrukce
exekutivního patra. Pokoje prošly kompletní
proměnou. Disponují novým designem, interiérem
i koupelnami, které budou vzorem pro ostatní

hotely značky Clarion. Ukončení modernizace je
naplánováno na přelom roku 2021.
Od 1. 9. 2020 oficiálně nabízíme možnost ubytování v těchto zbrusu nových pokojích za speciální
cenu. Navíc máme připravenou nabídku konferenčních balíčků, která je platná do března 2021. Q
CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE
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Trápí vás neuhrazené

Foto: archiv RENOMIA

pohledávky?

Nejen riziková odvětví, jako jsou letecká doprava či automobilový průmysl, nyní intenzivně pociťují přímé i nepřímé
dopady poklesu výkonu ekonomiky. I kdyby se firmám podařilo dohnat výpadek v produkci způsobený jarním „vypnutím“
ekonomiky, důvěra a tím i poptávka spotřebitelů se obnovuje jen velmi pomalu. Snížení ziskovosti firem vyvolává tlak
na likviditu, s nímž ruku v ruce přichází zhoršení platební morálky a nárůst insolvencí.

O

bavy z krachu firem logicky zvyšují poptávku
po krytí rizik a pojištění pohledávek je jedním z velmi efektivních nástrojů, jak těmto
rizikům čelit. Povídali jsme si o tom s Hynkem
Rasochou, ředitelem RENOMIA Trade Credit.

Pojištěním pohledávek se zabýváte
dlouhodobě, jste přední makléř v regionu
EE a máte řadu klientů, kteří tento produkt
využívají. Jak hodnotíte současnou situaci?
Situace na trhu opravdu není jednoduchá. Někteří
naši klienti zaznamenali v prvním pololetí velmi
výrazný pokles zakázek. A i když části z nich se
opět daří byznys restartovat, nejistota přetrvává. Posiluje ji pochopitelně i fakt, že pandemii
koronaviru se věnuje velká pozornost v médiích,
což působí především na ochotu spotřebitelů
utrácet a posílat tak peníze zpět do ekonomiky.
Naše společnost spolupracuje prakticky se všemi
pojistiteli pohledávek v České republice a podle
jejich informací se světová ekonomika v roce 2020
propadne asi o 4 procenta. Stejný je předpoklad
propadu ekonomiky v regionu střední a východní
Evropy, bohužel odhad pro Českou republiku je
na vyšší úrovni, mluví se až o více než 7procentním propadu. Kvůli exportu je pro nás klíčové
Německo, kde se očekává pokles ekonomiky o necelých 8 procent, čili čísla pro Českou republiku
tento trend sledují.
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Které sektory jsou podle vašich zjištění
v Česku nejvíce zasaženy?
Nejpostiženějšími odvětvími jsou rozhodně služby,
retail a také sektor automotive. Zde zaznamenáváme nejvíc případů neplacení. Pojistitelé pohledávek na toto zvýšené riziko v některých případech
zareagovali tak, že provedli redukci limitů ručení
pro klienty na jejich odběratele a někdy i na klienty
samotné kvůli zvýšenému riziku. To je samozřejmě
velmi nepříjemné a klientům to může způsobit určité problémy v cash flow, ale má to i svoji preventivní
roli. Klienta to může varovat a bude dbát v obchodních vztazích s těmito odběrateli zvýšené opatrnosti.
Projevila se již tato situace v počtu insolvencí
v České republice?
Globální studie uvádějí, že počet insolvencí může
stoupnout až o 25 procent. V České republice to
naštěstí zatím vypadá, že nárůst insolvencí, respektive insolvenčních návrhů není nijak znatelný. Situace
se ale může výrazně změnit poté, co do ekonomiky
přestane téct masivní vládní podpora.
Lze riziko insolvence odběratele nějak snížit?
Pokud pominu základní preventivní opatření,
jako jsou informace od samotných obchodních
partnerů, z registrů dlužníků či informačních
agentur, je někdy možné využít různé bankovní
zajišťovací nástroje. Nejkomplexnějším nástrojem

je ale z mého pohledu pojištění pohledávek. Toto
je nejlepší z hlediska krytí souvisejících rizik, a navíc v sobě už přirozeně obsahuje také informace
o obchodních partnerech a tím vlastně podporuje
zdravý obchodní růst firem, které tento produkt
využívají. V současné době již naprostá většina
klientů sjednává tento produkt prostřednictvím
pojišťovacího makléře, protože ten dokáže díky
znalosti trhu získat pro klienta nejvýhodnější
podmínky pojistného krytí.

Jak to funguje v praxi?
Uvedu třeba příklad klienta z oblasti dopravy
a spedice, který má desítky obchodních partnerů
a nyní zaregistroval zvýšený počet prodlev placení
pohledávek. Vytvořili jsme mu nabídku na pojištění
pohledávek formou rámcové smlouvy, kde se cena
pojištění pohybovala ve zlomcích procent z pojišťovaného obratu, a přitom mohl využívat všechny
služby pojištění pohledávek – tedy ohodnocení
a sledování bonity odběratele, pojištění proti platební nevůli a také pomoc při vymáhání pohledávek.
Jsem si jistý, že tento náš klient má teď určitě klidnější spaní a zároveň, poučen vlastní zkušeností, dokáže v budoucnu ještě kvalitněji posuzovat všechna
rizika spojená se svým podnikáním, která je možno
formou pojištění přenést na třetí subjekt. Q
VALERIE SAARA

ČLEN SKUPINY

PRACOVNÍ ODĚVY PRO VŠECHNY PROFESE

Důraz na kvalitu, funkčnost i estetickou stránku výrobků
a spolu s nimi i výrazně prozákaznický přístup – to jsou
důvody, proč je třebíčská společnost Altreva nejen největším
producentem pracovního oblečení v České republice, ale
stala se již i významným evropským hráčem.
Zákazníkům nabízí Altreva nadstandardní pracovní oblečení
určené do nejrůznějších sektorů – vedle průmyslových
a certifikovaných ochranných oděvů jsou nejoblíbenější
oděvy pro zdravotnictví, lázeňství, wellness, beauty či
kosmetická studia, hotely, restaurace i kavárny.
Zájem zákazníků vyvolává především design z dílen
špičkových návrhářů a funkčnost oděvů, která je dána
kvalitními materiály i výjimečným zpracováním. Ceněná je
i schopnost výrobce dodat kolekce přesně dle požadavků
a představ zákazníků, od návrhu přes vývoj až po výrobu
včetně případné certifikace kolekcí na míru.

NÁVRH – VÝVOJ – VÝROBA – CERTIFIKACE – E-SHOP
o

ODĚVY PRO ZDRAVOTNICTVÍ A WELLNESS

o

ODĚVY PRO HOTELY A RESTAURACE

o

ODĚVY PRO PRŮMYSL

o

OCHRANNÉ CERTIFIKOVANÉ ODĚVY

Modely základních kolekcí i veškeré potřebné informace
naleznete na našem webu.

Altreva spol. s r. o. | Brněnská 331 | 674 01 Třebíč | www.altreva.cz | +420 568 839 111
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Rychlá jízda HR

Expertní materiál k tématice personalistiky nazvaný

MÁTE HR? A MŮŽEME HO VIDĚT?
najdete již dnes na portálu KomoraPlus.cz.

Jak se mění trendy HR vlivem digitalizace a jak vlivem opatření souvisejících s covidem-19? Odpověď je jednoznačná –
změny ve světě práce jsou rychlejší a hlubší než kdy dříve.

T

ato rychlá proměna narušila rovnováhu
na pracovních trzích a vytvořila velice nejisté
podnikatelské prostředí, v němž jsou konkurenční výhody krátkodobé a nestálé. Toto narušení
trhu se stalo realitou, v níž vznikají nové způsoby
práce. Jsme svědky počátku Revoluce dovedností, kde pomáhat lidem zvyšovat svou kvalifikaci
a přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám
na trhu práce bude hlavní výzvou naší doby
pro jednotlivce, firmy a stát. Lidé se správnými
dovednostmi si budou moci stále více vybírat, jak,
kde a kdy budou pracovat. Ti ostatní se budou
dívat do budoucnosti a nebudou schopni vidět, jak
se mohou jejich životní podmínky zlepšit. Nyní
je čas, aby lídři byznysu a politiky zodpovědně
reagovali na danou situaci: nemůžeme zpomalit
rychlost technologického pokroku či globalizace,
ale můžeme investovat do zlepšování dovedností
zaměstnanců, abychom zvýšili schopnost svých lidí
a firem přizpůsobovat se rychlým změnám.

Prim hraje individuální přístup
ke kandidátovi
Technologická revoluce a rozvoj internetu přinesly
lidem mnohem větší možnosti výběru a získávání
informací. Tak jako si rychle zvykli nakupovat zboží
a služby přes digitální platformy, začínají požadovat
podobné principy fungování i v pracovním životě.
Zaměstnanci budou vyžadovat od zaměstnavatele
stále individuálnější přístup. Nebudou chtít nastupovat na přesně definovaná pracovní místa: budou
chtít možnost volby, kdy, kde a jak pracovat. Bude
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pro ně stále důležitější vidět, jak jim pracovní role
pomůže v kariérním i osobním rozvoji. Model, kdy
si firmy najímají lidi s „hotovým“ profilem na pracovní pozici, nebude udržitelný, protože požadavky
firem na zaměstnance se stále rychleji mění a mění
se i pohled lidí na život a kariéru. Zaměstnavatelé
budou opět muset nalézt způsob, jak angažovat
zaměstnance na dlouhou dobu, nejen na jednu
konkrétní pozici, a to i přes to, že nebudou jejich
zaměstnavatelem po zbytek života.

Od umění k vědě
Způsob rozhodování v oblasti lidských zdrojů se
mění. Schopnost přilákat do firmy lidi se správným profilem bude nejdůležitějším faktorem pro
konkurenceschopnost, inkluzivní růst a schopnost
proměnit se a konkurovat novým hráčům na trhu.
Dochází k reorganizaci práce a podniky budou
nuceny zavádět mnohem sofistikovanější postupy
řízení lidských zdrojů, aby tento tlak ustály. Digitalizace a poptávka po datech o pracovní síle budou hrát
větší roli než kdy dříve, čímž umožní lepší a rychlejší
rozhodování a vyšší transparentnost na trhu.
Vrcholoví manažeři budou muset přehodnotit
personální strategii a mít jasno v tom, jaké role
mají být zastávány kým, čím nebo kde.
Personalistika se musí posunout od umění směrem
k vědě a bude si žádat více koordinovanou a preciznější strategii pro práci s talenty, která bude
splňovat obchodní potřeby v reálném čase. 44 %
vrcholových manažerů uvádí, že již dnes používají
personální data k tvorbě prognóz výkonu firmy –

oproti pouhým 29 % v roce 2015. Společnost
Hitachi používá indikátory založené na velkých
datech získaných o svých zaměstnancích, aby
sledovala úroveň jejich spokojenosti, zatímco Bank
of America se pomocí čidel snaží zjistit, jaký je
vliv skupinové dynamiky na výkon. Očekávání
společností se budou i nadále proměňovat, jelikož
si žádají stále více personálních rozhodnutí založených na datech; pravidla hry se mění a dochází
k předefinování základních konceptů možného
rozsahu podnikání, vytvářené hodnoty pro zákazníka, chápání, kdo je konkurence.

Zpátky do budoucnosti
Hlavním rysem změn je – obrazně řečeno –
fakt, že se nesoustředíme na spotřebovávání
práce, ale na budování talentů. Schopnosti a dovednosti jsou klíčem. Životní cyklus dovedností
je dnes kratší a 65 % pracovních pozic, které
budou zastávat příslušníci generace Z, dnes ještě
neexistuje. V době revoluce dovedností bude
nutné mít opravdu silné zdroje nových talentů
s relevantními dovednostmi a s chutí se neustále
učit novým věcem, jelikož nejdůležitější bude
schopnost budovat zaměstnancům dlouhodobý
kariérní růst, ne pouze vytvářet pracovní místa.
Přesto všechno se v průběhu několika posledních desetiletí stali ze zaměstnavatelů pouzí
konzumenti práce místo budovatelů talentu. Q
JIŘÍ HALBRŠTÁT,
manažer náboru a marketingu ManpowerGroup

Správa datových center, bezpečnostní
dohled a systémová integrace.
ARCHITEKTURA
A INTEGRACE

CSIRT
A SLUŽBY SOC

Denně se staráme o informační
a komunikační technologie
u více než 150 zákazníků
veřejného i komerčního sektoru.
▶
▶
▶
▶
▶
▶

proaktivní dohled a správa DC
servisní dostupnost 24/7/365
100+ servisních smluv (SLA)
90 certiﬁkovaných specialistů
10 implementací SIEM řešení včetně služeb SOC
certiﬁkovaný Computer Security
Incident Response Team (CSIRT)

DATOVÁ
CENTRA

PROJEKTOVÉ
ŘÍZENÍ

ŘEŠENÍ PRO
ZABEZPEČENÍ ICT

SIEM A LOG
MANAGEMENT

ISO 20001, ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
www.totalservice.cz

TISKOVÁ ŘEŠENÍ
A DOKUMENTY

expertní pohled

Specifika řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách

Když něco nemůžete změřit,
nemůžete to ani řídit
Výrobní podniky tvoří již tradičně klíčovou součást českého hospodářství. Většina z nich už dnes využívá nejmodernější
IT nástroje pro řízení, které jim umožňují minimalizovat zásoby, zkracovat průběžnou dobu výroby a co nejefektivněji
využívat výrobní kapacity. Přesto je v českých výrobních firmách často jedna část pořád stejná jako dřív – řízení lidských
zdrojů. A to je potřeba změnit.

S

lavný profesor managementu rakouského
původu Peter Ferdinand Drucker říkával, že
když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani
řídit. Nikde to neplatí víc než ve výrobních podnicích, kde měření každého, byť minimálního kroku
má klíčové dopady na profitabilitu celé firmy. Jenže
z nějakého důvodu to tak úplně neplatí o lidských
zdrojích. Ano, hodinové režijní sazby se dnes
měří a díky moderním ERP systémům lze snadno
vyčíslit, kolik který zaměstnanec věnoval své práce
konkrétnímu výrobku či zakázce. Jenže pak jsou
procesy v HR, které se vůbec neměří. A přesně
tam bývají ukryté velké rezervy, stejně jako byly
rezervy ve výrobě před zavedením technických
plánů výroby, kapacitního plánování a dalších
moderních nástrojů řízení.

HR jako popelka výrobních podniků
„Zejména letošní rok ukázal, že velká část výrobních podniků není schopna pružně reagovat na
požadavky vedení firmy a Ĝadových zamČstnancĤ
navrhovat rychlá a vhodná opatĜení, aby se
zamezilo nežádoucímu chování zamČstnancĤ
a předcházet sporům diplomatickým jednáním,“
říká Radek Beránek, specialista na řízení výrobních podniků ve společnosti Konica Minolta IT
Solutions Czech. „To, co jim v tom nejčastěji brání,
však není nedostatek schopností nebo zkušeností, ale
chybějící přesná a tvrdá data,“ doplňuje.
V oblasti lidských zdrojů totiž dlouho platilo
a mnohde ještě platí, že se vše řídí spíše reaktivně
a intuitivně. Chceme něco zlepšit? Co kdybychom
zkusili tohle! A co vlastně máme zlepšit? Mají
zaměstnanci problém? Přijďte, řekněte nám to
a my to budeme řešit. Tento přístup, který někde
vlastně i docela dobře funguje, však vede často
ke zbytečným výdajům, prodlením a k tomu, že
realizovaná řešení jsou postavena spíš na komunikačních dovednostech jednotlivých zaměstnanců
a zkušenostech a pocitech pracovníků HR než na
detailní znalosti skutečné situace a na tvrdých datech. V době nedostatku pracovních sil a zvyšující
se přidané hodnoty pracovníků má totiž efektivita
HR klíčové dopady na fungování společnosti,
zejména pak výrobního podniku.
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V době Průmyslu 4.0 je už čas na HR 2.0
Přitom v dnešní době už existují specializované
nástroje, které vám pomohou řídit HR stejně efektivně a přesně jako zbylé části společnosti. Často
i od stejných dodavatelů. O tom by mohla vyprávět
i společnost Konica Minolta IT Solutions Czech,
která už dlouhé roky implementuje ve výrobních
podnicích profesionální ERP systémy Microsoft
Dynamics AX (dnes pod názvem Dynamics 365
Finance & Operations) a Microsoft Dynamics
NAV (dnes pod názvem Business Central) a nyní
se zaměřila i na Microsoft Dynamics 365 Human
Resources, nástroj pro digitalizaci HR. Prostřednictvím partnerství se společností Conectio navíc
provádí i screening úrovně digitalizace HR, který
odhalí, na které oblasti by se měla firma nejdříve zaměřit. „Za svou praxi jsem viděl už desítky
českých výrobních podniků. V řadě z nich HR fungovalo docela dobře už dříve. I tak ale po digitalizaci
HR s využitím Dynamics 365 Human Resources
pĜišel posun na zcela novou úroveĖ, zejména ve

spokojenosti zamČstnancĤ a nákladech na HR,“
dodává Radek Beránek.

Co přináší digitalizace HR
Digitalizace HR přináší možnost systematizace,
standardizace, automatizace a měření všech klíčových HR procesů. Přínosy a výhody jsou de facto
stejné jako při digitalizaci řízení jiných oblastí
ve firmě. HR oddělení tak může řídit procesy
náboru, nástupu a adaptace zaměstnanců, řízení
jejich výkonu, vzdělávání a rozvoje, odměňování
a benefitů, kariérního růstu i pro české výrobní
podniky tak palčivých otázek, jako je nástupnictví a odchod zaměstnanců. Navíc, systém se
sám postará i o zpracování všech HR dokumentů
a osobních údajů v souladu s GDPR. I tady platí,
že celý proces vyžaduje investici určitého množství
času a zdrojů, ale i tady se počítá návratnost této
investice v řádu měsíců. Q
VALERIE SAARA

Green energy
VAŠE
BUDOUCNOST
MÁ ZELENOU
Jak zůstat stejně efektivní
a přitom spotřebovávat méně?
Jak nezatížit investiční
rozpočty, ale přesto realizovat
úsporná řešení?
ČEZ ESCO – nejsilnější partner
v oblasti zelené energetiky –
pro vás má odpověď.
Více informací naleznete na
www.cezesco.cz/greenenergy

redakční test

Zákaznická podpora elektronických nástrojů
V oblasti veřejných zakázek se toho za poslední rok mnoho nestalo. Jinými slovy, funguje setrvačností. A stále v prostředí,
které z pohledu uživatele je vnímáno jako roztříštěné, nepřehledné a nepříliš vstřícné. Má aspoň funkční podporu?

P

o loňském testu elektronických nástrojů jsme
se letos rozhodli vyzkoušet jejich podporu.
Podpora či helpdesk jsou často tím jediným,
co pomůže dodavateli korektně podat nabídku. Připravili jsme si modelovou situaci – jsme slovenská
firma se slovenským jednatelem a máme zájem podat nabídku na konkrétní zakázku. Do role dodavatele jsme obsadili mou slovenskou kolegyni Ivanu,
vybavili ji potřebnými informacemi a nechali ji
obvolávat podporu těch nejvyužívanějších elektronických nástrojů. Základní kritéria hodnocení byla
v podstatě velmi jednoduchá – hodnotili jsme, jak
kdo pochopil náš primární požadavek, jak se stavěl
k jeho vyřešení, jak moc byl nápomocen a proaktivní, přidali jsme i vysloveně subjektivní pohled
naší slovenské „referentky“. Výsledkem je jedna
celková známka. Celkové hodnocení českého prostředí vyznívá – možná překvapivě – v zásadě spíše
pozitivně. Vysloveně propadl jediný z nástrojů, dva
byly hodnoceny průměrně a pět nástrojů z osmi
získalo nadprůměrné hodnocení.

NEN (MMR)
„První kontakt příliš optimismu nevzbuzoval, naši
vybranou zakázku neuměli ověřit podle ID ani podle
názvu, k výsledku jsme došli, až když jsem zadala
pĜesný název zadavatele a namísto zkratky KRNAP
jsem diktovala otrocky Správa krkonošského národního parku. Na druhou stranu pokračování už bylo
příjemnější, velmi ochotně mi vysvětlili jak se mám registrovat, jak vybavit elektronický podpis pro jednatele
cizince, vysvětlili mi i způsob ověření identity včetně
odpovídající lhůty i celý způsob, jak musím postupovat, když jednatel je cizinec. Byli absolutně vstřícní,
odmítli v souladu s pravidly podat nabídku za mě
a upozornili, že mne mohou pouze navigovat. Paní
ze zákaznické podpory se mi i představila a vzhledem k průběhu celého rozhovoru mi přišlo škoda, že
v budoucnu bych nemohla volat přímo jí. Byla to totiž
příjemná profesionální konverzace na vysoké úrovni
technických znalostí i komunikačních schopností.
Dvojku dávám vlastně jen kvůli tomu počátečnímu
zaváhání,“ popisuje první telefonát Ivana.

E - zak (QCM, s. r. o.)
„Podle názvu zadavatele mnou vybranou poptávku
našli, podle ID ji najít neuměli a nebyli schopni to
vůbec řešit. Na registraci a přihlášení do systému mne
navigovali v zásadě dobře, srozumitelně a správně mi
vysvětlili, že pokud mám jednatele cizince, musím si
zařídit elektronický podpis a následně bude registrace
autentifikovaná do osmačtyřiceti hodin. Nijak mne
ale nepřesvědčili, že by mi pomohli s elektronickým
podáním nabídky. Nápomocní byli ve skutečnosti
pouze po technické stránce, po té metodické se se
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mnou bavit nechtěli, prý je nutné kontaktovat jejich
právníky. Shrnuto: Byla to čistě technická podpora
bez komunikačních schopností, bez zkušeností se
zákaznickým servisem, nikterak proaktivní. Trojka je
z mého pohledu adekvátní hodnocení,“ dělí se o druhou zkušenost moje dočasná kolegyně.

Tenderarena (Tender Systems, s.r. o.)
„Tady rovnou říkám, že to byl krátký a smutný příběh. Nic nehledali ani podle ID, ani podle jména, absolutně o ničem se nechtěli bavit, dokud nebude naše
firma zaregistrovaná. Teprve poté mi prý mohou
pomoci. V podstatě mi neporadili s ničím, jedinou
odpovědí byl odkaz na manuál. Zákaznická podpora
hodná svého označení má určitě vypadat jinak.
Tahle by propadla ve všech segmentech,“ vysvětluje
Ivana v tomto případě nesmlouvavou „kouli“.

e-zakazky, (OTIDEA CZ, s. r. o.)
„Ověření poptávky podle ID i zadavatele bylo bezproblémové. Zakázka byla nalezena rychle. Pokud
jde o registraci, dozvěděla jsem se, že se mohu
registrovat sama a že v manuálu najdu všechny tři
možnosti odeslání ověření identity. Bylo mi nabídnuto, že pokud si nejsem jistá postupem, provedou
mne. Stejně jako u některých jiných provozovatelů
mi nabídli možnost asistence při podávání nabídky.
Zákaznická podpora byla vstřícná, lidská a ochotná.
Nemohu však dát jedničku, ale osobně dávám spíše
jedna minus – můj telefon nezvedali, neozval se ani
automat. Zachraňuje to fakt, že během pár minut
volali zpět,“ vysvětluje Ivana.

Vhodné uveřejnění (QCM, s. r. o.)
„Vlastně bezproblémový případ. Námi vybranou
poptávku ověřili podle ID i podle názvu zadavatele,
naprosto podrobně a srozumitelně mi vysvětlili, jak
se mám registrovat i jak zařídit elektronický podpis
pro jednatele cizince, vysvětlili mi způsob i lhůtu pro
ověření identity a poradili, jak postupovat. Podle ID
jsme spolu s operátorem dokonce zjistili, že zadavatel
má pro¿l u nich, ale zadává na stránkách NEN.
Byli absolutně vstřícní a korektní, odmítli žádost,
zda by nemohli podat nabídku za mne, a nabídli
kompletní navigaci krok za krokem. V součtu to byla
nesmírně příjemná profesionální konverzace na vysoké úrovni technické i komunikační a po právu
zaslouží jedničku,“ pochvaluje si Ivana.

e-veza (NWT, a. s.)
Tenhle nástroj má podporu ve všech směrech
průměrnou, jak ukazuje Ivanina zkušenost:
„ID ověřili, poptávku našli i podle názvu zadavatele,
navigovali mne na registraci a přihlášení do systému,
vysvětlili systém notifikace, pomohli mi (ne úplně

správně) i s tím, jak postupovat, když mám jednatele
cizince. V zásadě mě však navigovali vždy na návod
na stránkách e-veza, s vlastní nabídkou už by mi
nepomohli, nejsem prý sama a nemají na každého
hodinu. Kladně hodnotím, že když jsem se napoprvé
nedovolala, skutečně zavolali do čtvrthodiny zpět,
jak slíbil automat. Zajímavý by mohl být test
prohlížeče, který zkontroluje technické nastavení
mého počítače, aby při podávání nabídky nedošlo
k technickým problémům. Byla to však spíše průměrná konverzace, nebyli příliš vstřícní, spíš jsem cítila,
že ‚když už jsem helpdesk, tak ten telefon vyřídit
musím‘… Trojka je asi odpovídající.“

josephine (NAR marketing, s. r. o.)
„Poptávku ověřili podle ID i podle názvu zadavatele,
správně a vcelku ochotně mě navigovali na registraci
a vysvětlili se všemi podrobnostmi, jak ji vyplnit
i jak zařídit elektronický podpis. Rozhodně odmítli
podat nabídku za mne, ale nabídli možnost asistence
krok za krokem. Byli velmi vstřícní, konverzace byla
na vysoké profesionální úrovni zákaznického servisu,
informace byly správné, trochu nemile mne překvapilo, že jako jediný korektní prohlížeč prý akceptují
pouze Internet Explorer. Takže asi jedna mínus,“
uzavírá další telefonát Ivana.

FEN (Spojené nástroje elektornické, s. r. o.)
„Pokud jde o podporu, rovnou říkám, jednička bez
výhrad. Ověřili podle ID i podle názvu zadavatele,
ochotně mě navigovali k registraci, vysvětlili, jak ji
vyplnit i jak vybavit elektronický podpis. Vysvětlili
mi i to, že tento nástroj je pouze integrující rozhraní
a že nabídku musím podat prostřednictvím nástroje
Vhodné uveřejnění, doplnili i způsob, jak toto jako
uživatel zjistím. Byl to příjemný a profesionální hovor zákaznické podpory,“ potěšeně konstatuje naše
slovenská testerka.

CENT (Osigeno, s. r. o.)
„Bez problémů poptávku ověřili podle ID i podle
zadavatele, správně mě informovali, že registrovat se
mohu i bez plné moci od jednatelů, pokud nemám
elektronický podpis, tak mi poštou pošlou ověřovací
kód. Pravdivě uvedli, že autentifikace s elektronickým podpisem trvá dva dny. Pohotově mi nabídli, že
při podávání nabídky mohu zavolat a využít jejich
asistence krok za krokem. Možnost podat nabídku
za mne odmítli, vysvětlili, že to odporuje pravidlům,
že mě mohou pouze navigovat. Bez dlouhého přemýšlení dávám jedničku, tahle zákaznická podpora
byla velmi vstřícná, milá a profesionální,“ končí náš
malý test Ivana. Q
VALERIE SAARA

inzerce

Jsme sportovci i nadšení fandové. Jsme bezva
tátové i starostlivé mámy. Máme své trenéry
a sehraný tým. Jsme autorizovaný prodejce vozů
Volkswagen a ŠKODA a zajistíme komplexní
služby týkající se jejich pořízení. Náš autorizovaný
servis Vám nabízí profesionální a výhodné služby.

Nikdo nezná
Váš vůz lépe
než my.

S naší podporou můžete kdykoliv počítat.
Váš partner Auto Podbabská.

AUTO PODBABSKÁ
Praha 6 - Dejvice
www.autopodbaba.cz
www.podbabaoperak.cz
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PŘEPRAVY OD KARTONU PO KAMION MEZI ČR A BALKÁNEM


kompletní logistický servis včetně pojištění a celních služeb



Light Cargo na Balkán a zpět za nejnižší ceny na trhu



NOVĚ: přepravy i do ostatních evropských destinací

Kontakt: | GTL, spol. s r. o., Řecká 1107, 250 81 NEHVIZDY | e-mail: obchod@gtl.cz | www.gtl.cz

www.komora.cz

63

cestovní ruch

Španělská golfová hřiště
Foto: archiv Turespaña

mají skvělý handicap
a vysoký standard
Psát dnes o jakékoliv zahraniční destinaci, byť evropské, je opravdu velké riziko. Doporučení může být v okamžiku
uveřejnění již neplatné, hranice uzavřené nebo se nad cestou může vznášet riziko testu či karantény při návratu. Taková je
realita, a kdo bude chtít cestovat, bude s ní muset počítat. Španělsko má však z evropských zemí velkou výhodu. Pro určité
produkty u něj platí možnost celoročního využití, a tak doufejme, že za několik měsíců bude všechno jinak. Například
Kanárské ostrovy jsou skvělou destinací pro hraní golfu, kdykoliv se vám během roku zamane.

R

ůzné produkty a různé destinace, taková je
strategie dnešních nabídek v oblasti cestovního ruchu. Díky ní se turistický ruch daří
diverzifikovat a rozprostřít v čase. Můžete jet v létě
za památkami do Granady a zároveň lyžovat v nedalekém pohoří Sierra Nevada. Můžete jet v únoru
na Tenerife, užít si tam místních tradic na jednom
z největších karnevalů světa a zároveň praktikovat
vysokohorskou turistiku nebo si zahrát golf. Můžete
jet v lednu na Mallorku a nádherně si tam zajezdit
na kole mezi právě kvetoucími mandloněmi.
Jedním z celoročních španělských produktů bez
ohledu na počasí je golf. První golfový klub se
zrodil v roce 1891 v Las Palmas na ostrově Gran
Canaria, a to přímo u kaldery vulkánu Bandama.
Jeho tvůrci byli Angličané. Na Pyrenejském poloostrově golf zakotvil o něco později, a to v roce
1904, kdy vznikl madridský Polo Club blízko dnes
již neexistujícího prvního velkého koňského závodiště na ulici Castellana, dnes hlavní madridské
třídy. O deset let později věnoval tehdejší španělský král Alfons XIII. klubu nové pozemky, a klub
se tak mohl přestěhovat na lepší místo. Přitom
získal do vínku označení královský. Zde se odehrávala první velká golfová klání na národní úrovni.
V období dvacátých a třicátých let minulého století
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Pro inspiraci:

www.spain.info/en/top/
golfing-spain
pak vznikala řada golfových hřišť, například v San
Sebastiánu, Bilbau, Barceloně nebo na Tenerife.
Tehdy se golf stal také podnikatelským artiklem
a přestal být pouhou zábavou golfových nadšenců.
V posledních desetiletích dvacátého století se pak
Španělsko stalo golfovou velmocí a vznikly kluby
jako slavná Valderrama u Cádizu. Ta figuruje
dokonce na druhém místě v žebříčku nejlepších
světových golfových hřišť. Navrhl ji Robert Trent
John původně pod názvem Las Aves (Ptáci) a právě
zde se konal v roce 1977 první Ryder Cup mimo
území Velké Británie, kterého se poprvé zúčastnil
Tiger Woods.
Mezi další úchvatná golfová hřiště patří klub La
Herrería v blízkosti bývalé palácové rezidence krále Filipa II., El Escorialu, který ji zasadil
do nádherné horské scenérie pohoří Guadarrama
nedaleko Madridu. Při hraní na vás vykukují vě-

žičky palácového komplexu stejně jako hřbety hor
z různých úhlů. V nádherném prostředí se nachází
také golfový klub El Saler blízko Valencie v přírodní rezervaci Albuferra. Úchvatné je golfové hřiště
Desert Springs v polopouštní krajině u Almeríe,
které je osázeno kaktusy a připomíná americký
západ. Mezi technicky nejnáročnější hřiště patří
PGA Golf Gerona, kde je mnoho stromů a umělých jezírek. Nejdelší green, přes 70 metrů, najdete
na golfovém hřišti Foressos Golf Valencia. V blízké
provincii Alicante se nachází dalších dvacet dva
skvělých golfových hřišť. Do Alicante i do Valencie
se létá z Pardubic a z Prahy. Za pouhé tři hodiny
můžete být mezi palmami, u moře a na greenu.
Ve Španělsku bylo v roce 2019 vydáno celkem
271 294 amatérských licencí pro golfové nadšence
a 1 600 licencí profesionálních. Nejvíce golfových
hřišť, celkem sto šest, se nachází v Andalusii. Seznam všech golfových hřišť a klubů, včetně jejich
charakteristiky, cen a nabídek balíčků, najdete
na www.golfspain.com/en. Portál je vícejazyčný
a stačí si vybrat oblast, kam si chcete zaletět. Z nabídky golfových rezortů, hotelů i celkových balíčků
není lehké si vybrat, je opravdu velmi pestrá. Q
TURESPAÑA, OET Vídeň – kancelář pro cestovní ruch
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Tým ve vedení podrží následníka

Rodinné firmy v současné době často řeší převod vedení firmy na mladou generaci. Kromě právních a finančních aspektů
převodu se nejen v hlavách zakladatelů, ale i v hlavách lidí ve firmách objevuje někdy pregnantně vyslovená, někdy jen
naznačená otázka či pochybnost na adresu nástupce.

K

ondenzovaná bývá obvykle do několika typických vět. „Když on syn nemá tátovu ráznost.“
„Otec, jo to byla osobnost.“ „Mně se zdá, že syn
se neumí úplně prodat.“ „Je takový fajn kluk, charismatický, ale do stolu nebouchne.“ „Je okouzlující,
vyjde s každým, je víc kámoš než šéf.“ Nemějte obavy, říkám klientům, váš mladý rozhodně nemusí
být takový jako otec. Naopak, když bude rozvíjet
své lídrovské kompetence směrem k rozvoji týmu
a postaví si kolem sebe opravdový tým ve vedení,
kde platí jeden za všechny, všichni za jednoho, pak
bude vaše rodinná firma i nadále vzkvétat.

Leadership 21. století je o týmu
Nyní ve VUCA době (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous), která je plná rychlých změn,
nejistá, komplexní a nejednoznačná, jedinec ve vedení firmy nemá šanci obsáhnout její nesmírnou
náročnost. Proto bude 21. století stoletím týmového leadershipu.
Ve zkratce se leadership 20. století podle Davida
Clutterbucka, experta na týmový leadership
a týmové koučování, vyznačoval silným individualistickým lídrem, superhrdinou, který vedl
svůj vlastní tým lídrů a jejich lidi. Byl expertem
ve svém oboru, vytvářel předpověditelnou budoucnost a soustřeďoval se v mysli na právě uplynulé
a nadcházející čtvrtletí.
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Naproti tomu leadership 21. století je leadershipem
spolupracujících kolektivních leadership týmů.
Vedoucí týmu rozvíjí tým jako kolektivního lídra,
navazuje partnerství za hranice své firmy a sektoru, zvyšuje výrazně kapacitu přežití v nejistotě.
Leadership tým funguje ve třech časových úrovních – v horizontu každodenního byznysu, inovacích zítřka a výhledech do daleké budoucnosti.

Vlastní cesta není hřích
Mladým následníkům ve vedení firem nesmírně
pomohou kompetence jako týmovost, komunikativnost, rychlá orientace v problému, schopnost
navazovat vztahy, budovat spojenectví, tolerovat
nejednoznačnosti, probírat ve skupině právě
řešené, hledat odpovědi na rozličných místech
a od zcela odlišných lidí. Nemusí osobnostně jít
důsledně stylem vedení ve stopách otců, silných
hrdinů. Ideální je postavit takový leadership tým,
kde je možné žít sdílenou alokaci odpovědností.
My jako tým ve vedení firmy máme odpovědnost
za lidi ve firmě, my jako tým ve vedení máme odpovědnost za výrobu, za prodej, za inovace. Nikdo
už nekoná pouze ve své předem vymezené sféře
odpovědnosti. V týmu využíváme silných stránek
každého z nás. Pracujeme tak, abychom se všichni
ideálně vešli do parametru: jsem v tom dobrý
a byznys to teď potřebuje. Všichni známe skutečný

smysl našeho konání, věříme našemu poslání, a to
je naším hnacím motorem. Ideál z knih? Možná.

Síla je v týmu
V době „porouškové“ bude důležité udělat mentální posun od individuálního leadershipu k týmovému. Nově zakládané firmy mladé ekonomiky
už fungující týmové vedení často mají. Korporace budou muset na tento způsob přejít, jinak
dlouhodobě nepřežijí. Rodinné firmy čeká změna
leadership modelu nevyhnutelně též.
Přerod ze souboru vynikajících jedinců ve vedení
firmy ve skvělý leadership tým nenastane den ze dne.
Nastupující generace má větší šanci jej zvládnout, než
když obdobnou změnu bude dělat lídr zralého věku,
kterému jeho ego, jež mu dříve tak dobře pomáhalo
k úspěchu, nemusí dovolit udělat skutečný mentální
posun směrem k týmovému leadershipu. Mým
záměrem bylo dnes upozornit, že i když se nástupce
neprojevuje osobnostně stejně jako jeho otec, neznamená to, že rodinná firma nebude dále vzkvétat. Při
využití jiných svých kompetencí a rozvoji skutečného
týmového leadershipu může následník rodinnou
firmu posunout mnohem dál a rychleji do 21. století,
než by mu předepisoval stávající styl řízení firmy. Q
LENKA MRÁZOVÁ, FCCA,
inspirátorka & mentorka & lektorka & koučka
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