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„V Eurazio centru, nově FIT EURAZIO s.r.o., jsme aktuální krizi využili k upevnění pozice na trhu a stabilizaci
vnitřních ﬁnancí, a to díky největší transakci v historii ﬁrmy. Stali jsme se součástí společnosti FIT a.g., čímž jsme
naše know-how v oblasti laserové technologie a CNC strojů deﬁnitivně propojili s největším hybatelem v oblasti
3D technologií. Našim zákazníkům z průmyslových odvětví, školství, ale i v hobby sektoru tak díky komplexním
technologickým možnostem nabízíme trvalou stabilitu a rychlý posun vpřed. Udělali jsme obrovský krok do
budoucnosti a jediné, co zvyšujeme je kvalita. Ceny služeb a produktů zůstávají stejné,“
vysvětluje Petr Tůma, jednatel FIT EURAZIO s.r.o a dodává:
„Náš showroom Eurazio center je otevřen a připraven pro testování. CO2 lasery, vláknové lasery, značící lasery,
frézky i 3D tiskárny Uniz jsou opět skladem. Pochlubit se můžeme technologiemi laserového svařování, oprav
laserových zdrojů a možnostmi repasů strojů.“

TYP

PLOCHA

VÝKON

DOPORUČENÁ TL.

MAXIMÁLNÍ TL.

3 x 1,5 m

3300 W

16 mm

20 mm

HS-P0637-R1500

0,60 x 0,37 m

1500 W

10 mm

14 mm

HS-F2513C-R750

2,5 x 1,3 m

750 W

6 mm

10 mm

HS-G3015T-R6000

3 x 1,5 m

6000 W

20 mm

25 mm

HS-G3015C-R1500

3 x 1,5 m

1500 W

10 mm

14 mm

Ihned k dodání
HS-G3015A-R3300

Dokončujeme výrobu

Dotazy vám rád zodpoví pavel.kopejtka@eurazio.eu, tel.: 774 833 554.
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2020, a tak si dovolím trospustit bezplatnou poradnu, v níž
chu bilancovat. Končí rok, v němž
jsme jim zodpověděli tisíce kondominovalo v podstatě jen jediné
krétních dotazů. Spolu s dalšími
téma, a to koronavirus. Když jsme
partnerskými podniky jsme také
se loni chystali na vánoční svátky
apelovali na české podnikatele,
a vyhlíželi nový rok, nikdo z nás
aby ve svých provozech využívali
si neuměl ani představit, co přinemoderní technologie v boji proti
se příštích dvanáct měsíců. Kromě
nákaze koronavirem. To vše bylo
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určitého rozladění z proběhlého
pro mě ukázkou toho, jak se podprezident
roku měl pro mě uplynulý rok řadu
nikatelský stav umí v krizi sjednotit
Hospodářské komory ČR
aspektů, které mě potěšily. V krizi
a pomáhat jeden druhému.
se totiž ukázala a stále ještě ukazuje
Sám už ani nedokážu spočítat, kosíla českých podnikatelů i jejich nepostradatelnost lik jednání s vládou a jednotlivými ministry jsem
pro českou ekonomiku.
spolu s kolegy z Hospodářské komory absolvoval.
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Jakkoliv to bylo často velmi vyčerpávající, nelituji
kvůli koronaviru, dokázali se adaptovat na téměř
jediného dne, kdy Komora za záchranu podnikáválečný stav a v rámci možností fungovat. Často
ní v tuzemsku bojovala. Často jsme se se státem
měnili svoji výrobu podle aktuálních potřeb trhu
dostávali do sporů a poukazovali jsme na nelogiča ukázala se taky jejich finanční odolnost, kterou
nosti přijímaných opatření. Na obranu vládního
pandemie prověřila velmi důkladně. Kdyby celý
kabinetu nicméně nutno dodat, že se potýkal
stát fungoval jako tuzemské firmy, žili bychom
s krizí, kterou nikdo z nás nepamatuje. Je proto
takřka v ideálním světě.
otázkou, zda by jakákoliv jiná vláda koronakrizi
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ra jen přihlížet a okamžitě vytáhla do bitvy za lepší
Po skoro roční zkušenosti s covidem mohu říci, že
podmínky a kompenzace pro firmy, které opatření
naše země, a hlavně podnikatelé prošli opravdovou
proti koronaviru zasáhla nejvíce. Klíčové jsou dle
zkouškou ohněm, která se snad už nikdy v takomého názoru v jakékoliv krizi informace. A nutvém rozsahu opakovat nebude. Jakkoliv se může
no dodat, že zejména v první polovině roku byly
zdát, že jsme z nejhoršího venku, nemusí to být
informace od státu často zmatečné a podmínky pro
pravda. Proto vás všechny prosím o zodpovědnost
podnikání se měnily doslova ze dne na den. Proto
a dodržování platných nařízení, abychom účelně
prakticky od jara zásobujeme naše členy ověřenými
zabránili další vlně nákazy nebo dalšímu uzavírání
a srozumitelnými informacemi, ať už elektronicky,
částí ekonomiky.
nebo na stránkách časopisu Komora.
Přeji vám všem klidné prožití vánočních svátků
Ukázala se také soudržnost společností, se kterými
a úspěšný rok 2021, a především pevné zdraví.
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členům HK ČR (sdružuje více než 16 000 živnostníků a firem a 127 asociací, svazů, cechů a klastrů)

Q

jednotlivým kancelářím Hospodářské komory v regionech a začleněným živnostenským společenstvům

Předplatné a aktualizace členské základny:

Q

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

Vydavatel neručí za obsah inzerátů.

Tel.: 266 721 604
E-mail: vnitrnikomunikace@komora.cz

Cílem časopisu Komora je hájit zájmy podnikatelů, přinášet stanoviska Hospodářské komory České
republiky a podnikatelů k legislativě a přispívat ke zlepšení podnikatelského prostředí v Česku.

www.komora.cz
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Jednou z oblastí silně postiženou pandemií jsou nejrůznější

Fosfa patří mezi 1,5 %
ekonomicky nejstabilnějších
firem na světě.

Společnost Fosfa a.s. si udržela nejvyšší ekonomický rating
po dobu 12 měsíců a získala tak mezinárodní ocenění
Top Rating od renomované společnosti Dun & Bradstreet
za rok 2020. Fosfa a.s. se tak řadí mezi ekonomicky
nejstabilnější a důvěryhodné společnosti z hlediska
výjimečné kvality a finančního zdraví a mezi pouhých
1,5 % firem na světě, které získaly toto prestižní ocenění.

aktuálně

Krátce z Komory
VÍCE NEŽ 5 000 PODNIKŮ ZAČALO
VYUŽÍVAT MODERNÍ TECHNOLOGIE
PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZY COVID-19.

Foto: archiv HK ČR

Na snímku zleva viceprezident HK ČR a jednatel
Proma Reha Radek Jakubský, prezident HK ČR
Vladimír Dlouhý, jednatelka společnosti Care
Plus Service (člen skupiny Moore Czech Republic)
Marcela Hrdá a viceprezident HK ČR a prezident
ICT Unie Zdeněk Zajíček.

Živnostníci dosáhli
na paušální daň
Osoby samostatně výdělečně činné
s roční tržbou do 1 milionu korun
mohou mít od roku 2021 méně
administrativních a daňových
starostí, pokud si dobrovolně zvolí
měsíční platbu paušální daně ve výši
5 469 Kč. Paušální daň navrhla Hospodářská komora. Po několika jednáních koncept převzaly také ODS
a hnutí ANO do svých volebních
programů. Živnostníci tak nebudou
muset podávat tři různé formuláře – daňové přiznání a přehledy
o příjmech a výdajích pro ČSSZ
a zdravotní pojišťovny. Zároveň jim
odpadne povinnost komunikovat
se třemi institucemi a posílat peníze
na tři různé účty v různých lhůtách.
Ministerstvo financí odhaduje, že by
se do paušálního režimu mohlo přihlásit 140 tisíc lidí, kteří neuplatňují
bonus na děti, slevu na manželku
a další bonusy. Přihlásit se k paušálu
bude potřeba do 10. ledna 2021.

Firmy na pracovištích zavádějí
moderní technologie proti
covidu-19
Do tuzemských provozů začaly
rychle pronikat nové technologie
a specializované výrobky, které
chrání zaměstnance a zákazníky před
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nákazou covid-19 na pracovištích.
Firmy tak reagovaly na výzvu Hospodářské komory, která je k tomu
vyzvala. Při přepočtu na všechny
zaměstnavatele moderní technologie
proti covidu-19 už aplikovalo více než
pět tisíc podniků, jejich počty nadále
porostou. V provozech se objevily
kromě roušek s nanovlákennou membránou (např. od firmy Respilon) třeba i rychlé automatické měřiče teploty
návštěvníků firem (např. Smart Gate
od Alumil), chytré hodinky k trasování pohybu lidí na pracovištích
(např. C-19 Protector od Care Plus
Service) nebo přístroje na dezinfekci
průmyslových hal ozonem. Výrobci
a dodavatelé je představili novinářům na půdě HK ČR v pražském
Florentinu. Ukázky výrobků naleznete
na www.komora.cz.

Vyšší minimální mzda zvýší
tlak na růst cen
Zejména malé podniky ve službách
budou muset zvýšení minimální
mzdy od ledna 2021 na úroveň
15 200 Kč hrubého promítnout
do cen. Průřezově se ceny zvýší v celé
ekonomice, odhaduje Hospodářská
komora. Podle ní vláda k dalšímu
zatížení malých podniků přistoupila
v nejméně vhodnou dobu. Zaměstnavatelé přitom dlouhodobě kritizují

vládou nařízené plošné zvyšování
minimální mzdy, i přestože sami
zaměstnance pobírající minimální mzdu nezaměstnávají. Úroveň
minimální mzdy totiž ovlivňuje
i zaručené mzdy a průřezově mzdy
v podnicích v celé zemi. Po zvýšení
minimální mzdy zaměstnavatelé
musí přikročit ke zvyšování mezd
v podnicích, aby odstupňovali odměňování pracovníků. Činí tak ale bez
hledisek, jako je produktivita práce,
což je pro tuzemskou ekonomiku
nebezpečný scénář.

Většina firem 13. platy letos
nevyplácí
Kvůli vládním zákazům podnikat, propadu tržeb a vyčerpaným
finančním rezervám bude mít peníze
na vyplacení 13. platů a mimořádných odměn výrazně méně zaměstnavatelů než v minulých letech.
Ze šetření mezi členy Hospodářské
komory vyplynulo, že odměny letos
vyplácí hlavně firmy, kterým vláda
výrazně neomezila podnikání, jde zejména o stavebnictví. Bonusy vyplatí
i některé velké firmy nad 250 zaměstnanců, které měly větší finanční
rezervy. Část firem odměny vyplatila
ve výplatním termínu v prosinci, část
se na to chystá začátkem příštího
roku. 13. platy nebo odměny loni vy-

plácel rekordní počet firem. Odměn
se tak dočkalo 6 z 10 zaměstnanců
soukromého sektoru. Počet firem,
které bonusy vyplácely, se přitom rok
od roku zvyšoval z 39 % v roce 2016
na 59 % v loňském roce. Letos na bonusy dosáhne nejméně zaměstnanců
za pět let.

Podnikatelské organizace
podpořily stravenkový paušál
Hospodářská komora, SOCR, AHR
a AČTO podpořily zavedení stravenkového paušálu. Zaměstnavatelé tak
vedle závodního stravování a stravenek budou moci svým zaměstnancům poskytovat příspěvek na stravování i v peněžní formě. To ocení
hlavně menší firmy a živnostníci,
kteří svým zaměstnancům nemohou zajistit stravování v závodní
jídelně a z nejrůznějších důvodů jim
nenabízejí ani stravenky. Po změně
současného stravenkového systému
volalo 93 % firem v Hospodářské
komoře. Od paušálu si slibují hlavně
snížení administrativy, která je s papírovými stravenkami dnes spojená.
Zároveň ale i to, že nebudou muset
platit provize ze stravenek nebo čekat
na jejich proplacení. Q
MIROSLAV DIRO,
Odbor vnější komunikace HK ČR

DÜKUJEME A TÜŠÍME SE
NA VID
DÜNOU V PĚÍŠ
ŠTÍM ROCE

PF 2021

2020

2021
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Regiony a společenstva
Celá ČR
Vodárenská online
konference
Zkušenosti s fungováním vodárenských společností během pandemie
koronaviru i se zaváděním nových
technologií ve vodárenském oboru
přinesla listopadová online konference Sdružení oboru vodovodů a kanalizací SOVAK ČR. Webkonference
nabídla odborný program zahrnující
celkem 23 odborných přednášek, mj.
k zajištění kvalitních vodárenských
služeb pro zákazníky v době ekonomických krizí.

Skupina COOP rozšiřuje síť
automatických výdejních
boxů
Nový e-shop s potravinami
E-COOP rozšiřuje pilotní projekt
automatických boxů do regionů,
které přinesou vyšší komfort a bezpečí zákazníkům. Pro velký ohlas
na straně zákazníků tak budou
boxy instalované i ve městech v západních a východních Čechách,
na Vysočině a na jižní Moravě.

Zboží v boxech skupiny COOP je možné vyzvednout po načtení kódu z objednávky a otevření příslušných dvířek.
Jednotlivé přihrádky jsou dostatečně velké i na větší nákupy. Do budoucna se plánuje možnost vyzvedávání nepotravinového zboží.

Karlovarský kraj
K oslavám výročí 17. listopadu

Asociace obranného
a bezpečnostního průmyslu
zakládá Protipovodňovou
sekci

Středočeský kraj
Virtuální veletrh škol
Ve spolupráci se středními školami
Středočeského kraje pořádá KHK
střední Čechy virtuální veletrh
středního vzdělávání. Online katalog
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Rada ředitelů Asociace obranného
a bezpečnostního průmyslu zřídila novou Protipovodňovou sekci.
Jejím hlavním úkolem bude rozvoj
spolupráce členských firem s partnery
z integrovaného záchranného systému,
ale také hlubší součinnost s rezorty
životního prostředí a zemědělství, které jsou v ČR zodpovědné za přípravu
a realizaci protipovodňových opatření.
Grünerův dům na chebském náměstí, který je sídlem KHK Karlovarského kraje, byl nasvícen v českých
národních barvách. „V poslední době si čím dál tím více uvědomujeme, že svoboda není samozřejmost.
Chtěli jsme vyslat pozitivní zprávu, že hodnoty sametové revoluce jsou pořád důležité,“ uvedl předseda
KHK Karlovarského kraje Tomáš Linda.

Sídlo KHK Karlovarského kraje
na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu se připojilo k dalším
významným tuzemským stavbám
během oslav výročí 17. listopadu.
Vzhledem k tomu, že kvůli protiepidemickým opatřením nebylo
možné uskutečnit tradiční hromadné
vzpomínkové akce, bylo chebské
sídlo Komory symbolicky nasvíceno
v barvách české trikolóry.

Královéhradecký
kraj
Veletrh tlakových zařízení

nabízí přehledně možnosti studia
v regionu pro žáky základních škol,
jejich rodiče i veřejnost. Na pět desítek vzdělávacích zařízení se na portále představí prostřednictvím videa

nebo prezentace, k dispozici jsou také
náborové materiály a termíny online
dní otevřených škol.
Více na www.khkstrednicechy.cz/
virtualniveletrh/.

Tradiční vzdělávací akci s účastí
mezinárodních firem chystá na 11. až
13. května se svými partnery Asociace pracovníků tlakových zařízení.
V prostorách královéhradeckého

aktuálně

Jihočeský kraj
Poděkování Nemocnici
Prachatice
Společnost Prima Agri PT, která letos
převzala ocenění Firma roku 2020
od Jihočeské hospodářské komory
v Prachaticích, se rozhodla poděkovat
personálu Nemocnice Prachatice
za náročnou práci v době koronaviru.
Kromě poděkování vedení společnosti osobně předalo nemocničnímu
personálu potravinářské výrobky
vlastní produkce, a to společně s ředitelkou oblastní kanceláře Prachatice
Jhk Kateřinou Třískovou.

Pracovní listy pomůžou
přiblížit řemeslné profese
na školách

O zviditelnění řemeslných oborů na školách se snaží Hospodářská komora ČR nejen v jižních Čechách, ale napříč celou zemí.

hotelu Černigov bude kromě prezentace novinek v oboru tlakových
zařízení probíhat také odborná
diskuze. Podnikatelé budou mít
možnost setkat se s potenciálními
obchodními partnery.

Jihomoravský
kraj
Využijte online příležitost
pro jednání s obchodními
partnery
RHK Brno představuje svůj projekt
Kont(r)akt, což je online platforma
pro prezentaci, nabídky a poptávky
firem. Díky této aktivitě si mohou
firmy bezplatně sjednat online
schůzky s potenciálními obchodními
partnery. Dalším nástrojem pomoci
je projekt zaměřený na vzdělávání
zaměstnanců, nyní v době home
office také formou online seminářů
a webinářů.Více informací na
www.rhkbrno.cz/kont-r-akt.

ČÍSLO MĚSÍCE

34 %

AŽ TOLIK FIREM LETOS
VYPLATILO NEBO
PO NOVÉM ROCE VYPLATÍ
13. PLATY
NEBO MIMOŘÁDNÉ
ODMĚNY.

Moravskoslezský
kraj
Ostravská komora radí
podnikatelům
Stejně jako v období první vlny
pandemie covidu-19 pokračuje KHK
Moravskoslezského kraje v odbor-

ném poradenství podnikatelům.
Firmy se na Komoru nejčastěji obrací
v otázce vládních nařízení proti
šíření koronaviru. I proto odpovědi
podnikatelům zajišťuje KHK ve spolupráci s partnerskými právními kancelářemi, dalšími experty a s Moravskoslezským krajem.
Pro více informací navštivte web
www.rychla-rada.cz.

Pardubický kraj
Přehlídka středních škol
a zaměstnavatelů online
Online přehlídku středních škol
a zaměstnavatelů uspořádala KHK
Pardubického kraje. Akce proběhla
za významné podpory žáků a pedagogů členské školy DELTA v Pardubicích, kteří naprogramovali web
www.burzaskol.online nabízející
možnosti studia pro žáky základních škol. Přehlídky se zúčastnilo
45 vystavovatelů, převážně středních
škol a učilišť. Počet návštěvníků
dosáhl 1 099.

Jihočeská hospodářská komora
ve spolupráci s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů
připravila pro školáky a vyučující
pracovní listy, které jim přibližují řemeslné profese. Ačkoliv je poptávka
po řemeslnících v dnešní době vysoká a rodiče dětí 2. stupně důležitost
řemesel vnímají, pouze 20 % z nich
by podle Jhk u svých dětí uvažovalo
o studiu učebního oboru. Zviditelnění řemeslných oborů mají napomoci
kromě pracovních listů i kreativní
workshopy s názvem Buď mistr, které
se uskuteční příští rok.

Liberecký kraj
Česko-polsko-německé
kooperační fórum
Digitalizace podnikání i státní správy
byly hlavními tématy 27. ročníku
mezinárodního podnikatelského fóra
Euroregionu Nisa organizovaného
OHK Jablonec nad Nisou spolu
s německými a polskými partnery.
Ten letos vzhledem k opatřením
proti koronaviru proběhl online.
Součástí programu byly také online
B2B schůzky zaregistrovaných firem
z ČR, Německa a Polska. Q
MIROSLAV BENEŠ,
Odbor vnější komunikace HK ČR
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Když se podnikatelé spojí dohromady,

mají ohromnou sílu věci měnit
Při jednáních se státem se podnikatelé mohli přesvědčit o síle a respektu, který Hospodářská komora u státu má. Byť se
při jednáních nepodařilo vždy dosáhnout stoprocentních výsledků, k pomoci podnikatelům v nouzi velkou měrou přispěla
právě Hospodářská komora, říká tajemník jejího úřadu Tomáš Vrbík. I největší podnikatelská organizace v zemi přitom
musela letos přejít na výrazně odlišný styl práce a komunikace.

J

ak koronavirová pandemie a omezení
ekonomiky ovlivnily chod Úřadu
Hospodářské komory?
Jako jiné firmy jsme hned v březnu především
museli přejít na odlišný styl komunikace, na který
jsme běžně nebyli zvyklí. Zaprvé to znamenalo,
že mnoho zaměstnanců fungovalo a funguje
v různých etapách na home officech. Porady i další provozní záležitosti jsme přesunuli do e-mailové
komunikace, případně do online prostředí
pomocí videokonferencí. Sám jsem si na to musel
trochu zvykat, protože osobní kontakt je pro mne
vždy lepší.
Bylo to složité zejména v době, kdy jsme prakticky
ihned a pouze online museli reagovat na proticovidová opatření ze strany státu i na náměty ze
strany členské základny, tedy firem a společenstev.
Zejména na jaře platilo, že jsme museli předávat
informace firmám, které často tápaly, co která
vládní opatření znamenala. Mám pocit, že v tom
Komora obstála, protože reakce členské základny
byly velmi pochvalné a povzbudivé.
Byla ta situace pro Komoru o to těžší, že
kromě pomoci podnikatelům musela řešit
i chod vlastního úřadu?
Samozřejmě nás to ovlivnilo a museli jsme učinit
některé nezbytné organizační změny. Řadu běžných služeb pro podnikatele jsme každopádně museli výrazně omezit, nebo dokonce úplně zastavit.
Takže šlo i o poměrně výrazný zásah
do ekonomiky Hospodářské komory…
Bezpochyby. Omezení podnikatelských aktivit
vedlo k výpadkům tržeb a příjmů, na které jsme,
ač neradi, museli reagovat. Nemohli jsme pořádat
vzdělávací akce, nelétalo se na zahraniční mise
a snížila se poptávka po certifikátech a ATA
karnetech i službách v oblasti trhu práce nebo
podpoře exportu. Proto jsme poměrně výrazně
zredukovali naše vnitřní náklady, a to jak snížením počtu zaměstnanců, tak osekáním provozních nákladů. Přes všechny problémy se ale nyní
zdá, že hospodaření Komory se podaří udržet
v černých číslech.
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Zastavme se ještě u boje za podnikatele
v době koronaviru. Co konkrétně považujete
za největší úspěch?
Velmi dobře se podařilo strukturovat a zpracovávat informace pro podnikatelskou veřejnost, kde
jsme podrobně shrnovali aktuální opatření pro
podnikatele zasažené pandemií. Kromě informací
na webu a v newsletteru jsme rozeslali desítky
aktuálních zpráv prezidenta Hospodářské komory
do členské základny. O tom, že informace jsou pro
podnikatele užitečné, svědčí i návštěvnost webu,
kam v první fázi pandemie zavítalo přes 250 tisíc
unikátních návštěvníků.
Zároveň jsme měli a stále máme velmi dobře
vybudovaný tým advokátních kanceláří a expertů
Hospodářské komory, kteří odpovídali na podnikatelské dotazy v rámci naší poradny. Jen za jaro
jsme vyřídili na tři tisíce dotazů podnikatelů,
a i v této době dostáváme denně desítky otázek
a podnětů od firem. Chci zároveň ocenit přístup
našich partnerských právních kanceláří, které
pro nás a pro firmy poskytují své služby v rámci
poradny pro bono.
Komunikace Komory s firmami tedy
fungovala. Jak to vypadalo na lince Komora –
stát?
My jsme samozřejmě denně jednali s ministerstvy,
vládou, epidemiology i s dalšími představiteli
státní správy, zpracovali jsme celý balík konkrétních návrhů na podporu podnikatelů i jejich
zaměstnanců. Připomínkovali jsme vládní návrhy
různých opatření a často jsme upozorňovali
na mnohé jejich nelogičnosti. Nutno přiznat, že ne
vždy náš hlas vláda vyslyšela. Myslím, že například
úvěrové programy COVID nefungovaly a byly
takřka fiaskem. Podnikatelé jim vyčítali zejména
administrativní náročnost a slabou komunikaci ze
strany státních institucí.
Jaká opatření naopak Komora oceňuje?
Podle názoru našeho i členské základy se jako
účinné ukázaly všechny formy programu Antivirus, tedy příspěvky na udržení zaměstnanosti.
Efektivní byla také „Pětadvacítka“, tedy krátkodobá

podpora OSVČ. Ne, že by úplně dokázala vytrhnout trn z paty, ale stěžejní bylo, že tato pomoc
přišla relativně rychle.

Hovořil jste o úspěchu informačních
e-mailů Komory. Svědčí to mimo jiné třeba
o nezvládnuté komunikaci vlády?
Všichni jistě chápeme, že situace v letošním roce
byla bezprecedentní a velmi náročná. Pro všechny
z nás to bylo nové. Nicméně tím to můžeme
omlouvat týden, možná měsíc, ale nelze akceptovat, že se komunikace státu příliš nezlepšila ani
na podzim. To, že nejsou informace předkládány
včas a jednoznačně, není dobře. Navíc mám pocit,
že se politici často trumfují v tom, kdo jaké opatření nebo rozvolnění oznámí jako první, aby byl
v médiích viděn jako hlavní bojovník s pandemií.
Často se vláda také tvářila, že uzavírá určité obory
podnikání prakticky na pár dní, načež se z toho
vyklubalo několik týdnů, spíše měsíců. Vše, co
jsem vyjmenoval, jen prohlubuje podnikatelskou
frustraci, místo toho aby se stát naopak snažil podpořit a motivovat podnikatele v situaci, kdy řada
z nich zachraňuje svoji celoživotní práci i obživu
pro sebe a své zaměstnance.
Velkým projektem vlády posledních týdnů je
protiepidemický systém PES. Jak se na tento
nástroj díváte i s ohledem na to, že si tuto
zkratku vlády „vypůjčila“ od Hospodářské
komory?
Zaprvé považuji od vlády za ne úplně kolegiální,
že se při výběru jména nového projektu ani nepodívala do rejstříku ochranných známek, kde je pod
zkratkou PES registrován Právní elektronický systém Hospodářské komory. Na druhou stranu jsou
nyní důležitější věci, než se s vládou hádat o jednu
zkratku. Nehledě k tomu, že všichni doufáme, že
vládní PES nebude štěkat příliš dlouho.
My jsme na Komoře samozřejmě dlouhodobě
volali po tom, aby existoval jasný plán opatření
při různých stupních pandemie. Kromě toho, že
tabulka vznikla mnohem později, než měla, velmi
nesouhlasíme s řadou bodů, které obsahuje. Zaprvé systém není tak jednoduchý a přehledný, jak se

Foto: archiv HK ČR

k věci

snaží vláda přesvědčit veřejnost. Nepochopitelné
je i to, že PES má celkem pět stupňů a všechny se
odehrávají v nouzovém stavu. Některá opatření
nejsou podle mého názoru přesvědčivě vysvětlována, jako například vymezení prostoru na osobu
v obchodech, nebo proč by v jednom stupni mohlo
třeba do divadla 500 lidí, ale na konferenci jenom
100 osob. A takových příkladů bychom našli
ještě mnoho.

Čím si vysvětlujete, že v tomto stát nevyslyšel
podnikatele?
Mám pocit, že stát při tvorbě protiepidemického
systému příliš podlehl matematickým modelářům
z organizací CERGE a BISOP, jejichž cílem je omezit sociální kontakty za každou cenu. Vláda navíc
přistupuje v opatřeních mnohem tvrději k těm
sektorům ekonomiky, jejichž zavření je pro ni
procesně nejjednodušší. Vláda si zjevně neuvědomuje, že příliš velká paralýza povede k tomu,
že společnost může ztratit schopnost sociálně
a ekonomicky fungovat.
Bude mít tedy koronakrize dopad na důvěru
podnikatelů ve státní správu?
Má obava je taková, že když vidím, jak stát
k některým opatřením přistupuje, nevylučuji,

že řada firem své podnikání zkrátka vzdá. Mám
strach, aby si podnikatelé neřekli, že pro jejich
živobytí i duševní rovnováhu bude jednodušší,
když se nechají zaměstnat. Musíme si uvědomit,
že zejména malí živnostníci byli vystaveni pracovně i lidsky nesmírně obtížné situaci, což lze
vydržet jen omezenou dobu. Nelze se tvářit, že se
se zavřením nic pro firmy nemění, obdrží nějaké
drobné kompenzace a jedeme dál. Tak jednoduše
to bohužel nefunguje.
Na druhou stranu mám velkou víru ve schopnosti
podnikatelů, kteří se jen tak nedají a z krize se
nakonec otřepou. Pro mnoho firem to také dost
možná bude impulz k nalezení nových forem
i oblastí podnikání, což může ve výsledku pomoci
celé ekonomice. Koneckonců také věřím, že
i zákazníci si budou v budoucnu více vážit těch,
kteří přes složitou situaci dokážou poskytovat
dobré služby. Myslím, že ti, kteří podnikají
kvalitně, poctivě, budou mít šanci na rychlý
a úspěšný restart.

Jak tato krize změní Hospodářskou komoru
a případně i její vztahy se státem a členskou
základnou?
Přestože stát v některých případech naše argumenty nevyslyšel, vnímám roli Hospodářské komory

jako klíčového partnera pro vládu a jednotlivé
ministry. Nemohu v žádném případě říct, že by
s námi stát nemluvil a nenaslouchal nám. Mrzí
mě spíše to, že stát Hospodářskou komoru slyší,
ale řadu věcí stejně udělá po svém. Ale to je právě
výzva pro nás, že musíme stále dokola vysvětlovat
a nepřestávat ve své snaze prosadit naše požadavky, byť je to někdy sisyfovská práce.
Krize každopádně prověřila a prokázala sílu
Hospodářské komory v její schopnosti koncentrovat podněty a reprezentovat zájmy její široké
členské základny a velkého množství začleněných
společenstev. Právě menší oborová společenstva
a asociace skrze Komoru tlumočí své představy
a požadavky vůči vládě, což bezesporu jejich
slovům dodává sílu a váhu a podařilo se prosadit důležitá opatření. Právě v jednotě a širokém
záběru oborů vidím největší přidanou hodnotu
Komory. Prokázalo se, že když se podnikatelé
spojí dohromady, mají ohromnou sílu věci měnit
a dokážou srozumitelně státu předávat své návrhy
a stanoviska. Snažíme se tak dávat konkrétní
obsah komorovému heslu Síla, respekt, nezávislost!
i v této náročné době covidové. Q
MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR
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DOVOLENÁ
Podrobnosti s příklady výpočtu nároku
na dovolenou naleznete zpracované také
v příručce Hospodářské komory:
https://www.komora.cz/priruckazakonik-prace-novela-2020-2021/

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
Podrobnosti o postupu lze najít na webu
finanční správy
https://www.etrzby.cz/

S čím musí podnikatelé počítat
od roku 2021
Hospodářská komora přináší podnikatelům přehled vybraných
legislativních nebo daňových změn platných od nového roku.

Dovolená od ledna 2021 nově
Dosavadní právní úprava dovolené rozeznávala
několik samostatných typů dovolené (dovolená
za kalendářní rok, dovolená za kalendářní dny),
délka každé z nich se určovala jiným postupem.
Praxe ukázala, že při nerovnoměrném rozvržení
pracovní doby a různých směnách dochází
k nespravedlivému čerpání dovolených. Proto
novela zákoníku práce přináší změnu ve výpočtu
dovolené. Její čerpání bude nově odvozeno
od délky týdenní pracovní doby vyjádřené
v hodinách.
Důležité je, že základní podmínky pro vznik
práva na dovolenou, včetně okruhu překážek
v práci, které se pro účely dovolené považují, nebo
naopak nepovažují za výkon práce, stejně jako
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Aktuální změny legislativy, které se dotýkají
podnikatelů a podnikání, najdete vždy na
portálu www.komoraplus.cz
i na stránkách HK ČR.

postupy pro určení čerpání dovolené, nová právní
úprava v zásadě zachovává. Stejně tak zůstává tzv.
dodatková dovolená pro vymezený okruh prací.
Nově bude jen jeden typ dovolené, a to dovolená
za kalendářní rok, resp. její poměrná část, pokud
zaměstnanec u konkrétního zaměstnavatele nepracoval celý kalendářní rok.Základní 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 (4 týdny, každý 40 hodin,
4 x 40 = 160).
U zaměstnanců, kteří mají pravidelnou pracovní
dobu, změna v zásadě nepřinese žádný efekt, ale
pro zaměstnance, kteří pracují ve směnném provozu v nerovnoměrně rozvržené pracovní době,
dojde k spravedlivějšímu způsobu stanovení jak
nároku na dovolenou, tak i jejího čerpání.
Na druhou stranu nová úprava v žádném případě
neznamená, že zaměstnanci mohou nebo musí

k věci
HODNOTY ZARUČENÝCH MEZD
OD LEDNA 2021
Vláda pro rok 2021 schválila zvýšení
minimální mzdy na částku 15 200 Kč. Od toho
se bude odvíjet i výše zaručené mzdy pro rok
2021 v jednotlivých skupinách:
1. skupina prací např. pomocnice v kuchyni,
švadlena drobných úprav, uklízečka nebo
doručovatel zásilek či nosič zavazadel
měsíční mzda 15 200 Kč / hodinová mzda
90,50 Kč
2. skupina prací např. kopáč, lešenář, sanitář,
pokojská, trafikant nebo asfaltér
měsíční mzda 16 800 Kč / hodinová mzda
99,90 Kč
3. skupina prací např. zedník, klempíř,
instalatér a topenář, číšník, barman nebo
holič a kadeřník
měsíční mzda 18 500 Kč / hodinová mzda
110,30 Kč
4. skupina prací např. průvodce
s tlumočením, kuchař specialista nebo krejčí
v modelové a zakázkové výrobě
měsíční mzda 20 500 Kč / hodinová mzda
121,80 Kč
5. skupina prací např. řidiči autobusů, mistr,
dispečer, záchranář, všeobecná zdravotní
sestra, porodní asistentka, personální
a mzdová účetní, průzkumník trhu nebo
učitel ve školce
měsíční mzda 22 600 Kč / hodinová mzda
134,40 Kč
6. skupina prací např. obchodní referenti,
speciální pedagogové, správce sítí, tvůrce
IT systému nebo samostatní projektanti
rozsáhlých a náročných staveb
měsíční mzda 24 900 Kč / hodinová mzda
148,40 Kč

čerpat dovolenou po hodinách. Minimální výše
čerpání je polovina směny.
Nový způsob výpočtu se dotkne i překážek v práci
na straně zaměstnance, které se pro výpočet
dovolené považují za výkon práce. Zejména se
jedná o pracovní neschopnost, karanténu a rodičovskou dovolenou, které budou za výkon práce
posuzovány jen do výše dvacetinásobku stanovené
pracovní doby.

Novinky v oblasti EET
V průběhu roku 2020 byla dvakrát odložena
povinnost elektronicky evidovat tržby, a to jak
pro subjekty, které tuto povinnost již měly, tak
pro subjekty, které měly tuto povinnost mít
od 1. května 2020.

Povinnost evidovat tržby tak bez ohledu na to,
do které fáze evidence tržeb podnikatelé spadají, vznikne až k datu 1. ledna 2023. Pozastavení
se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního
režimu evidence tržeb. Subjekt evidence tržeb není
povinen plnit povinnost podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet
s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci
tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich
zneužití, do 30. června 2022.
Novela zákona o prodloužení pozastavení EET
umožňuje podnikatelům evidovat tržby na dobrovolné bázi, a to i ve zvláštním režimu (pokud již
obdrželi povolení finanční správy). Q

7. skupina prací např. finanční experti, lékař,
zubař, farmaceut nebo expert na marketing
či programátor
měsíční mzda 27 500 Kč / hodinová mzda
163,90 Kč
8. skupina prací např. odborníci na finanční
a obchodní strategii organizací, makléři
na finančním a kapitálovém trhu, špičkoví
vědečtí pracovníci
měsíční mzda 30 400 Kč / hodinová mzda
181 Kč.

LUCIE PLACHÁ, Úřad HK ČR
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Rozhodčí soud přichází
s inovativními řešeními
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky je stálým rozhodčím
soudem s nejširší možnou působností v České republice.
Rozhodčí soud patří mezi nejvýznamnější evropské
a světové stálé rozhodčí instituce, a tento status svým
moderním přístupem k rozhodčímu řízení a svojí uznávanou
rozhodcovskou činností nadále udržuje a rozvíjí.

N

ově lze vést ústní jednání online, z bezpečí
vašeho domova či kanceláře. To je zvláště
vhodné v situacích, kdy je obtížné, nebo nemožné vést klasické ústní jednání, např. z důvodu
pandemie covidu-19, která ochromila činnost
obecných soudů. Je to vedle výhodného online
řešení sporů z nájemních smluv vyvolaných pandemií letos už druhá inovace rozšiřující rozsáhlé
portfolio služeb.

Více o rozhodčím řízení naleznete v příručce
Proč jít se sporem k Rozhodčímu soudu při
HK ČR a AK ČR, která je zdarma dostupná
online na adrese:

www.levna-knihovna.cz/page/
goods/1106

Jaké jsou výhody rozhodčího řízení?
Je méně formální. Rozhodci postupují při rozhodování sporu podle ustanovení Řádu Rozhodčího
soudu. Strany se mohou dohodnout, kde se ústní
jednání bude konat (např. v sudišti Rozhodčího
soudu v Ostravě, Hradci Králové, Brně nebo
i v zahraničí), jinak se ústní jednání koná v sídle
Rozhodčího soudu v Praze. Strany se mohou dohodnout o jazyku, v jakém se má rozhodčí řízení
vést, nebo na tom, že bude rozhodnuto podle
zásad spravedlnosti, nebo že bude rozhodnuto
bez ústního jednání.
Výběr rozhodců. Strany mají možnost si za rozhodce vybrat osoby, které jsou odborníky v dané
oblasti (např. ve stavebnictví nebo v mezinárodní
přepravě). Strany při výběru rozhodců nejsou vázány pouze na osoby zapsané v seznamu rozhodců
vedeném Rozhodčím soudem. Pokud sporná
strana chce, aby její spor rozhodovala jiná osoba,
která není na seznamu rozhodců, navrhne takovou
osobu a o jejím zapsání na seznam rozhodců jako
rozhodce ad hoc pro ten konkrétní spor rozhod-
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ne předsednictvo RS. Taková osoba však musí
splňovat zákonné podmínky pro výkon funkce
rozhodce. Předseda rozhodčího senátu však musí
být rozhodce, který je zapsán v seznamu rozhodců.
Je jednoinstanční. Rozhodčí řízení je zásadně
jednoinstanční, protože doručením rozhodčího
nálezu stranám rozhodčí řízení končí a rozhodčí
nález je konečný a vykonatelný. Zákon o rozhodčím řízení č. 216/1994 Sb., sice připouští přezkum
rozhodčího nálezu jinými rozhodci, nicméně
pouze za podmínky, že se o tom dohodnou strany
v rozhodčí smlouvě. K přezkumu rozhodčího
nálezu v praxi dochází výjimečně.
Je neveřejné. Strany mají zájem na zachování
obchodního tajemství, důvěrných informací nebo
své reputace, proto je rozhodčí řízení neveřejné.
Není tedy možné, aby se ústního jednání účastnila
média nebo veřejnost. Se souhlasem stran může
rozhodce / rozhodčí senát připustit, aby na jednání
byly přítomny osoby, které nejsou účastníky řízení.

Je podstatně rychlejší. Rozhodčí řízení je rychlejší, jednak proto, že je jednoinstanční, a také proto,
že rozhodci ve srovnání se soudci obecných soudů
rozhodují méně věcí a spor tak mohou operativně rychle projednat. Řád RS upravuje urychlené
řízení s vydáním rozhodčího nálezu do 2 nebo
4 měsíců od zaplacení zvýšeného poplatku. Není-li
rozhodčí nález do stanovené lhůty vydán a strana,
která poplatek uhradila, nesouhlasí s prodloužením lhůty na vydání rozhodčího nálezu (např.
z důvodu vypracování znaleckého posudku),
zvýšený poplatek za rozhodčí řízení se vrací.
Snadná vymahatelnost rozhodčích nálezů. Rozhodčí nález je snadno vykonatelný jak v zahraničí
(v souladu s Úmluvou o uznání a výkonu cizích
rozhodčích nálezů z roku 1958), tak na našem
území (doručený rozhodčí nález je exekučním
titulem). Nebude-li povinným splněn dobrovolně,
pak oprávněný má proti povinnému možnost
požádat o výkon rozhodnutí či o exekuci.
Online řízení. Velmi vhodné pro efektivní řešení
majetkových sporů z nájemních smluv vzniklých
v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, se
zvýhodněným poplatkem. Probíhá elektronicky
a od podání žaloby až po vydání rozhodčího nálezu trvá kolem 35 dnů. Adresa pro podání žaloby
online je online@arbcourt.cz. Online řízení je však
vhodné pro všechna jednodušší řízení.
Distanční ústní jednání. Ústní jednání lze vést
online, snadno, rychle, bezpečně. Q
PETR SIMON

Zodpovídáme vaše dotazy ke
koronaviru v bezplatné poradně.
Hospodářská komora během podzimu obnovila činnost bezplatné
poradny pro podnikatele k otázkám, které se týkají koronaviru a jeho
dopadů na byznysový sektor. Stejně jako na jaře se na odpovídání
podnikatelských dotazů spolu s Komorou podílí také
partnerské advokátní kanceláře.

komora.cz
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Hangár pro boeing nepostaví každý
Hangáry, skladové, výrobní a kancelářské haly, showroomy, ale třeba i škola. To jsou realizace mladé a dynamicky rostoucí
stavební firmy z Hradce Králové. Jan Jurík ji založil teprve před pěti lety. A získal si respekt i velkých investorů.
ení to ale vaše první podnikatelská
zkušenost…
Není, první firmu jsem zakládal ve dvaadvaceti. Můj tehdejší společník už vedl firmu tři roky
a měl poměrně zavedené jméno, já jsem se vracel
z Holandska s dobrou zkušeností a nápady. Snažil
jsem se to, co jsem pochytil, přenést do českého
prostředí. Ale i vinou rozdílných názorů to moc
nešlo a rozešli jsme se.

N

Je ve vašem portfoliu něco podobně
specifického, nebo už jsou to běžnější
projekty?
Postavíme cokoliv, ale hangáry jsou moje srdeční
záležitost a naše specialita. Hangár pro boeing nebo
airbus nepostaví každý. Letiště je mi prostě blízké.
A upřímně, nevím o žádné české firmě, která by
uměla stavět hangáry. Když jsme tu byli ve výběrových řízeních, konkurencí byly jen ty zahraniční.

Říkáte i vinou… Co ještě bylo ve hře?
Kromě jiného i české podmínky. Holandsko
miluje design, ale skloubit design a ekonomiku
v českých podmínkách jde trochu hůř. Snažili
jsme se to optimalizovat, částečně se nám to podařilo, ale znáte to, s jídlem roste chuť. Byli jsme
příliš mladí a dychtiví a nebylo to udržitelné,
zaměstnanci začali odcházet a mně přišla velká
škoda mrhat jejich zkušenostmi a talentem. Nevím, jak se nám to tehdy podařilo, ale náš tým byl
semknutý tak, že to byla rodina, ne zaměstnání.
Když jsem si tohle uvědomil, musel jsem jít svou
cestou. A podpořil mě nejen náš tým, ale i naši
investoři. Takže dnes tvrdím, že Steell & Hall
existuje a vyrostla díky svým zaměstnancům
a díky svým investorům.

Za pět let jste vyrostli docela hezky, když se
podívám na vaše realizace…
To je takový samospád. Původně jsem měl v úmyslu věnovat se spíše menším věcem, ostatně, nejsme
velká firma. Ale získali jsme zajímavé realizace,
také jsme vyhráli nějaké státní zakázky pro armádu, a i díky tomu jsme se dostali na letiště ke stavbě hangárů. A to už jsou opravdu velké a taky
krásné realizace. A protože vždycky plníme slovo,
peníze i termíny, investoři se vracejí. Bohužel, asi
největší naše realizace vůbec je vzhledem k situaci
pozastavena a mrzí mě to, měla to být opravdu
rarita, jakou jsem v Evropě neviděl. A mohla nám
otevřít dveře k dalším evropským realizacím.
Naštěstí zakázek je pořád dost, až do roku 2023.
Některé menší a jednodušší, některé větší a náročnější, ale moje filozofie je neodmítat. Podnikám
jedenáct let a moje zkušenost je, že když začnete
odmítat, začnete se profilovat. Příležitost přináší
další příležitost, to není klišé. Díky malým věcem
jsme se opravdu dostali k velkým. Naše obraty
jdou uspokojivě nahoru. Příští rok třeba máme stavět apartmány, projekt který přinese nejen peníze,
ale i spoustu nových zkušeností.

Stavíte kde co, ale o hangárech mluvíte
nejvíc. Co je na nich tak složitého?
Stavěli jsme hangár pro prezidentské letadlo
ve Kbelích, stavěli jsme hangár S na pražském
letišti. Každý je jiný. Především, hangár slouží pro
lehkou údržbu. Když chcete lehkou údržbu dělat
na autě, musíte ho zvednout. S letadlem je to totéž.
Rozdíl je v tom, že letadlo zvedáte na třech bodech
a váží kolem třiceti pěti až čtyřiceti tisíci kilogramů. Není moc statiků, co vám tohle spočítají.
Známe parametry všech letadel, co v tom hangáru
parkují. Komunikovali jsme s experty Airbusu,
chtěli jsme znát všechny hevery, kterými to zvedají.
Takže jsme hltali manuály a hledali optimální
řešení. Já vím, že každý druhý statik by řekl, že
stačí udělat dvoumetrovou betonovou desku a je
to. Ale s tím se nechci spokojit. Každý projekt musí
dávat smysl jak ekonomicky, tak funkčně. Pak
nikdo neuměl vyrobit vrata, tak jsme je s jednou
českou firmou navrhli, patentovali a nechali vyrobit v Itálii. Osm metrů vysoká, čtyřicet šest metrů
široká vrata. Zdánlivě to není problém. Jenže jeden
jediný metr široký segment má na kolečku zátěž
čtyři tuny. To je x problémů, které na vás obvykle
vykouknou po podpisu smlouvy, protože tohle
vám dopředu nikdo neřekne. Takže ve dne jsme
stavěli, v noci studovali a projektovali.
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To už ale nejsou haly, stejně jako chodovská
škola…
Chtěl jsem dělat ty klasické, jednotvárné ocelové
haly. Spokojení investoři vás ovšem často dotlačí
i k dalším projektům. Stavebnictví je hrozná
džungle. A co mám říct, když přijde investor s tím,
že vyhodil stavební firmu a s nikým jiným to dělat
nechce, protože s námi má tu nejlepší zkušenost
a věří nám? To se přece nedá odmítnout. Několikrát jsme i přebírali rozestavěný projekt. Děje se to
i na státních zakázkách. Možná si dodavatel řekne,
že stát má peněz dost, ale ono to je jinak. Peníze by
stát a veřejné instituce našly, ale za všechno někdo
ručí, a když se něco nepovede, padají často hlavy.
Takže spolehlivost a garance jsou nesmírně důležité. A mám opravdu skvělý tým, třeba vynikajícího
statika, což je pro hangáry nesmírně důležité.
Nemáme problém s těžkou stavařinou, vyrovnáme
se i s extrémně složitými podmínkami, spodní

vodou, pažením, poddolováním. Proto děláme
i založení staveb…

Jak vidíte českou ekonomiku?
Přes propad vinou pandemie by se dalo říct, že se
jí daří. Rostou e-shopy a skladové haly, případně
showroomy. A pozoruju jeden trend – firmy spíše
než pronájem hledají vlastní prostory. Investiční
peníze jsou levné, nájmy naopak poměrně drahé,
a tak se vlastní hala při dlouhodobém uvažování
vyplatí. Osobně počítám, že velké nájemní haly
budou do pěti let poloprázdné.
Není to pro vás špatně?
Staré haly zítra nebudou vyhovovat. V Americe už
se bouřili developeři, protože stávající mrakodrapy musejí projít náročnými rekonstrukcemi, aby
splnily nové parametry. Čeká to i Evropu. A bude
se stavět dráž, protože se řeší úspora energií, nedostatek vody, skleníkové plyny…
Co je vaše výhoda? Technologie, nebo design?
Osmdesát procent Čechů je konzervativních, nechtějí design, chtějí poctivou halu za co nejmenší
peníze. Přesto se pořád snažím design prosazovat,
a taky proto chci expandovat do zahraničí. Jsem
přesvědčený, že mám co nabídnout a týká se to
samozřejmě i technologií. Je důležité mít kvalitu
pod kontrolou, proto bych do budoucna rád započítal do svých plánů i výrobu vlastních konstrukcí
ve firmě s vlastními zaměstnanci.
Mimochodem, ti pro vás nejsou limitem
rozvoje?
Trvale. Ti, co něco umějí, jsou v automobilkách
a rok od roku je to horší. Sehnat špičkového
montéra ocelových konstrukcí nebo zedníka není
snadné. S českými zaměstnanci bychom nevystačili. Jako všechny stavební firmy. A není to o penězích, Bělorus nebo Ukrajinec si dnes řekne o stejné
peníze jako Čech. Jsou investoři, kteří se cizincům
brání, že nejsou kvalitní. Já říkám, že to není pravda, že kdyby nebylo cizinců, nevypadá Česko dnes
tak, jak vypadá. Ale když se ptáte na limity, mohl
bych jmenovat i jiné…
Například?
První nouzový stav na jaře znamenal, že všichni
investoři všechno stopli. Ze dne na den. Hned
druhý den po vyhlášení opatření mi volali bankéři,
jestli jsem v pohodě. Všichni se báli, nikdo nevěděl, co bude. Nechápu ale úplně některá opatření
vlády, například že když vám někdo nezaplatí,
je chráněn státem a nemůžete na něj ani podat

měsíce

Foto: 2x Jakub Hněvkovský

TI, CO NĚCO UMĚJÍ, JSOU
V AUTOMOBILKÁCH A ROK OD ROKU
JE TO HORŠÍ. SEHNAT ŠPIČKOVÉHO
MONTÉRA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
NEBO ZEDNÍKA NENÍ SNADNÉ.
S ČESKÝMI ZAMĚSTNANCI BYCHOM
NEVYSTAČILI. JAKO VŠECHNY
STAVEBNÍ FIRMY. A NENÍ TO
O PENĚZÍCH. JSOU INVESTOŘI,
KTEŘÍ SE CIZINCŮM BRÁNÍ,
ŽE NEJSOU KVALITNÍ. JÁ ŘÍKÁM,
ŽE TO NENÍ PRAVDA, ŽE KDYBY
NEBYLO CIZINCŮ, NEVYPADÁ ČESKO
DNES TAK, JAK VYPADÁ.
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STEEL & HALL
Mladá královéhradecká firma
vznikla oficiálně v říjnu roku 2015,
nicméně základy společnosti byly
položeny o více než desetiletí
dříve a zhodnocují jak zahraniční
praxi majitele Jana Juríka, tak
kredit nadnárodní nizozemské
společnosti. I díky nim se
společnost za krátkou dobu
své existence může pochlubit
takovými realizacemi, jako je
předváděcí centrum Eurazio,
sídlo společnosti 4ISP či hangáry
na ruzyňském letišti nebo škola
na pražském Chodově, kterou
firma překračuje své původní
zaměření na ocelové haly.

žalobu. Dnes je vidět, že vláda je zmatená, a taky
proto ji nikdo nebere vážně. Což je dost strašné. Už
proto, že investice do infrastruktury jsou pro byznys
podstatné, všude kolem nás se staví, jen my nic. Jen
mluvíme. Říká se, že kilometr dálnice stojí miliardu.
Zkusil jsem si to sám pro sebe propočítat. Je možné,
že kdybych se do toho pustil, bude to stát čtyři sta
padesát milionů, je možné, že by to opravdu vyšlo
na miliardu. Nejsem naivní, ale na druhou stranu
jsem netušil, že existují tak přísná kritéria, která
musíte splnit, pokud na takové zakázce chcete pracovat. Kdybych chtěl stavět dálnici nebo terminál,
musím mít miliardu nebo dvě v bance, musím mít
reference z miliardových projektů, pojištění proti
úpadku, určitý počet zaměstnanců i určitou strukturu. Proč? Co stát riskuje? Odpověď neexistuje.
Respektive existuje, ale není příliš veselá – je to šité
na míru jen určitým firmám. A dokud to tak bude,
dálnici levněji nepostavíme. Peníze žere ten pavouk.

A šel byste do toho, kdyby ta možnost byla?
Ano. Nechtěl bych stavět všechny dálnice, mně
by stačilo deset kilometrů. Jen abych ukázal, že to
jde ani ne za půlku. Vím, všechny provokuju, ale
mě to docela baví. Nejdu do toho, s čím nesouhlasím. I proto jsem odešel z projektu, kde už jsem
měl práce za milion a půl. Pro mě nejsou peníze
na prvním místě. Ani stavebnictví není to, co mě
naplňuje. Možná je to špatně, ale já to mám jinak.
Počkejte, stavebnictví vás nenaplňuje?
Ne, mě naplňují lidé kolem. Příběhy investorů,
seznamování s nimi. A takové malé soukromé bitvy
o pravdu.
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Myslíte na budoucnost?
V březnu jsem nevěděl, co bude, a vypadalo to
na krach, tři měsíce všichni stáli. V červnu jsme se
rozjeli a máme nejvíc zakázek v historii. To úplně
nechápu. Ale na budoucnost se těším.
Nějaký konkrétní projekt?
Stavíme největší showroom na americká auta
v Klecanech. A čeká nás jedno konkrétní výběrové
řízení tady v regionu, do kterého jsme se přihlásili.
Je to hezký a velký projekt a mně by se konečně
líbilo udělat v Hradci něco, co by bylo vidět. Jsme
silní v Praze a na Karlovarsku, trochu mi je líto, že
nemáme nic tady doma.
Čemu vás naučilo Holandsko, kde jste žil
a pracoval několik let po studiích?
Tamní prostředí a to naše, to jsou dvě zcela nesrovnatelné věci. Holandsko přirovnávám trochu
k Americe, protože jako v Americe nenajdete
pravého Američana, v Holandsku nenajdete
pravého Holanďana. Holandská mentalita je
úplně jinde. Na začátku mě dost překvapilo, jak
Holanďani berou Čechy – říká se o nás, že jsme
pracovití, ale nad vším ohrnujeme nos a pravdu
říkáme jen v hospodě po pár pivech. Trvalo mi
minimálně pět měsíců, než mě začali brát jako
sobě rovného. V Holandsku jsem nikdy neslyšel,
že by někdo řešil plat nebo že by si na něco stěžoval. Jsou tam lidé, kteří pracují šestnáct hodin
denně a jdou na pláž a nikdy neuslyšíte, že by
byli unavení. Vždycky si najdou na každé situaci
něco pozitivního. Tím se snažím řídit. U nás je
to jiné, přijedete do Čech a ze všech stran hned

slyšíte, jak je všechno na houby. V Česku je
prostě negativní atmosféra. Když jsem sem před
časem z Holandska létal jednou za čas na víkend,
už na letišti jsem se chtěl vracet. V Holandsku
je těžké se vypracovat, je to tvrdě konkurenční
prostředí a poznal jsem to na vlastní kůži, začínal
jsem jako montér. Ale platí tam bez vytáček to,
co se dohodne. To jsou zkušenosti, které dnes
zúročuju. Kdybyste objel všechny naše stavby,
všichni investoři vám potvrdí, že třikrát týdně
jsem na stavbě. Já potřebuju mít jistotu, že je
všechno v pořádku. A lidé, když vidí, že nesedíte
někde v kanceláři, ale zajímáte se o stavbu a jejich
problémy, vám to vrátí.

Umějí si toho vážit…
Ano. A to je asi to, čím se lišíme od ostatních
firem. Splníme, co slíbíme. S námi se nikdo
nesoudí. Proto pak dostaneme důvěru od ředitele
školy, přestože ví, že zděnou stavařinu vlastně
neděláme. Také totiž ví, že když na to kývnu,
dostane stoprocentní výsledek a bude platit vše,
na čem se dohodneme. U mě je to velký frajer,
školu financuje ze soukromých prostředků, staví
bez koruny dotace a jako osmdesátník dal šanci
nám, i když na začátku si prý vůbec nebyl jistý,
jestli to zvládneme. Jestli to tak mohu říct, stali
se z nás přátelé, rád za ním jezdím, povídáme si
a rád z něj čerpám. Jeho zase baví dávat mi rady
do života. Velmi podobně to mám s většinou
investorů, vlastně se z nás v průběhu stavby
stávají kamarádi. Q
PETR KARBAN

digitální transformace

Krok do třetího tisíciletí
Jedním z nejčastějších témat současnosti je digitální transformace. Pandemie dala totiž této marketingové
floskuli reálný obsah. Právě digitální transformace je totiž efektivním řešením pro situace, kdy lidské zdroje jsou
jakkoliv limitovány. A ty jsou a patrně i budou součástí reality, ať už jejich důvody budou jakékoliv.

A

nejen to, skutečná digitalizace přináší totiž
vyšší efektivitu i zisky. Z průzkumů přitom
vyplývá, že v tomto ohledu jsou na tom
jednoznačně lépe firmy větší velikosti – hlavními bariérami jsou totiž nedostatek prostředků,
a především personální připravenost. „Firmy chtějí
digitalizovat a inovovat, ale nevědí, jak na to, nevědí, odkud začít a jaké technologie zvolit. Nepohnou
se ale z místa, dokud nenajdou lidi s potřebnými
znalostmi, anebo neposkytnou patřičné vzdělání
svým stávajícím zaměstnancům,“ říká v této souvislosti Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL,
zastupující firmy působící v odvětví podnikových
služeb.

Nezačínejte od IT manažerů
To je zásadní otázka. Termín totiž může odkazovat
doslova k čemukoliv, ne vždy však bývá naplněn
obsahem. Ivan Baťka, majitel společnosti Fosfa,
zdůrazňuje právě obsah: „Digitální transformaci
často brání silně alibistický přístup, který má asi
víc generálních ředitelů – já informačním technologiím nerozumím a ani nechci, důležité je umět
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obchodovat, mít v dobrém stavu finance a výrobu.
Proto čekám, že ajťák to za mě vyřeší. Proto máme
vyřešeny procesy ve výrobě, ale ne v administrativě,
kde právě nám chybí ona přidaná hodnota a schopnost z informací vytvořit znalosti. Tu chybu jsem si
uvědomil díky Baťovi i díky japonským metodám
řízení. Všechno je proces. Organismus je proces, lépe
řečeno, integrovaný systém procesů. A proto je pro
nás dnes největší výzvou vytvořit komplexní, integrovaný informační systém, který povede k optimalizaci všech procesů. Tady narážíme totiž na zcela
zásadní věc – většina známých a používaných
i špiþkových systémĤ jsou systémy lineární, vstup,
proces, výstup. To odpovídá dobČ, kdy vznikly,
pĜed více než tĜiceti lety, kdy šlo o transformaci
informací z fyzické podoby do podoby digitální.
I my jsme ve Fosfě prošli obdobím nadšení přenést
informace z papírů do nových digitálních systémů.
Jen jsme tehdy nevěděli, že je tu něco jako proces
a má být integrovaný. Takže pracujeme v různých
modulech, které nejsou integrované, ale lineární.
A také ta linearita odpovídá myšlení člověka. Ale
příroda, lidský organismus, to jsou integrované

systémy. Ty člověk nevytvořil. Proto je ve většině
případů nejsme schopni vnímat a neustále vytváříme lineární systémy ve slepé víře, že nám pomohou
vyprecizovat znalosti a procesy. Nepomohou. A že
se bez integrovaných systémů neobejdeme, ukazují
i současné tendence o symbiózu ekonomiky a ekologie. Protože to nejsou oddělené lineární systémy, ale
jen součásti jednoho integrovaného systému. Takže
my se snažíme teď v podniku skutečně o vytvoření
komplexního integrovaného systému. A narážíme
v praxi na jeden paradox, na který mne už před
časem upozornil jeden z mých japonských přátel,
zakladatel Kaizen institutu Masaaki Imai, když řekl:
‚Ivane, nejlepší proces je ten, který neexistuje.‘“

Data nejsou znalosti
Jinými slovy, samo zavádění technologických
prvků do stávajících procesů není digitální transformací, hromada dat ještě nejsou informace a už
vůbec ne znalosti. K takovému výsledku vede až
komplexní změna organizace a procesů. Typickou
ukázkou je snaha o digitalizaci české státní správy,
což je jedno z témat rozhovoru se Zdeňkem

digitální transformace

Kterou cestou se vydáme?

Zajíčkem v rozhovoru na straně 22. Je trochu
paradoxem doby, že máme k dispozici všemožnou
techniku, ale zásadně lepší informace a znalosti
díky ní nemáme. Tomáš Baťa znal účetní uzávěrku
svých firem doslova každý večer. Bez počítačů.
Podstatou totiž nejsou data samotná, ale pohled
na ně a práce s nimi. Což potvrzuje i Karel Peška,
managing director společnosti Unicorn Systems:
„V průběhu jednotlivých firemních procesů vzniká
ohromné množství dat. Kdo je dokáže soustředit
na jedno místo a dívat se na ně jako na celek, dostává do ruky mocný nástroj.“
Digitální transformaci v globálním pohledu se
věnuje studie 2019: The Year of Digital Decisions
společnosti The Economist Intelligence Unit.
Ta ukazuje, že 60 % podniků disponuje skutečnou
digitální strategií ne déle než dva roky. Stejné
procento podniků současně potvrzuje, že díky
digitální transformaci zvýšily svou ziskovost.
83 % respondentů pak plánovalo navýšit investice
do digitálních technologií, polovina z nich zvažovala dokonce dvouciferný nárůst takových výdajů.
Současnost v Česku komentuje Lukáš Erben,

Digitální transformace v Česku probíhá, o tom
není sporu. Otázkou je, jak tomu bude v blízké
budoucnosti. Pandemie vysála v mnoha zvláště
menších podnicích rezervy, původně plánované
na investice. A finanční náročnost je právě pro
tyto podniky rovněž jednou z bariér. Pomalu se
blíží konec operačních programů současného
období, konkrétně OP PIK. Zajímalo nás, zda
Ministerstvo obchodu a průmyslu má nějakou
představu o podpoře digitální transformace v malých a středních podnicích pro nastávající období,
zda počítá s nějakými nástroji podpory, jakými
a kdy. Obecně se totiž mluví o miliardách eur,
které bude mít Česko k dispozici, konkrétní informace ale zatím nejsou. A pro oživení ekonomiky
by byly jistě příhodné. „V programovém období
2021 až 2027 se počítá s pokračováním podpory pro
malé a střední podniky jak prostřednictvím dotací,
tak finančních nástrojů. V návrhu Operačního
programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost jsou vymezeny jednotlivé formy podpory
pro žadatele, kteří chtějí realizací projektu digitálně
transformovat svůj podnik. Pokud budou jednání
na úrovni Evropské komise úspěšná, plánuje se
vyhlášení výzev na podporu Průmyslu 4.0 a digitalizace v obdobě programů Technologie a Digitální
podnik. Podle současného návrhu budoucího
operačního programu je jedna z aktivit využití
přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády
směřována na zavádění digitalizace v podnicích
vþetnČ analýzy procesů a návazné investiční podpory pro nasazování digitálních řešení. Dále návrh
poþítá s podporou projektů v oblastech souvisejících s umělou inteligencí, automatizací procesů,
robotikou a kybernetickou bezpečností i vzděláváním zaměstnanců spojeným se zaváděním nových
technologií ve firmách. Bohužel, časový rámec pro
vyhlášení těchto výzev není v současné době znám,
předpokládáme druhou polovinu roku 2021,“ sdělil
redakci Marek Vošahlík z tiskového oddělení
Ministerstva obchodu a průmyslu. Firmy tak mají
půl roku na přípravu projektů, jejichž podstatou
nebudou technologie, ale změna procesů.
Udělá česká ekonomika ten krok do třetího
tisíciletí? Půjdeme vlastní cestou, nebo se přidáme
ke střednímu proudu? Největší procento respondentů zmíněné studie chce totiž digitalizací zvýšit
efektivitu a produktivitu zaměstnanců a schopnost
uspokojit poptávku zákazníků, případně snížit
náklady. Jsou to cíle jistě potřebné, ale skutečná
podstata digitální transformace je jinde. Q

POHLED ODBORNÍKA

Koronavirus jako
impulz?

A

ž se jednou bude časem vzpomínat
na dobu covidovou, nebude to snad
pouze z pohledu demografických
nebo ekonomických důsledků, ale i jako
na mohutný impulz, který dal veřejnému
i soukromému sektoru najevo, že už žijeme
v 21. století. Že už není nutné s každou
banalitou chodit po úřadech a podepisovat
tam desítky lejster, studovat papírové letáky
a za vysněným zbožím se vydávat do chrámů
konzumu nebo po desítkách spořádaně sedět v hlučných otevřených kancelářích nebo
třeba cestovat stovky či tisíce kilometrů
kvůli hodinovým schůzkám. Rok 2020 tak
totiž ve své naprosté mizérii jasně ukázal,
že to vše lze pro někoho možná překvapivě
zvládat i jinak.
Velkou zkušenost v tomto roce získaly
i výrobní firmy spoléhající na minimum
zásob, které tak bezvadně fungují v dobrých
časech. Rozpad dodavatelských řetězců,
včetně zamrznutí dopravy z Asie, odkud
do Evropy směřuje v podstatě téměř každá
druhá banalita, ukázal, jak málo stačí, aby se
pomyslná kola ekonomiky začala zadrhávat.
Něco podobného by se dalo říct i o zaostávající automatizaci, která je mnohdy z pohledu
nákladů dražší než samotná lidská práce,
a proto není zdaleka ještě využívaná tak jako
třeba v inspirativních severských zemích.
Pokud by se po zkušenosti letošního roku
v tomto směru pohnuly ledy jak v soukromé, tak i ve veřejné sféře, byl by to vlastně
jeden z mála pozitivních výsledků celé naší
covidové zkušenosti. Mohli bychom si pak
říct, že se ekonomika začala živelně a svižně
přizpůsobovat době, a to dokonce bez
vzletných hesel finančně velkorysých programů evropských institucí. A když k tomu
připočteme i vlastně nezamýšlený pozitivní
dopad na životní prostředí, nemusel by být
rok 2020 jednou vnímán až tak tragicky, jak
ho vidíme dnes. Q

PETR DUFEK,
Foto: Jiří Coufal

vendor executive manager společnosti KPC Group:
„Dění v Česku se od dění ve světě diametrálně
neliší. V některých oblastech či odvětvích podniky
þelí vČtšímu tlaku, napĜíklad nČkteré segmenty
maloobchodu u nás vstoupily do transformace
v podobě online a digitálního prodeje dokonce dříve
než v západní Evropě nebo USA.“

analytik, Finanční
trhy ČSOB

PETR KARBAN
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Česko připravuje

revoluční digitální služby
Mohlo by se zdát, že vláda, parlament i státní úředníci o mnoha projektech sní a mluví, ale víc se toho příliš neděje.
Typickým příkladem je elektronizace státní správy. Dnes jsme o krok dál, už mluvíme o digitalizaci. A dokonce to
i z konkrétních kroků státního aparátu a zákonodárců vypadá, že se po letech slov dočkáváme i činů. Zapojil se totiž privátní
sektor. O digitální budoucnosti Česka jsme hovořili s viceprezidentem Hospodářské komory ČR Zdeňkem Zajíčkem.
Jeho podpis pod mnoha aktivitami z oblasti digitalizace je totiž velmi výrazný.
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užívat na dálku ověření své identity nebo digitální
služby státu.

Konečně se to tedy povedlo. Proč to nešlo
dřív? V bankovních kruzích se o této možnosti
mluvilo určitě déle než pět let…
Chyběla odvaha říct, že je to dobré, uchopit ten
nástroj, napsat příslušnou legislativu a prosadit
jej ve sněmovně. A to se nám spolu se skupinou
poslanců, která chtěla podpořit tento jednoduchý
přístup, nakonec podařilo. Mě osobně těší, že zákon prošel neuvěřitelným počtem hlasů, hlasovalo
pro něj 175 ze 187 přítomných poslanců.

Foto: 2x archiv HK ČR

Dobrá, přístup tedy máme komfortní,
bezpečný, jednoduchý a vyzkoušený.
Otázka nemůže znít jinak: máme jej vůbec
kde použít?
S tím souvisí druhý projekt nebo zákon, za kterým
od začátku stojím, totiž zákon o právu na digitální
službu.
Přiznávám se, jsem spíše skeptik, právo je
hezká věc, ale samo o sobě ještě mnoho
neznamená…
Tento zákon ale zcela mění paradigma. Doposud
zákony sice ukládaly státu a úřadům, že mají poskytovat digitální službu a komunikovat s občanem digitálně, pokud on to chce, ale ta povinnost
se neplnila nebo se plnila napůl nebo jen někdy
a nebyly nastaveny žádné sankce. Nyní je ta situace
jiná, vše je zcela přesně definováno, je nastaveno
pětileté přechodné období. Od 1. února letošního
roku musejí být do pěti let všechny služby, které lze
poskytovat digitálně, takto skutečně poskytovány.
Abychom měli přehled, že se na tomto poli skutečně
koná, do 1. února příštího roku má vzniknout katalog služeb, v němž mají být popsány všechny služby
státní a veřejné správy ve všech agendách. Na základě tohoto katalogu se pak budou všechny tyto služby
digitalizovat a vláda na to má čtyři roky.

V

Bude nějaký rozdíl mezi občanem
a podnikatelem?
Některé úkony dělají obě skupiny, některé dělá jen
občan, některé jen podnikatel. Ve zmíněném katalogu budou všechny transakce, bez ohledu na roli,
kterou zastáváte.

Bude mít význam i pro podnikatele?
Pro každého, kdo má účet v bance, a takových lidí
je asi pět a půl milionu. A to znamená masivní
nárůst počtu těch, kteří mohou bez problémů vy-

Dočkáme se tedy toho, že nebudeme
stosedmnáctkrát vyplňovat tytéž údaje?
Že bude existovat něco jako profil občana
či podnikatele?
Ano, zákon definuje právo občana nebýt obtěžován
v případě, že stát již určitou informaci někde má.
A dokonce nesmíte být obtěžován ani tím, abyste
již evidované údaje opakovaně dokládal jakýmkoliv průkazem, osvědčením a podobně. Což v praxi
znamená, že by vám v budoucnu měl stačit pouze
průkaz totožnosti a stát a jeho organizační složky
už mají povinnost si všechna vaše další osvědčení
a oprávnění zkontrolovat sami v registrech. Pokud

aším dlouhodobým tématem jsou
informační a komunikační technologie,
a především digitalizace veřejné
správy. Co vše se na tomto poli děje?
V loňském a tomto roce jsem se vedle Právního
elektronického systému podílel na třech
projektech, které spatřily světlo světa. Prvním
je zákon o bankovní identitě, který bude
umožňovat lidem, aby se svými přihlašovacími
údaji do elektronického bankovnictví přihlašovali
i k digitálním službám státu, do portálu občana,
do datových schránek, aniž by museli mít
elektronickou občanku či jiný přihlašovací nástroj.

je jim tato kontrola jiným zákonem zakázána,
vy máte právo mu ji povolit. Vy si rozhodujete
o údajích, které o vás vede stát. Tedy v praxi byste
nemusel u sebe nosit ani průkaz pojištěnce, ani
řidičák či zbrojní pas.

To zní jako rajská hudba…
Je to opravdu revoluční počin, takto koncipovaný
zákon nemají ani nejvyspělejší okolní země a jsme
v tomto smyslu do jisté míry průkopníky. A zase
mě těší, že pro něj hlasovalo 163 ze 168 poslanců.
Opět napříč politickým spektrem.
Zmínil jste v úvodu tři projekty…
Třetím je zákon o digitalizaci stavebního řízení.
Což v součtu představuje několik modulů,
kompletně a plnohodnotně by měla být spuštěna
1. července 2023. Klíčových komponent je několik. V prvé řadě je to digitální technická mapa,
na kterou jsme čekali skoro dvacet let. Velmi
významným prvkem je portál stavebníka, kam
bude moci přistupovat stavebník, architekt i projektant, kteří tak budou moci nejen získávat informace o projektu, ale i činit podání. Nezbytnou
součástí, aby to celé fungovalo, je datové úložiště
projektových dokumentací. Většina se jich dnes
již tak jako tak pořizuje digitálně, my nabízíme
jednotné úložiště, kam budou moci přistupovat
všechny oprávněné osoby. Celé to doplňují ještě
veřejně přístupný národní geoportál územního plánování a digitální knihovna všech spisů
stavebního řízení.
Znovu se vkrádá otázka – nešlo to všechno
dříve? A neměl by se o to starat především
sám stát? Prosazujete je z pozice prezidenta
ICT Unie, s několika poslanci…
Dnes i z pozice viceprezidenta Hospodářské komory.
Pravda je, že jsem byl sám dost rozmrzelý, že stát
je v tomto smyslu poměrně pasivní. Tím víc, že
sám jsem pro stát dost dlouhou dobu pracoval
a na některých projektech jsem se podílel zevnitř.
Věděl jsem proto, že i zevnitř to lze. Ale asi musíme
přijmout, že pasivita státu v tomto smyslu je vlastně
zákonitá, úřady mohou vykonávat jen to, co mají
uloženo zákonem, a mají zapovězeno vykonávat
cokoliv mimo zákonný rámec. Což je kontrolní
mechanismus, aby stát svou moc nezneužíval.
Zatímco privátní sektor to má naopak, je vystaven
obrovskému konkurenčnímu tlaku a musí dělat vše,
co mu zákonem není zakázáno. Proto inovační tlaky
musejí přicházet i ke státu ze soukromého sektoru,
ten musí vytvářet novou DNA, kde privátní a státní
sektor mohou spolupracovat. DNA v tomto případě
znamená Digitální Národní Alianci, místo, kde se
budou se zástupci státu setkávat hráči z bankovního
sektoru, z e-commerce a další a budou přicházet
s projekty, které stát bude podporovat nebo přebírat.
Krásným příkladem je právě bankovní identita. Banky mají svůj prostředek, který dále vyvíjejí a zlepšují,
a stát jej zdarma dostane k dispozici. Pro komerční
využití už bude, naprosto férově, využitelný za úpla-
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tu. Výhodou pro stát je kvalitní nástroj a úspora peněz,
protože banka si nikdy nedovolí, aby ten nástroj byl
uživatelsky nepříjemný či nebezpečný. Digitální nástroje
je potřeba nestále inovovat, jak technologicky, tak bezpečnostně, či z hlediska uživatelského komfortu. A to stát
na rozdíl od komerčního sektoru příliš neumí, nestihnou
se vypsat výběrová řízení, není dobře provedena analýza… Komerční sektor je z principu rychlejší a pružnější.

Vidíte ze své pozice větší snahu státu podporovat
moderní technologie v průmyslu? Mluví se často
o kreativním průmyslu, máme řadu koncepcí
podpory digitalizace, ale jako by to u nich končilo…
Pan Dzurilla jako vládní zmocněnec pro informační
technologie a digitalizaci je přínosem, přišel z privátního sektoru. Ale i on se pohybuje na půdě zákonných

ZDENĚK ZAJÍČEK
Absolvoval Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy. Původní
profesí advokát působil v letech
1996–1998 jako poslanec
Poslanecké sněmovny PČR,
v letech 2006–2013 pak
postupně jako náměstek
ministra vnitra ČR, ministra
spravedlnosti ČR a ministra
financí ČR. Zaměřuje se
na veřejnou správu, informatiku,
legislativu a archivnictví. Jeho
tématem je elektronizace
veřejné správy, prosazoval
projekty Czech POINT a datových
schránek, je spoluzakladatelem
sdružení eStát a prezidentem
ICT Unie. V rámci svého
působení v HK ČR se významně
podepsal pod projekt Právní
elektronický systém pro
podnikatele. Od července 2020
je viceprezidentem Hospodářské
komory ČR, gestorem pro oblasti
ICT, telekomunikací, digitální
agendy, legislativy, kulturního
a kreativního průmyslu
a vzdělávání.
Je ženatý, má tři děti.

DIGITALIZACE A DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
BUDOU PROBÍHAT VE VŠECH OBLASTECH,
DOTKNOU SE KAŽDÉHO SEKTORU. POKUD JDE
O E-GOVERNMENT, JSME V EVROPĚ AŽ VE TŘETÍ
DESÍTCE ZEMÍ, POKUD JDE O E-COMMERCE,
JSME V PRVNÍ PĚTCE. OBČAN ANI FIRMY
TU S DIGITÁLNÍMI TECHNOLOGIEMI PROBLÉM
NEMAJÍ. PODPORA STÁTU ALE NENÍ PŘÍLIŠ
PŘÍVĚTIVÁ.
limitů. Má dobrou vůli a komunikuje, realizace je ale
vždy komplikovaná a myslím, že i on by to rád viděl
jinak. Je pravda, že digitalizace a digitální transformace
budou probíhat ve všech oblastech, dotknou se každého sektoru. Pokud jde o e-government, jsme v Evropě
až ve třetí desítce zemí, pokud jde o e-commerce,
jsme v první pětce. Občan ani firmy tu s digitálními
technologiemi problém nemají. Podpora státu není
příliš přívětivá a nesměřuje úplně k tomu, aby to bylo
ještě lepší a ještě rychlejší. A mohli bychom být možná
i tím digitálním tygrem. Je tu řada velmi chytrých lidí,
kteří uspěli v oblastech, jako je herní průmysl či kybernetická bezpečnost. Ale je skutečně potřeba nastavit
pravidla tak, aby podpora celé digitální ekonomiky
byla smysluplná a dobře zacílená. Máme příležitosti
i schopnosti, jen je umět využít. Potřebujeme změnu
myšlení i chování. Pandemie nám ukázala na příkladu
hybridního a distančního vzdělávání, že to lze.

Zrovna na oblast vzdělávání ale pandemie
dopadá negativně, byť si to možná
neuvědomujeme. Vnímáte nějaké hrozby?
V tuto chvíli spíše identifikujeme problém. Ale souhlasím s tím, že je to oblast, na kterou se musíme zaměřit
a brát ji vážně. Může to mít důsledky i na pracovní trh,
protože období studia a vzdělávání má značný význam
i na tvorbu správných návyků. Zvlášť silně to pak jako
Hospodářská komora vnímáme v oblasti řemesel
a praktických dovedností. I tady má Digitální Národní
Aliance svůj prostor, protože je tu téma celoživotního
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vzdělávání, většina z nás musí ve svých profesích reagovat na dynamické změny, leckdo se musí i rekvalifikovat a přejít na jinou profesi, protože původní profese
zanikají. Potřebujeme bližší spolupráci škol a praxe,
abychom dokázali reagovat na všechny změny. A to
je oblast, kterou v Hospodářské komoře vidíme jako
prioritní, aby vzdělávací systém byl schopen daleko
rychleji reagovat na potřeby trhu práce. Tak jako se
mluví o agilním řízení v informatice, úplně stejně
bychom měli připustit to, že ten parník školství bude
menší, ale schopen rychleji reagovat na podmínky.
Dnes je tak velký, že reagovat není schopen.

Hlavně se zdá, že kapitán ztratil dalekohled a nemá
funkční vysílačku. V některých regionech se jako
unikát prezentuje to, že tamní úřady ve spolupráci
s firmami definují potřebnost určitých oborů pro
regionální ekonomiku a přizpůsobují si školy tak,
aby produkovaly potřebné. Nemělo by to být zcela
zásadní pravidlo?
Mělo. Větší flexibilita škol posiluje schopnost přizpůsobit se potřebám regionu. Podívejme se na regiony
postižené těžbou uhlí, které procházejí obrovskou
změnou. Profesní skladba v nich bude zcela jistě jiná
než v posledních padesáti letech. Systém rámcových
vzdělávacích plánů tomu jde naproti, ale měla by se
zvýšit flexibilita škol a jejich sepětí s firmami by mělo
být v rámci regionů asi těsnější a stát by tomu neměl
bránit, protože z centrální úrovně to není schopen
zabezpečit.
Máte před sebou nejméně tři roky, i když již
necelé, v pozici viceprezidenta Hospodářské
komory. Co vidíte jako svůj největší úkol?
Tři roky jsou hrozně krátká doba, to uteče, aniž se
stačíte nadechnout. Zvláště když máte ambici, kterou
mám, tedy dělat systémové kroky a zakládat a realizovat dlouhodobé projekty a spolupráci především
v oblasti digitální transformace, legislativy a vzdělávání. Rád bych skutečně dal dohromady tu zmíněnou
Digitální Národní Alianci, která by v úzké spolupráci
soukromého a veřejného sektoru byla schopna vytvářet
strategické vize, ukazovat směr a dávat k dispozici
nápady, kudy a jak by stát měl jít, abychom zůstali
konkurenceschopní. Konkurenceschopnost je totiž
nutnou podmínkou toho, aby se lidé měli dobře,
abychom nebyli jen montovnou, ale abychom mohli
dělat zajímavé projekty s vysokou přidanou hodnotou.
Digitální transformace je nástroj k té cestě. Velmi bych
také chtěl, aby Hospodářská komora s dalšími partnery
byla partnerem státu v projektu, kterému říkáme
Portál podnikatele. Což by měla být brána, která by
podnikatelům otevírala cestu ke všem informacím,
transakcím a službám, které stát nabízí a podnikatel
potřebuje jak směrem ke státu, tak směrem k ostatním
podnikatelským subjektům. A konečně jsem přesvědčen, že Hospodářská komora musí mít možnost
ovlivňovat školský systém, promlouvat do toho, jak se
bude vyvíjet, a budu usilovat o to, abychom dokázali
nabídnout konkrétní kroky k zapojení soukromého
sektoru a firem v jednotlivých regionech. Q
PETR KARBAN

inzerce
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M.C.TRITON sonda:

Připraveni na digitální éru?
Celý rok jsme se věnovali segmentovému pohledu na to, jak jsou české firmy aktivní na poli digitální transformace.
Dnes seriál uzavíráme pohledem na dvě firmy, které jsou nadnárodními lídry a jejichž technologická vyspělost je
neoddiskutovatelná.

N

adnárodní průmyslové společnosti významně udávají směr v oblasti digitalizace
celosvětově. Jaká je jejich cesta v České republice? Co se mění a co zůstává? Dnes na obvyklé
tři otázky odpovídají Jens Wulf, ředitel obchodu
Siemens Digital Industries společnosti Siemens
Česká republika, a Bronislav Převrátil, Operations
Director společnosti ChartFerox.

1.

Jak se podle vás firmy ve vašem oboru
připravují na digitální éru?
Digitalizace podle Jense Wulfa představuje základ
dlouhodobé konkurenceschopnosti pro firmy
všech velikostí i zaměření, pro firmy dodavatelské
i ty, které vyrábějí vlastní výrobky. Firmám, které
vyrábějí vlastní výrobky, pomáhá zkrátit čas potřebný k uvedení nového výrobku na trh a zároveň
jim umožňuje zvýšit flexibilitu a efektivitu celého
provozu. Koronavirová pandemie zřetelně ukázala,
že firmy, které již s digitalizací pokročily, dokázaly
vlivům pandemie mnohem lépe čelit a následně
urychlit své zotavení.
Česká republika je vysoce industrializovaná země
a rychlost digitalizace bude představovat určující
faktor naší dlouhodobé ekonomické prosperity.
Tempo zavádění digitálních řešení se v České
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republice v posledních dvou letech zrychlilo,
stále však nedosahuje parametrů srovnatelných
například s Německem nebo severskými zeměmi.
Vzrostlo však povědomí o výhodách digitalizace
a své digitalizační strategie budují i malé a střední
firmy. Ty mohou využít možnosti spolupráce
s technickými univerzitami a Národním centrem
Průmyslu 4.0, kde mají k dispozici jak testbedy,
tak i odborníky a potřebné know-how.
Bronislav Převrátil potvrzuje digitální ofenzívu
i ve svém segmentu: „Působíme v oboru těžkého
investičního strojírenství a míra digitalizace je zde
nižší než například v automotive. Digitalizaci však
vnímáme jako trend, na který se musíme připravit
všichni. Dá se tedy očekávat zrychlení zavádění
inovací v této oblasti i v našem odvětví podnikání
v nejbližších letech.“

2.

Jak se na digitální éru připravujete
uvnitř vaší firmy, jak to mění nebo
ovlivní váš byznys model a co považujete
za největší výzvu?
Ve společnost ChartFerox digitalizují s využitím
digitálního dvojčete tok výroby u hlavních výrobkových linií, digitalizují toky materiálu a informací, do nově vyvíjených produktů implemen-

tují vlastní řídicí systémy využívající prvků IoT
a pozadu podle Bronislava Převrátila nezůstávají
ani v administrativních procesech, kde je cílem
eliminovat procesy prostřednictvím digitalizace, automatizovaného workflow či využití RPA.
Celá firma je uzpůsobena na vzdálenou práci se
zapojením videokonferencí, sdílených cloudových úložišť, konektivity přes VPN a podobně.
Tento přístup mění byznys model tak, že využití
prvků IoT umožňuje více rozvinout inovované
byznys modely, např. servis 24/7, leasing nebo
virtuální inženýr. „V současné době považujeme
za největší výzvu sehnat dostatek odborníků, kteří
nám pomohou plány v oblasti digitalizace a práce
s daty realizovat. Pandemická krize vše jen urychlila
a svým způsobem díky za to, protože co nešlo léta,
se najednou stihlo za pár týdnů,“ přiznává Bronislav Převrátil.
Siemens má v České republice celkem 7 výrobních
závodů a všechny již zavedly pokročilé digitální
technologie, potvrzuje Jens Wulf: „Díky nasazení
digitálních řešení dokážeme rychleji a efektivněji
vyrábět přesně podle potřeb jednotlivých zákazníků.
Zkrátili jsme dobu vývoje nových výrobků i jejich
cestu k zákazníkům. Pandemická situace jen potvrdila, že přínosy digitalizace jsou zcela reálné.“

3.

Kolik procent z celkového objemu
investic tvoří plánované investice
do digitalizace a moderních technologií?
„Jsme nadnárodní společnost, jejíž akcie jsou
obchodovány na burzách, a nemohu na tuto otázku
blíže odpovědět, protože pravidla, která burzy určují
v otázce poskytování obchodních informací, mi to
nedovolují. Mohu ale potvrdit, že investice do digitalizace tvoří páteř investičních strategií společnosti
Siemens,“ říká Jens Wulf.
Letošní investice ChartFerox do digitalizace
představovaly 20 % celkového investičního plánu.
Konkrétně firma investovala do páteřní infrastruktury sítí, posílila wifi signál, nainstalovala IoT čidla
a komunikační moduly, rozšířila využití tabletů
a PC ve výrobě. Část investic pokryla i vývoj vlastních SW produktů či nákup SW z externích zdrojů
a jeho customizaci. Q
JAROMÍR SADLOŇ, senior konzultant M.C.TRITON
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Nové trendy v platebních metodách
Česká spořitelna umožní platit bezhotovostně
i u těch nejmenších prodejců
Na rozdíl od některých jiných zemí, zejména na severu Evropy, je Česká republika v digitalizaci stále pozadu, a to nejen
pokud jde o státní správu. Jako největší banka v zemi je Česká spořitelna jedním z tahounů digitalizace napříč sektory.
O nejzajímavějších novinkách v oblasti platebních metod, které mají drobným podnikatelům i neziskovým organizacím
pomoci udržet krok s dobou, a o přípravě platebních portálů pro obce a města jsme hovořili s bankovním poradcem
pro veřejný sektor Petrem Chlupáčem.
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úřadům pro platbu správních poplatků za vydání
dokladů apod. Totemy plánujeme dlouhodobě
zapůjčovat, přičemž zařízení bude přímo navázané
na běžný účet dané organizace. Pokud jde o neziskový sektor, my i naši klienti si od něj slibujeme
efektivnější výběr darů, protože je statisticky
dokázáno, že možnost platit bezhotovostně, tedy
kartou, mobilem nebo třeba hodinkami, obecně
zvyšuje objem uskutečněných plateb.

Foto: archiv ČS

Ve spolupráci se společností Global
Payments začala Česká spořitelna nabízet
podnikatelům a firmám možnost prodávat na
internetu bez nutnosti provozovat klasický
e-shop, a sice přes sociální sítě. Co si pod tím
můžeme představit?
Služba se jmenuje easy2sell. Je vhodná zejména
pro ty, kdo nemají kapacitu ani zdroje na provozování klasického e-shopu, případně by to bylo
vzhledem k nesourodosti jejich zboží příliš obtížné. Stačí si stáhnout do mobilu aplikaci easy2sell,
produkt vyfotit a přidat stručný popis, cenu, cenu
za dopravu, případně počet kusů. Pak už stačí
jen využít vlastní kreativitu a vytvořit atraktivní
příspěvek třeba na Facebooku, aby to lidi ve vaší
síti motivovalo ke sdílení. Tento způsob prodeje
využijí především drobní podnikatelé z různých
oborů – od uměleckého truhláře po lektora, který
chce nabídnout vstupenky na svůj seminář. Je to
velmi užitečná věc pro všechny, kdo tvoří individuálně, kusově.

Č

eská spořitelna zařazuje do svého
portfolia produktů novinku: darovací
totem, který funguje jako přenosný
platební terminál pro bezhotovostní platby.
Jaké bude mít funkce a kde všude by se mohl
využívat?
Totem bude možné ovládat přes displej. Pokud
například budete chtít věnovat příspěvek nějaké
charitativní organizaci, vyberete si z několika
přednastavených částek, případně zadáte sumu
podle svého uvážení. Protože je ale všeobecným
trendem realizovat platby bezkontaktně, půjde
zřejmě ve většině případů o přednastavené částky
do 499 Kč, které nevyžadují zadání PIN. Totem
ale zdaleka není zajímavou platební metodou jen
pro dobročinné organizace nebo církve. Naše
představa je taková, že jeho využití by mělo být
univerzální. V pilotním projektu máme subjekty
z různých oblastí. Chceme jej nabídnout například
do nemocnic pro výběr regulačních poplatků,

Jaké další novinky v oblasti platebních služeb
chystáte?
Zásadní novinkou je terminál v mobilu. Půjde
o chytré telefony s operačním systémem Android.
Očekáváme, že tento produkt výrazně urychlí
digitalizaci České republiky napříč segmenty. Nyní
jsme ve fázi, kdy zařazujeme první klienty do pilotního projektu. Ve veřejném sektoru tato novinka
umožní akceptaci platebních karet i v té nejmenší
obci. Tím, že si klient do telefonu nainstaluje
aplikaci, odpadá nákup hardwaru platebního terminálu, což terminál jako takový zlevní. Prodejci
by tak už neměli mít důvod nepřijímat platební
karty s tím, že je to drahé. Aplikace bude zdarma,
hradit se bude jen poplatek z transakce, podobně
jako u easy2sell. Využití je opět velmi široké – od
řemeslníků přes donáškové služby až po prodavače
párků na náměstí. Terminál v mobilu se samozřejmě hodí spíše pro menší počet transakcí, protože
neumožňuje propojení s pokladnou a automatické
účtování transakcí v účetním systému. Darovací
totem, easy2sell a terminál v mobilu každopádně
doplňují naše portfolio produktů tak, že umožní
přijímat bezhotovostní platby i drobným podnikatelům a organizacím, přičemž současně zvýší
komfort nakupujících.
Pokud jde o veřejný sektor, připravujeme platební
portály pro municipality a kraje. Ty jednodušší
fungují jako „návodník“ k platbě: vyberete si obec
a poplatek, který chcete zaplatit – od psa přes

odpady až po školní jídelnu nebo dětský kroužek – a portál vás platbou provede. Je to řešení
především pro malé obce, které z různých důvodů
nemohou provozovat vlastní portál, přesto ale
chtějí občanům umožnit elektronické platby, aby
kvůli tomu nemuseli chodit na úřad a manipulovat s hotovostí. Příkladem je nedávno spuštěný
Platební portál Středočeského kraje. Na rozvinutějších řešeních spolupracujeme se společností
Gordic, která se zabývá účetními systémy pro obce
a města. Tato společnost vyvinula Portál občana,
který je navázaný na Portál občana Ministerstva
vnitra. Tam už je potřeba se identifikovat. Portál
je propojený s informačními systémy města, takže
když se přihlásíte, můžete realizovat například
zaručené podání nebo vidíte předpis různých
poplatků, které vás čekají.

Jaké máte zkušenosti, pokud jde o adaptaci
na nové trendy v platebních metodách ze
strany veřejného a neziskového sektoru?
V České spořitelně vnímáme jako jednoznačný
úkol připravit organizace z těchto sektorů na nové
platební metody. Zároveň jde ale o velmi různorodé klienty – od univerzit přes malé neziskové
organizace až po úřady. Snažíme se jim prostřednictvím bankovních poradců vše vysvětlit a ukázat
jim, jaké přínosy pro ně může přechod na bezhotovostní platby mít. Zmiňované nové produkty
jsou vlastně nezbytné k tomu, aby v budoucnu
vůbec byly některé organizace schopny ve svém
poslání pokračovat.
Všechny tyto novinky zároveň souvisí s projektem
„Cashless“, který v České spořitelně běží už delší
dobu a v jehož rámci pomáháme klientům napříč
segmenty přejít na bezhotovostní platební styk.
Manipulaci s hotovostí omezujeme i my sami
uzavíráním pokladen na některých pobočkách,
kde je pokladna málo využívaná. S klienty v rámci
poradenství procházíme jejich procesy, identifikujeme problematické body, kde vzniká nějaký objem
hotovosti, a navrhujeme jim, jak by to bylo možné
dělat jinak a efektivněji. Rozvinutost digitalizace je
ale v obou sektorech stále velmi nízká. Konzervativnost je zakořeněná i na vysokých školách.
Dva roky například trvalo, než se nám podařilo
získat alespoň jednu vysokou školu, která by byla
ochotna se s námi pustit do projektu kompletní
digitalizace. V případě vysokých škol ale nejde jen
o akceptaci platebních karet a plateb od studentů,
jde i o vydávání platebních karet se specifickými
funkcemi: například mohou fungovat jako ISIC
nebo jako vstupní kartička do různých částí budov.
Platební karty dnes vidíme v roli identifikátorů,
ať už jde o dopravu, kdy u turniketu použiji místo
tramvajenky platební kartu, nebo třeba věrnostní
programy. Rozvoj nejen v těchto oblastech bude
umožněný větším rozšířením bankovní identity,
ze které se už 1. ledna 2021 stane zákonem uznaný
nástroj k ověření totožnosti. Q
PETR SIMON
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Přeměňte chaos na strukturu
I startup potřebuje digitální transformaci

Může se to zdát jako nošení dříví do lesa, nabízet technologické služby startupům, tedy technologicky orientovaným
společnostem. Pravda je ovšem jiná. Startup často stojí na technologii, která je podstatnou částí obchodního modelu.
I on však potřebuje pro efektivní řízení na všech úrovních data a jejich analýzu. Jsou nezbytnou podmínkou toho, aby se
dokázal přizpůsobovat aktuálním změnám a potřebám, aby mohl růst. Přesně na tento cíl se zaměřuje řešení společnosti
NAVERTICA postavené na produktu Microsoft Dynamics 365 Business Central.

P

okud uvítáte více než jen základní finanční
řízení, fakturaci a jednoduché vedení zásob,
pokud chcete mít pod kontrolou správu
obchodů, skladů, logistiku, služby a případně i výrobu, je to pro vás vhodná volba. Cloudové řešení
nevyžaduje žádný speciální hardware, připojíte
se z jakéhokoli zařízení prostřednictvím aplikace. Implementace je rychlá a snadná, uživatelské
rozhraní přívětivé, vícejazyčné a propojitelné se
všemi běžnými aplikacemi Microsoft. To vše bez
investičních nákladů.

Převezměte kontrolu
U menších podniků bývá pravidlem, že zavádění podnikových systémů řízení (ERP) je závislé
na externím specialistovi. Toto je však vztah, který
zvláště dynamicky rostoucím společnostem nevyhovuje. Jakákoliv změna je totiž závislá na externí
službě. S podporou společnosti NAVERTICA,
která na základě specifických firemních definic
přednastaví 99 % všech potřeb, můžete začít sami
a hned, bez zdlouhavého projektování s externími
konzultanty. Ve formě předpřipraveného řešení
pokryjete vše potřebné v obchodních a finančních
procesech firmy. Balíčková řešení NAVERTICA
365 BC Packages jsou pro vás připravena k rychlému nasazení a okamžitému fungování.

NAVERTICA, a. s.
Již 30 let působí na trhu podnikových
informačních systémů nejen v České
a Slovenské republice, ale implementuje
softwarová řešení také u zákazníků
v mnoha evropských zemích, v jižní Africe
a v USA. Je certifikovaným partnerem ERP
a CRM řešení. Používá vlastní projektovou
metodologii NAVERTICA Agile a vlastní
softwarová řešení na platformách Microsoft.
Zaměřuje se především na odvětvová řešení
v segmentech výroby, obchodu, služeb,
logistiky, řízení projektů i zdravotnictví.

www.navertica.com
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Řešení, které poroste s vámi
„Máte vizi, strategii, tým odhodlaných lidí a vše potřebné pro pozitivní výhled a růst? Nemáte kapacitu
ani vlohy pro zastřešení nutných procesů v oblasti
financí, účetnictví, mezd, personalistiky, skladů a IT,
avšak víte, že je potřeba již od počátku nastavit vše
správně, abyste mohli plně realizovat firemní vize
a cíle? Vaší úlohou bude realizace snů a my se postaráme o zázemí v technologické i procesní oblasti,“
říká Katarína Imre. V rámci cloudové strategie
a propojitelnosti jednotlivých produktů společnosti Microsoft získáte užitečné prostředky a nástroje
pro úspěšný start. Digitální transformace představuje zcela nový způsob vzájemného propojení lidí,
dat a procesů. Je to výzva, nutí nás přemýšlet jiným
způsobem a nabízí takřka neomezené příležitosti. Strategie digitální transformace vám umožní
vytvářet hodnotu pro zákazníky a zachovat si konkurenční výhody ve světě, ve kterém mají digitální
technologie nejvyšší prioritu.

Chtějte přidanou hodnotu

Příklad z praxe
Přesně tak k potřebě efektivního systémového
řízení přistoupila nedávno nově vzniklá společnost Aquashield Europe, která svůj byznys model
postavila na licenci společnosti Philips pro prodej
Philips water products. „Hledali jsme solidní a stabilní ERP systém, který je možné naimplementovat
rychle. Měli jsme zkušenost s řešením SAP, ale chtěli
jsme něco více uživatelsky přívětivého a vhodnějšího
pro rostoucí společnost, která plně podporuje flexibilitu zaměstnanců, práci odkudkoliv a je schopna
komunikovat ve více jazycích,“ zdůvodňuje volbu
jednatel Jakub Grosman.
Primární podmínkou byl v listopadu 2019 krátký
termín spuštění ERP do produktivního procesu,
vázaný na dovoz a naskladnění první dodávky
vodních filtrů pro následný prodej distributorům do zemí EU i mimo ně. „Na základě naší
třicetileté zkušenosti v oblasti implementací

hodnotí nejen zákazníci, ale třeba i hlavní účetní.
A firma se díky tomuto řešení nezastavila ani
v čase pandemických restrikcí.

systémů ERP jsme navrhli implementaci systému
MS Dyn365 BC využívající cloudovou platformu
MS Azure. V projektu byla použita NVR agilní
implementační metodologie a celý implementační
projekt proběhl na běžné poměry velmi rychle,
hybridní cloud řešení bylo nasazeno do produktivního provozu za 51 dní. Postaveno bylo sice ještě
na platformě Microsoft Dynamics 365 Business
Central 15, ale od prvopočátku již bylo připraveno
na migraci do online licence verze MS Dyn365 BC
po jejím uvolnění pro ČR. Inovativnost a vize se
stala realitou a k 8. dubnu letošního roku jsme celý
systém úspČšnČ pĜevedli na verzi online,“ říká
marketingová manažerka společnosti NAVERTICA Katarína Imre. Zaměstnanci Aquashield
tak každodenně využívají výhody cloudového
řešení s připojením prostřednictvím webového
rozhraní z jakéhokoli zařízení. Toto pozitivně

Microsoft nabízí ve svých řešeních řadu možností. Jejich efektivní využití se však bez expertní
spolupráce těžko obejde. „Největší výzvou každého
projektu je proměna nestrukturovaných pracovních
činností v oblasti ICT na strukturované. S tím je
zpravidla spojena náhrada izolovaných ostrůvků informací ve vlastnictví jednotlivých útvarů
na jednu komplexní databázi využívanou všemi
pracovníky v rozsahu jejich potřeb. Tady zúročujeme třicet let našich zkušeností – víme, jak firmy či
organizace fungují a jaké jsou jejich bolesti. Umíme
identifikovat a měřit realizační, řídící i podpůrné
procesy. Microsoft produkty umožňují efektivní řízení, sledování a vyhodnocování. A naše zkušenosti
s fungováním procesů ve firmách nám umožňují poskytovat zákazníkům kromě informačních systémů
i významnou přidanou hodnotu, která je mnohdy
větší než hodnota dodaného systému,“ říká CEO
společnosti NAVERTICA Martin Ingr. Q
PETR SIMON
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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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Předplatné Deníku se vyplatí!
S předplatným Deníku platíte méně, získáte více a navíc vše doručíme až k vám.
hNemusíte chodit do trafiky – Deník vám doručíme zdarma až domů
h Aktuální, ověřené a užitečné informace z vašeho okolí, které jinde nenajdete
hZdarma řada příloh a magazínů – Sportovní deník, Bydlení, Hobby, Zdraví,
Ženy, Víkend, TV magazín s televizním programem na celý týden.
hV případě předplatného na celý týden navíc získáte 10% slevu
hSpousta dárků pro stávající předplatitele
za věrnostní
ostní
body. Vstupenky na výstavy nebo kulturní vystoupení,
Získejte
knihy, elektronika, vybavení domácnosti, dárky
všechny výhody
pro děti, pomůcky na zahradu a mnoho dalších.

K předplatnému
atnému Deníku nyní ZCELA
ZCEL ZDARMA
elektronická
nická verze
ze
e kompletního
kom
ompl
plet
etní
ního
ho vydání
vyd
ydán
áníí
a k tomu
aktuální
u navíc i ak
ktuální
zprávy na
denik.cz.
cz.

již od 18 Kč
denně

Ke svému
mu
elektronickému
onickému
Deníku
u se přihlásíte
na webu epaper.denik.cz
denik.czz

Vyberte si dárek pro předplatitele na mojepredplatne.cz nebo telefonu 272 015 015.
www.komora.cz
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expertní pohled

JAKUB VÁŇA
Člen vedení mezinárodní bankovní aliance
Trade Club. Vystudoval mezinárodní
obchod a před působením v ČSOB
profesně působil v leteckém průmyslu.
Specializuje se na mezinárodní obchod,
oblast big dat, digitalizace a analýzy
obchodních informací.

TRADE CLUB
Informační a komunikační platforma, která
pomáhá firmám v oblasti zahraničního
obchodu najít nové obchodní příležitosti
a kontakty na nové partnery. Základem je
rozsáhlá obchodní databáze, která dnes
pokrývá 190 států a nabízí členům důležité
obchodní a právní informace, oborové
adresáře, kontakty a možnost je přímo
oslovit. ČSOB je jediná banka na českém
trhu, která je členem této aliance.

Trade Club:
Český zahraniční obchod si ve srovnání s jinými evropskými státy udržuje nadstandardní kondici – pokles sice
zaznamenal a na loňská rekordní čísla jistě nedosáhne, nicméně s ohledem na pandemické restrikce a ztížené
podmínky pro přeshraniční obchodování si vede velmi slušně. Možná i díky exkluzivní podpoře, kterou nabízí
exportérům i importérům ČSOB v podobě platformy Trade Club. Více přibližuje Jakub Váňa,
Trade Club manager ČSOB.
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M

áte čísla, která by podporu Trade
Clubu potvrdila?
Je velmi brzy, impact Trade Clubu se nedá
v tuto chvíli vyčíslit. Dokážeme říct, jakou provázanost máme na mezinárodní obchod, jinými
slovy, že banky a země v platformě zastoupené
představují z pohledů toků zhruba 75 procent
globálního mezinárodního obchodu, ale nemůžeme říct, že reálný výkon platformy je například
10 miliard dolarů, to opravdu nelze.
Kolik zemí tedy dnes Trade Club obsluhuje
a jsou mezi nimi nějaké rozdíly? Je to
vícerychlostní platforma, nebo jsou si všichni
rovni?
Záleží na tom, kdy jednotlivé banky přistupovaly.
Trade Club funguje necelých pět let a implementace
platformy nějaký čas trvá. Takže banky, které přistoupily později, mohou mít nižší míru implementace. Každá země má onboarding klientů nastaven
jinak, klíčové body však musí naplnit všichni.
ČSOB z tohoto pohledu patří již mezi banky, kde je
implementace kompletně dokončena. Informačně
pokrýváme všechny země, které jsou pro zahraniční
obchod skutečně významné, těch je sto devadesát.
Rozděleny jsou do dvou skupin, protože existují
významné rozdíly ve struktuře pravidel, profesních
organizací, governmentu i v organizaci zahraničního
obchodu. V obou skupinách ale nabízíme maximum
možného, jen britské maximum a kupříkladu keňské
maximum nebudou vypadat stejně.
A pokud jde o přímou působnost na trhu?
Aktivní jsme asi v šedesáti pěti zemích a cílem je
samozřejmě zapojit všech sto devadesát, protože
to představuje majoritní část mezinárodního
obchodu. A víme, že síla a význam platformy
stoupají s tím, jak je konkrétní firmě která země
blízká. Když to uvedu na příkladu, Polsko nebo
Německo jsou nám blízko a mít ucelené informace není pro firmy, které se na tyto trhy orientují,
žádný zásadní problém. Jiná bude situace u firmy,
která hledá nová teritoria a žádné vazby na tyto
země nemá, a ještě jiná, pokud cílovou zemí bude
zmíněná Keňa nebo Uruguay. Dílčí či naopak
celkovou informaci možná dostanete, Trade Club
nabízí komplexní informaci a v podstatě na jeden
klik. Což je výhoda zvláště pro firmy, které nemají
výkonné exportní oddělení. Dostávají možná řadu
nabídek či poptávek, ale nejsou schopny odfiltrovat
balast. Trade Club to umí, protože v jeho adresáři
jsou pouze firmy prověřené jejich bankami, které
mají historii a jsou bezproblémové.
Jste spokojeni se zájmem v Česku?
Ano, určitě. Zájem o Trade Club i zpětná vazba
našich klientů nás příjemně překvapily. Na druhou
stranu musím přiznat, že obecně cítíme averzi
firem používat digitální nástroje. To se však značně
zlepšilo s pandemií. Tento nástroj jsme také uváděli v době největšího ekonomického růstu, všichni
měli dostatek zakázek, dostatek partnerů, všem se

DNES SE SITUACE MĚNÍ,
ZAKÁZKY UBÝVAJÍ, VZRŮSTÁ
NEJISTOTA A S TÍM RAKETOVĚ ROSTE
ZÁJEM O TRADE CLUB. FIRMY SE
POTŘEBUJÍ ORIENTOVAT
V PRAVIDLECH A SITUACI NA TRHU,
KTERÁ SE TURBULENTNĚ MĚNÍ.
dařilo, byli na sto procentech svých kapacit. Dnes
se situace mění, zakázky ubývají, vzrůstá nejistota
a s tím raketově roste zájem o platformu. Firmy se
potřebují orientovat v pravidlech a situaci na trhu,
která se turbulentně mění.

Ta averze k digitálním nástrojům mě
překvapuje, všichni využívají ERP systémy…
Jenže ty potřebují pro vnitřní využití. Business development ale fungoval především na osobní bázi.
Což je teď těžší…
A nejen to, zjistili, že je to nákladné. Hledají úspory a vyjet na deset veletrhů ročně už významné
náklady představuje. Obchodně to sice dává smysl,
ale Trade Club může řadu takových akcí nahradit.
A registrujeme zvýšený zájem právě o tyto funkce,
především ze strany menších a středních firem.
U nich je přístup trochu jiný než u těch velkých,
které hledají především informace. Ty menší
a střední začínají tím, že hledají partnery, kontakty,
tedy využívají seznamovací možnosti. Pak teprve,
když partnera najdou, hledají obchodní informace.
Jak to celé funguje v praxi?
Platforma má v podstatě dvě části, není to jen
věc obchodních informací, ale také možnost
propojování a seznamování. Základ Trade Clubu
určitě zůstává v informační rovině, protože předpisů, které v jednotlivých zemích určují pravidla
mezinárodního obchodu, jsou v součtu možná
statisíce a filtrovat jejich aktualizace není vůbec
jednoduché. Zvláště pro menší firmy. Trade Club
toto umí, v této informačně extrémně turbulentní době dokáže výrazně pomoci. Dovoluje vám
nastavit si nejrůznější hlídací psy a díky tomu máte
informace, které vás zajímají, neustále aktuální
a po ruce, nemusíte nic složitě vyhledávat. Když si
uvědomíte, že jen pro jeden segment v jedné zemi
může jít o desítky dokumentů, je asi přínos zřejmý
každému. A ta druhá část, virtuální komunikační
prostředí, online konference a setkávání, to je nadstavba, která má ale v dnešní době ještě větší význam, než jsme jí ještě před dvěma lety přisuzovali.
Patří firmy ze segmentu malých a středních
podniků k častějším zájemcům o Trade Club?
To platí už z podstaty věci, máme mnohem více
malých a středních klientů než těch korporátních.
Nástroj byl původně zamýšlen skutečně pro menší
firmy, které jsou na mezinárodním poli aktivní
nebo chtějí začít obchodovat. A překvapivě jsme

registrovali zájem i z korporací. Ony sice mají specialisty, ale ani ti se nedostanou snadno ke všem
informacím, nehledě na to, že některé mimo Trade
Club ani zdarma k dispozici nejsou. A roli hraje
také faktor času, protože i to jsou peníze.

Jaká je míra relevance informací, které
platforma zprostředkovává?
Informační bázi platformy představují desítky tisíc
datových můstků. Platforma sama žádné informace nespravuje, má pouze garantované přístupy
do nejrůznějších národních zdrojů od profesních
komor až po vládní orgány a z jejich datových úložišť vybírá vždy aktuální verze dokumentů. Lepší
a ucelenější informace z mezinárodního obchodu
nejsou nikde v této podobě k dispozici.
Jak reaguje Trade Club na aktuální situaci?
Například u jednotlivých států jsou nyní doplněny
aktuální covidové informace, nejen zdravotní, ale
i lokální byznysové a dále informace o národní podpoře obchodu a ekonomiky, častěji aktualizujeme
makroekonomické informace i prognózy. Druhou
novinkou bylo uspořádání pilotního digitálního
veletrhu ve vybraných segmentech, zúčastnilo se sto
klientů. K dispozici pro ně byly digitální místnosti,
kde se setkali s předem dohodnutými partnery.
Oproti běžnému veletrhu se zde potkáte s konkrétními firmami, kde je mnohem vyšší obchodní
potenciál. Tento formát se nám velmi osvědčil
a předpokládáme jeho další pokračování i v příštím
roce například na kvartální bázi. A poslední novinkou by měly být jakési zlaté stránky Trade Clubu.
Jeho členy jsou totiž dnes jen vybrané a prověřené
firmy. Ale v segmentu mohou existovat desítky
a třeba i stovky dalších, ale nejsou členy platformy.
Ty chceme představovat jako „potenciální kontakt“,
a pokud o ně bude zájem, mohou se členy platformy stát. Díky tomu můžeme zlepšovat platformu
a dávat klientům to, co opravdu hledají.
Vidíte zevnitř, o které české firmy je ve světě
zájem?
Nemůžu říct konkrétní firmy, ale oborově určitě
strojírenství a potravinářství. Zájem je i o mladé
technologické firmy, kreativní průmysl, nanotechnologie, tam evidujeme růst poptávky.
Jaké požadavky podmiňují přijetí do Trade
Clubu?
Historie, kredibilita a další interní podmínky.
Nestačí splnit je na začátku, je potřeba plnit ta
kritéria průběžně. Což dává šanci i startupům, byť
nemohou nabídnout historii.
Spolupracujete i s Hospodářskou komorou,
která se podpoře exportu a zahraničního
obchodu věnuje systémově?
Sdílíme informace, jednou za rok připravujeme
workshop pro členy, proběhl i letos a určitě počítáme se spoluprací do budoucna. Q
PETR KARBAN

www.komora.cz

33

expertní pohled

Poloautomatické odtřiďování
využitelných materiálů ze směsných odpadů
Zhruba 2 miliony tun – tolik směsného domovního odpadu vyprodukují Češi ročně. A to i přesto, že 73 % obyvatel ČR
pravidelně své odpady třídí, jak vyplývá z pravidelných průzkumů veřejného mínění. A protože v černé popelnici přesto
zůstává stále ještě mnoho věcí, které by mohly být znovu využity, představuje směsný komunální odpad (SKO) i s ohledem
na nové recyklační cíle EU značný potenciál.

S

polečnost EKO-KOM tedy před několika měsíci navštívila dvě linky na poloautomatické
odtřiďování SKO v Polsku. Cílem bylo zjistit
účinnost a využitelnost této technologie v podmínkách ČR, kde žádné takové zařízení doposud není.
Poloautomatické odtřiďovací linky jsou v zahraničí poměrně běžná zařízení. A i když mezi nimi
mohou být rozdíly, principiálně lze jejich provoz
popsat v několika základních krocích. Nejprve ale
popíšeme obě vybraná zařízení.

Linka Zakład Gospodarki Odpadami, S. A.,
v Bielsku-Białe byla postavena v letech 2010–2012
a patřila k prvním opravdu moderním linkám
s možností odtřiďování surovin z SKO pro materiálové využití a současně pro dotřídění surovin
ze separovaného sběru. Tato linka umožňuje
třídění až 16 materiálových komodit a zpracování
nerecyklovatelného zbytku na TAP. Záměr odtřídit
co nejvíce materiálových komodit byl dán od samého počátku tím, že vlastníkem je město, které
prosazuje tento prioritní cíl. Druhá vybraná linka
KOMART, sp. z o. o., v Knurówě je ve vlastnictví
soukromé firmy a v roce 2016 byla zcela zásadním
způsobem zmodernizována původní mechanická linka na třídění. Na základě kofinancování
z Norských fondů znamenala modernizace linky
především uplatnění optoelektronických NIR
separátorů a balistických separátorů. Linka nyní
odtřiďuje z SKO 13 komodit pro materiálové využití a 2 druhy TAP (vysokokalorickou a nízkokalorickou frakci) pro energetické využití.

Technologie třídí odpad
Po návozu SKO do vstupní haly je odpad nakladačem převážen do takzvaného otevírače pytlů. Toto
zařízení sestává z násypky a pomalu se otáčejícího
ozubeného válce, který trhá pytle nebo i krabice
či jiné sběrové prostředky, v nichž je odpad lidmi
předáván ke svozu, aniž by docházelo k významnému rozdružování, drcení nebo mletí jednotlivých
kusů odpadu. Pásovým dopravníkem je následně
odpad přemístěn k první ruční kontrole, jejímž cílem je odstranit neotevřené pytle a kusy objemného odpadu, které by bránily dalším mechanickým
procesům při třídění. Zároveň jsou ručně vybírány
skleněné (a případně i keramické a jiné minerální)
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https://www.ekokom.cz/news/787/212/
poloautomaticke-odtridovani-sko

Násypka na odpad s takzvaným otevíračem pytlů

Efektivně i v Česku

cího odpadu na vybraných linkách odpovídat té
české. Ze standardních rozborů skladby odpadů,
které provedli pracovníci EKO-KOM v Knurówě
i v Bielsko-Białe, bylo zjištěno, že odpad vstupující
do zařízení v Knurówě opravdu přibližně odpovídá
průměrné celorepublikové skladbě SKO v ČR.
Dotřídění odpadu na tomto zařízení je tedy relevantní hodnotit i pro případný přenos technologie
do Česka. Vzorek odpadu vstupujícího do zařízení
v Bielsko-Białe skladbě ČR neodpovídal, tudíž ho
lze použít jen pro hodnocení účinnosti zařízení,
ale ne pro možný přenos do podmínek ČR.
Zařízení v Knurówě bylo schopné odtřídit v průměru 50 % hmotnosti papíru i NK vyskytujících
se v SKO. Z PET láhví, které se vyskytovaly
v SKO, se podařilo získat přibližně 65 % hmotnosti a z veškerých plastových odpadů pak téměř
30 % hmotnosti. Relativní účinnost odtřídění
byla nejnižší u skla, protože to je z SKO získáváno manuálně. Naopak odtřídění železných kovů
je téměř stoprocentní, protože odtřídění magnetickým separátorem je velmi účinné. Celkem
bylo při stávajícím nastavení linky v Knurówě
získáno v průměru více než 30 % hmotnosti
materiálově využitelných odpadů, které se v SKO
vyskytovaly. Q

Aby mohla být dále zvažována aplikace dotřiďování na český SKO, musí tamní skladba vstupují-

LUCIE MÜLLEROVÁ, EKOKOM

odpady – zejména skleněné láhve, sklenice a jiné
velké kusy skla nebo keramiky. Dále odpad putuje
přes magnetický separátor železných kovů do rotačního bubnového síta. Odpad je sítován přes oka
o dvou různých velikostech, jsou tedy získány celkem tři velikostní frakce odpadu. Nejmenší frakce
míří na skládku, ze střední frakce jsou odděleny
plastové odpady, následně mechanické roztřiďovače umožňují například oddělení plochých
odpadů od takzvaných 3D odpadů. PET láhve jsou
roztříděny podle barev také pomocí automatických
optických separátorů, pracujících pro změnu ve viditelném spektru světla. Každý takto vytříděný tok
druhotné suroviny je následně ještě ručně dotříděn
a zbaven případných zachycených nečistot.
Zároveň je pracovníky kontrolována jeho kvalita.
Z nedotříděných materiálů je pomocí tzv. vířivých proudů také odseparován hliníkový odpad
a případně i jiné neželezné kovy. Z té části střední
frakce, kterou není možné odtřídit na materiálové
využití, lze připravovat tuhá alternativní paliva
(TAP, RDF). Z největší frakce jsou ručně dotříděny
a následně recyklovány kartony a plastové fólie,
ze zbytku je možné vyrábět TAP.

Foto: archiv EKOKOM

Podrobnosti o poloautomatickém
odtřiďování směsného komunálního odpadu
najdete na webu

Jak třídí svět
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Česko je zapojeno
do špičkových evropských inovací
Česká společnost ÚJV Řež se, kromě plnění svých komerčních cílů, výrazně profiluje také v oblasti mezinárodních inovačních
projektů. Jako koordinátor nebo vedoucí pracovních oblastí se účastní celé řady evropských i světových konsorcií, které
vyvíjejí pokročilé technologie pro různá průmyslová i zpracovatelská odvětví.

Ř

ežští specialisté se, nehledě na letošní nepříznivou epidemiologickou situaci, aktuálně
zapojili například do evropských projektů
pro průmyslový IoT (digitalizaci a internet věcí),
do vývoje nových metod posuzování bezpečnosti
evropské flotily jaderných elektráren nebo se
podílejí na zdokonalení metod pro zpracování
radioaktivních odpadů. Všechny tyto aktivity mají
společného jmenovatele v důvodech, proč byl ÚJV
Řež do projektů v hodnotách desítek milionů eur
přizván. Těmi hlavními jsou mezinárodní prestiž
zdejších odborníků, vysoce ceněné výsledky jejich
práce ve výzkumné i aplikační sféře a také vyspělé
technologické vybavení. To jsou důvody, proč
prestižní mezinárodní projekty APAL, PREDIS
a CHARM nesou výraznou českou stopu.

z hodnocení, která mohou silně limitovat provoz
jaderných elektráren, je hodnocení celistvosti
(integrity) tlakových nádob reaktorů z hlediska
vlivu tlakově teplotních šoků. Pokročilé analýzy
těchto šoků pro zajištění bezpečného dlouhodobého provozu jaderných bloků řeší mezinárodní
projekt APAL (Advanced PTS Analysis for LTO),
zahájený letos v říjnu. ÚJV Řež v něm jako hlavní
koordinátor řídí konsorcium 14 partnerů. Projekt
získá v následujících čtyřech letech financování
ve výši 4 milionů eur z programu EU Horizon
2020 Euratom I. Výsledky projektu budou využitelné i pro jiná průmyslová odvětví, která se potýkají
s náročnými provozními podmínkami.

Pro bezpečnost provozu
jaderných elektráren

Budování důvěry v bezpečné využití radioaktivity
v řadě oblastí našeho života s sebou nese řadu
technologických i ekologických výzev. Pokročilé zpracování radioaktivních odpadů je jednou
z nich. Evropský projekt PREDIS (Pre-disposal
Management of Radioactive Waste), zahájený
v září 2020, cílí na vývoj a zdokonalení metod pro
bezpečnou a k prostředí šetrnou přípravu radioaktivních odpadů k uložení. Koordinátorem projektu
je finské výzkumné centrum VTT. V ČR se ho
kromě ÚJV Řež účastní také její dceřiná společnost Centrum výzkumu Řež a dále ČVUT Praha

Spolehlivé dodávky bezemisní energie z jaderných elektráren hrají důležitou roli pro dosažení
klimatických cílů EU. Většina z cca 180 jaderných
elektráren, které dnes dodávají elektřinu do evropských sítí, se však nachází ve druhé polovině
své projektované životnosti. Aby si EU zajistila potřebné dodávky elektřiny pro příští desetiletí, musí
se zaměřit na prodloužení životnosti stávajících
bloků, což s sebou přináší potřebu rozvoje metod
pro ověření jejich bezpečného provozu. Jedním
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Pokročilé zpracování
radioaktivních odpadů

a Státní ústav radiační ochrany (SÚRO). Čtyřletý
projekt v hodnotě 24 milionů eur umožní sdílet
znalosti 47 partnerů ze 17 zemí. Do projektu jsou
unikátním způsobem zapojeni také konkrétní evropští zpracovatelé odpadů, jeho výsledky by proto
měly být rychle a snadno aplikovatelné v praxi.

Řešení pro náročná průmyslová prostředí
Celá řada výrobních procesů probíhá v podmínkách, které jsou z hlediska údržby zařízení
a technologií velmi náročné. Obtížné podmínky
mohou brzdit digitalizaci i uplatňování přístupů internetu věcí a umělé inteligence v těchto
odvětvích. Cílem mezinárodního projektu
CHARM konsorcia společností ECSEL je vyvíjet
průmyslová řešení na principu IoT (internet věcí)
s vyšší odolností právě pro náročná technologická
prostředí. Tříletý projekt s 37 partnery z 10 evropských zemí a s rozpočtem 29 milionů eur byl
zahájen v červnu 2020. ÚJV Řež vede v rámci
CHARM segment pro vývoj modulárního manipulátoru. Měl by umožnit nedestruktivní kontroly
zařízení a svarových spojů v obtížně přístupných
kontrolních místech jaderných elektráren. Dalšími českými partnery spolupracujícími v tomto
segmentu CHARM je Západočeská univerzita
v Plzni a Smartmotion, s. r. o. Q
ALENA ROSÁKOVÁ, ÚJV Řež
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Snížení cen energií pomáhá
v koronavirové krizi

Od 1. 11. 2020 snížil ČEZ ESCO obchodní část ceny elektřiny a plynu. Každá spotřebovaná MWh se zákazníkům zlevní
v průměru o 163 Kč u elektřiny a o 121 Kč u plynu. ČEZ ESCO zajišťuje efektivní a ekologicky příznivá energetická řešení
pro firmy, ale také města a obce.

Č

EZ ESCO, největší dodavatel komodit pro
české podniky a poskytovatel moderních
energetických řešení pro průmysl a veřejnou
sféru, snížil od 1. 11. 2020 ceny elektřiny i plynu.
„Jsme v každodenním kontaktu s našimi zákazníky,
a především od malých a středních firem slyšíme,
jak obtížně bojují s negativními ekonomickými
dopady současné pandemie. Jsme proto rádi, že jim
můžeme být v této době silným partnerem, který
jim pomůže snížit provozní náklady nejen našimi
projekty energetických úspor, ale také výhodnější
cenou elektřiny a plynu,“ říká generální ředitel
ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Každá spotřebovaná megawatthodina se tarifním
zákazníkům zlevní v průměru o 163 Kč u elektřiny a o 121 Kč u plynu, což znamená průměrnou
úsporu 7 procent, respektive 12 procent. Konkrétně tarifní zákazník odebírající od ČEZ ESCO elektřinu a plyn v průměru ušetří přes 12 000 korun
ročně. Tyto ceníky platí pro většinu odběrných
míst na nízkém napětí, odběrná místa na vysokém
nebo velmi vysokém napětí (typicky velké podniky) mají nastavené individuální ceny, do nichž
se nižší ceny na velkoobchodních trzích promítají
průběžně při jejich sjednávání.
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ČEZ ESCO
(ENERGY SERVICE COMPANY)
Dceřiná společnost ČEZ komplexně pokrývá
energetické potřeby firem, obcí a institucí
všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny,
plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování
s emisními povolenkami, energetické
audity a energetické poradenství, výstavbu
elektrických zařízení, kogeneračních jednotek
a střešních fotovoltaických elektráren.
Pro řadu zákazníků také jejich energetická
zařízení provozuje a poskytuje služby
týkající se údržby a servisu. ČEZ ESCO je
i dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou
a firemní elektromobilitou. ČEZ ESCO má
téměř 2 000 zaměstnanců a patří do něj
firmy AirPlus, AZ KLIMA, Bytkomfort, ČEZ
Distribúčné sústavy, ČEZ Energetické služby,
ČEZ ENERGO, ČEZ ESCO Slovensko, ČEZ
LDS, ČEZ Servis, ČEZ Slovensko, ČEZ Solární,
Domat, E-Dome, ENESA, HORMEN, KART,
KLF-Distribúcia a Spravbytkomfort.

„Zákazníci nemusejí nic dělat. Slevy se do ceníků
promítají od 1. listopadu automaticky. Na rozdíl
od konkurence zlevňujeme skutečně všem tarifním
zákazníkům, u všech produktů a po celém území
Česka. Nižší ceny platí pro nové i stávající zákazníky,“ upřesňuje Martin Ludvík, ředitel ČEZ ESCO
pro Komoditní produkty a služby.
V případě produktů na dobu neurčitou (nefix)
se nižší cena počítá hned od 1. listopadu. U produktů na dobu určitou (fix) se cena aktualizuje
k datu prodloužení smlouvy. ČEZ ESCO navazuje
na snížení cen pro domácnosti od ČEZ Prodej,
který snížil ceníky pro domácnosti a živnostníky
od října.
ČEZ ESCO dodává elektřinu a plyn přibližně
21 000 zákazníkům z řad firem a veřejné správy. Q
DARINA POVROVÁ, ČEZ

Více informací na:

www.cezesco.cz

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

Jak vzejít z proměny
pracovního prostředí jako vítěz
Digitální transformace firem se letos dočkala nepředvídaného urychlení. Vynucený přesun zaměstnanců mimo kanceláře
rozboural tradiční představu o pracovním prostředí a firmy musely reagovat, protože najednou ztratily přehled, zda jejich
procesy probíhají i na dálku efektivně. Dnes už je zřejmé, že u mnoha podniků povede tato situace ke snahám o trvalejší
proměnu fungování s cílem vyšší konkurenceschopnosti i odolnosti vůči budoucím šokům. Jaké nástroje, zařízení a služby
mohou firmám pomoci k vytvoření pracoviště budoucnosti, radí Petr Hnilička ze společnosti Canon.

P

racovní struktura vytyčená kanceláří se rozpadla a odpověď na tuto situaci musí mít
připravenou i výrobci kancelářské techniky.
„Kancelář je nyní kdekoliv. Doplňujeme proto portfolio a přivádíme na světlo komplexní systém řešení.
Nedocenitelné pro nás byly podněty od zákazníků
z jarního období práce z domova. Dnes tak můžeme
lidem v kancelářích i mimo ně zprostředkovat ještě
příjemnější pracovní zkušenost,“ říká Petr Hnilička,
produktový manažer společnosti Canon CZ.
Výsledkem je komplexní nabídka vzájemně
provázaných produktů a služeb, pro kterou Canon
používá označení Pracoviště budoucnosti. Společnost věří, že touto ucelenou nabídkou osloví firmy,
které aktuální situace ovlivňuje a chtějí si vytvořit
základnu pro další kvalitní fungování a růst.

Pracovní produktivita i na pochodu
Jak neztratit produktivitu, mít přehled o interním
toku dokumentů a zároveň poskytnout zaměstnancům veškeré služby pro efektivní práci?
Odborníci z Canonu mají jasné doporučení –
zaměstnanec ideálně obdrží k výkonu práce
kompaktní multifukční zařízení. To je od administrátora předem nastaveno tak, že ihned po zapojení do sítě nabídne veškeré služby tisku a skenování,
které daný zaměstnanec potřebuje. Multifunkci lze
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pomocí kódu propojit s jakýmkoliv počítačem.
„Pro tento typ práce jsou ideální cloudová služba
uniFLOW Online a multifunkce i-SENSYS. Díky
funkci Pomocník pro archivaci se navíc naskenované obrazy automaticky třídí a zařazují do firemního
workflow. Přesunutí skenovacích procesů do cloudu
s využitím pokročilejších nástrojů pro zpracování je
pro flexibilitu zaměstnanců zásadní,“ radí Hnilička.

Bezpečnost, která neomezuje spolupráci
I když by se mohlo zdát, že v novém pracovním
prostředí dochází ke snižování úrovně zabezpečení, realitou je pravý opak. Zaměstnanec může
naskenované a roztříděné dokumenty z cloudu delegovat na libovolného kolegu, který však musí být
vlastníkem autorizovaného přístupu. „Neexistuje
možnost, aby se dokument dostal do nepovolaných
rukou,“ ubezpečuje Hnilička.
Zajištění bezproblémového oběhu dokumentů
a posílení bezpečnosti napomohou také osobní
elektronické certifikáty. Díky nim je u každého
dokumentu zřejmé, kdo a na jakém zařízení
jej vytvořil. To je zásadní třeba u smluv nebo
faktur. Zařízení imageRUNNER ADVANCE,
pro něž byly některé funkce Pracoviště budoucnosti přímo vyvinuty, zvládnou i robustní šifrování
dokumentů PDF.

Udržitelností to začíná i končí
Závazkem Canonu je minimalizovat dopady
činnosti na životní prostředí, zejména díky péči
o digitální transformaci firem a uchovávání dokumentů v elektronické podobě. Canon ale klade čím
dál větší důraz i na cirkulární ekonomiku.
V Česku třeba již čtvrtým rokem běží projekt
Kopírka hledá kancelář, v němž společnost a její
partneři darují použité, ale plně funkční zařízení do neziskovek. Život těchto multifunkcí tak
nekončí předčasnou recyklací, mohou ještě mnoho
let sloužit nad rámec standardního cyklu.
Další cestou, jak zmenšovat dopad na životní prostředí, je užívání speciálního tiskového
papíru s nízkou uhlíkovou stopou. Na popularitě
získává také proces označovaný jako downsizing,
tedy zmenšování obalů i samotných přístrojů.
Zdánlivou maličkostí usnadňující recyklaci je
pak bezsponkové sešívání. „Tisky do pěti listů umí
stroje imageRUNNER ADVANCE ‚zadrhnout‘
pomocí dvojice zubů i bez použití klasické sponky.
Výsledkem je měkká vazba, která ale vydrží všechny
běžné úkony. Lidem se to líbí a jsou vždy překvapeni, že naše stroje něco takového dokážou,“ uzavírá
Petr Hnilička. Q
CANON

Foto: archiv Canon
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Průmysl 4.0 ve výrobě technických plynů

Hlavní surovina: vzduch
Petr Partsch, generální ředitel společnosti Linde Gas v České republice, představuje oblast, která je – přes své široké
využití – velmi specifická a obecně v podstatě méně známá. A dokazuje, že Česko má v rámci nadnárodní společnosti
významné místo.

Ř

Nabízíte řešení na míru: umíte pro
specifického zákazníka vyrobit i specifický
plyn?
Ano, umíme. Máme aplikaci Specify, umožňující
namíchat směs plynů přímo podle požadavků
zákazníka. Toho využívají především hodně
odborně založení zákazníci typu laboratoří, většina
zákazníků odebírá standardní produkty. Pro ně
máme k dispozici tým aplikačních inženýrů, kteří
jsou schopni reagovat na konkrétní individuální
požadavky. V neposlední řadě jsme nedávno zprovoznili také specializovaný e-shop…
Plyny tedy prodáváte i online?
Digitalizace je jednou z našich současných priorit
a koronavirová krize tuhle cestu ještě více uspíšila.
Našim zákazníkům nabízíme plnohodnotný
e-shop, jehož prostřednictvím jednoduše a rychle
objednají, co potřebují, z pohodlí domova.
Co si lze vůbec představit pod pojmem
speciální a technické plyny?
Naší hlavní surovinou je vzduch. Zakladatel
společnosti Carl von Linde patentoval postup,
jak jednotlivé složky vzduchu rozdělit a získat
kyslík, dusík a argon. K nim můžeme doplnit
další produkty, které už ale získáváme jinými
cestami – například vodík, acetylen, helium a oxid
uhličitý. Speciální plyny jsou pak většinou směsi
výše uvedených produktů, případně samotné plyny
vysokých čistot.
Portfolio vašich produktů je nesmírně široké,
kde je těžiště produkce?
Těžištěm jsou vzdušné plyny – tedy kyslík, dusík
a argon.
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ekne-li se Linde, mnozí sice budou znát
název, ale méně si už představí, čím se
zabývá.
Naše produkty nejsou sice vidět, přesto si bez
nich nelze představit každodenní život. Jsme
důležitou součástí snad všech průmyslových
odvětví. Metalurgie, svařování, chemický průmysl,
sklářství, automobilová výroba, zdravotnictví, ale
třeba i čepování piva nebo balení potravin jsou
oblasti, které se bez našich produktů neobejdou.
Pracujeme opravdu s velmi rozmanitým portfoliem zákazníků, jimž dodáváme nejrůznější typy
plynů potřebných k jejich práci.

Která z těch oblastí je nejnáročnější
na výrobu a proč?
Jak název napovídá, nejsložitější je výroba speciálních
plynů, která klade důraz na vysokou přesnost a také
na analytiku a certifikaci produktů. Podobně je tomu
i u medicinálních plynů. Ze samotných produktů
bych pak zmínil helium, jež se získává jen na několika málo místech na světě. Roste počet možností jeho
využití, a tím se zvyšuje celosvětová poptávka, což se
následně samozřejmě odráží i na jeho ceně.
Evropa obecně klade velký důraz na zelené
technologie a produkty. Jak na to reagujete?
Naší výhodou je, že máme produkty a aplikace,
které pomáhají ochraně životního prostředí. Příkladem jsou například naše aplikace pro čističky
odpadních vod. Přicházíme nově i se zelenými
produkty, které se vyrábějí výhradně za použití
elektrické energie z obnovitelných zdrojů a u kterých dokážeme garantovat minimální uhlíkovou
stopu. Pomáháme tak zákazníkům plnit jejich
ekologické cíle.
Linde je nadnárodní koncern působící
po celém světě. Jakou pozici zaujímá v rámci
koncernu Linde ČR?
Linde plc je celosvětovým lídrem na poli technických plynů a my samozřejmě využíváme
benefity z toho plynoucí, kterými jsou například
technologické poznatky či mezinárodní spolupráce. Postavení České republiky v rámci koncernu

je velmi dobré. ČR má obecně dlouhou tradici
výroby technických plynů. My sami máme širokou
výrobní základnu, hustou prodejní síť, která čítá
téměř 200 prodejen, a silné postavení na českém
trhu, kde dosahujeme obratu 5 miliard korun
a zaměstnáváme více než 500 pracovníků.

Podporuje česká pobočka i oblast výzkumu
a vývoje?
Výzkum a vývoj je v Linde Gas řešen globálně,
přesto máme oblasti, kterými ostatní země podporujeme. Tou první je ROC centrum v Ropici
v Moravskoslezském kraji, ze kterého naši pracovníci vzdáleně řídí výrobu v závodech ve střední
a východní Evropě a na Blízkém východě. Toto
centrum je typickým představitelem Průmyslu 4.0.
Pracujeme zde s autonomními systémy, které
využívají prvky strojového učení, což nám pomáhá
zvyšovat produktivitu práce. Zatímco dříve zvládl
jeden operátor obsluhovat jedno výrobní zařízení,
dnes jich díky těmto technologiím a centralizovanému dálkovému řízení zvládne řídit až deset.
Dále můžeme zmínit výrobu speciálních plynů
a plynů vysokých čistot v Praze. Tu plánujeme
v příštím roce zásadně rozšířit a nově zásobovat
i okolní země. To, že v konkurenci ostatních zemí
byla vedením koncernu pro tyto velké projekty
vybrána právě Česká republika, nás velmi těší. Kromě samotných investic to znamená také vytvoření
několik desítek nových pracovních míst. Q
PETR SIMON
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Právo nebýt sešrotován
Právě jsem si popovídala s Arnoldem. Umí česky, slovensky, maďarsky, polsky, rusky,
srbsky, a dokonce anglicky. Jde o docela chytrého robota s předpřipravenou sekvencí
přibližně 30 konverzací, na základě kterých během pár krátkých online rozhovorů
zjistí, co si lidi ve vaší firmě myslí a co by třeba rádi změnili.

ROBOTICKÝ DOZORCE MĚL
PERFEKTNÍ PŘEHLED NAD KAŽDOU
VTEŘINOU PRACOVNÍ DOBY
ZAMĚSTNANCŮ, PODLE NĚJ
NAPŘÍKLAD NABÍZEL DOŠKOLENÍ,
V DŮSLEDKU PAK NEJMÉNĚ
EFEKTIVNÍM ZAMĚSTNANCŮM ZASLAL
INFORMACI O VÝPOVĚDI.
I TO JE FORMA HR SYSTÉMU.
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B

ylo to krátké a bylo to poprvé: textování se
zvědavým HR robůtkem na internetu. Kdo
fandíte Star Wars, můžete si místo Arnolda,
který vznikl za podpory skupiny LMC, dosadit třeba C-3PO nebo R2D2 v jejich jednodušším módu.
Arnold prozatím neumí intergalaktický standard,
ale možná je to jen otázkou času. Seznámit se
s ním letmo můžete zdarma, respektive po vložení
e-mailové adresy. Cenu plnohodnotné verze, která
přináší zpětnou vazbu o náladě zaměstnanců, si
můžete zkalkulovat přímo na Arnoldově webu.
Využití umělé inteligence, například konverzačních robotů arnoldovského střihu, je jen jedním
ze směrů, kudy se nové HR bude ubírat. A je to
zábavné, velké, pestré a těžko vyčerpatelné téma.
I téma závažné, jehož hloubku vystihují silné
mediální headliny jako HR can change the world
nebo HR can help create the future. Pravdivou podstatu dvou krátkých větiček dokresluje
poznatek současného průzkumu IBM říkající, že
aktuálně došlo k trvalému posunu v očekáváních
zaměstnanců od jejich zaměstnavatelů, včetně
lepší podpory jejich tréninku v oblasti fyzického
a emočního zdraví nebo dovedností.
Je nadmíru důležité, aby se z HR nevytratil lidský prvek. Přeneseně, abychom na lidský kontakt nezapomněli, dokonce abychom jej cíleně pěstovali. Právě
dnes máme v rukou technologie a nástroje (máme je
v rukou doslova, neboť v tomto smyslu je řeč i o sociálních sítích ve smartphonu), které mohou změnit
podstatu lidství. Nedávno o tomto tématu promluvil
vysokoškolský pedagog a neurolog Martin Stránský,
když řekl, že sociální sítě mění naše chování i mozek,
kde se některá centra zmenšují. Ztrácíme empatii
a začínáme se chovat jako počítače.

NA CO SE PTÁT PŘI PLÁNOVÁNÍ
NÁKUPU HR SOFTWARU
MODULÁRNOST ŘEŠENÍ
Software bude schopen rozvoje v souladu
s rychlostí, jakou se bude rozšiřovat
i samotná společnost.
BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE
Správný personální software nejen
zjednoduší personální procesy ve firmě,
ale bude také schopný bezproblémové
integrace do jiných obchodních procesů.
INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ
Personální software nejdříve otestujte
například formou demoverze. Soustřeďte se
na přirozenou uživatelskou vstřícnost.
AUTOMATIZACE PROCESŮ
Hledejte software, který umí HR činnosti
zcela převzít a opravdu HR oddělení uleví
od opakujících se rutinních operací, omezí
chybovost lidí nebo ztrátovost dokumentů.

S citem pro člověka i pro robota
Faktem je, že Arnold rozhodně není sám. Inteligentní roboti se běžně používají už i v HR a některé průzkumy napovídají, že nám v budoucnosti
mohou také šéfovat. Roboti už nabírají i vyhazují
pracovníky a dokážou určit, kdo se chystá z firmy
utéct. Mnoho z navazujících témat je na hraně
etiky a na řadu firem se za využití robotů v HR
procesu snesla kritika.
V kontrastu s tím ale rezonuje zkušenost HR
konzultantů Future Workplace, což je poradenská
a výzkumná firma v oblasti lidských zdrojů v USA.
Když v roce 2019 ve spolupráci se společností
Oracle vyzpovídali 8 370 zaměstnanců v 10 zemích
světa, došli k překvapivému zjištění. „64 procent
z dotazovaných by důvěřovalo v otázkách řízení
firmy více inteligentním robotům než přímým
nadřízeným. Celých 82 procent respondentů si
myslelo, že roboti zastanou určité oblasti řízení
firem lépe než lidé,“ říká Celina Bertallee, Senior
PR Manager v Oracle.
Otázkou je, nakolik tato procenta vypovídají o důvěře v pokrok a nakolik o nedůvěře vůči manažerům, tedy lidí vůči lidem (více v grafu).
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Ale zpět do České republiky. Na trhu je nyní řada
možností, jak za pomoci technologií, aplikací, robotů chytrých i novorozených pracovat bezpečně
ve všech oblastech HR; bez flashbacku několika
dílů Terminátora, pohodlně, efektivně a vzdáleně,
ať jde o náborový assesment, projektové řízení
a workflow, digitalizaci dokumentů včetně zapojení samotných zaměstnanců do jejich správy. Mladším generacím tento trend vysloveně sedí a i menší
firmy nacházejí zalíbení v úzkoprofilových
aplikacích. Z těch populárních vybral headhunter
a HR recruiter Matěj Matolín tyto: Trello, Slack,
Face Match, BambooHR, Greenhouse a další.
Vedle aplikací jsou v nabídce robustní podnikové
systémy pro komplexní personalistiku, například
Vema, OKSystem, PS Help a mnoho dalších kvalitních projektů a samozřejmě moduly SAP.

AI MĚNÍ VZTAH MEZI LIDMI A TECHNOLOGIEMI V PRÁCI
Kde pracovníci věří více robotům než manažerům? Obecně by 64 % dotazovaných věřilo více
robotovi než svému manažerovi a polovina by se obrátila na svého robota raději než na svého
manažera. Nejsilněji to cítí pracovníci v Indii, ale i Evropa je nad 50 %.
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Kdo přežije
Personalistika se mění a mění se i HR systémy.
Jeden z obecných trendů je takový, že moderní HR
systémy jsou postaveny na portálech pro zaměstnance. Sofistikované personální systémy svou
komplexností dokážou pokrýt celý zaměstnanecký
cyklus se všemi jeho individuálními potřebami, a to
odkudkoliv. Do systémové evoluce zasahuje i digitalizace, mobilita a využívání cloudových služeb.
Doposud bylo obvyklé, že jednou za 8 až 10 let
musí organizace HR systém nově nasadit nebo vyměnit, což rozhodně není úkol na lusknutí prstů.
V současnosti může být jen na českém trhu okolo
50 dostupných nástrojů, které parametry a funkce
vhodného HR systému splňují. Jde i o velmi komplexní řešení se špičkovým know-how, ale úspěšnost výběru a implementace záleží i na nuancích
samotných firem a také na jejich vizi budoucího
stavu. Nic jednoduchého, přesto je zřejmé, že systémy obecně nám uvolní ruce. Společnost Talterra,
která firmám nabízí organizaci výběrového řízení
pro HR systém, se vybavila předpřipraveným
seznamem více než 400 funkčních, technických
a provozních požadavků. Uvádí, že dobu potřebnou k výběru systému zkrátí minimálně o 30 %,
zejména díky šablonám dokumentů a jasným
hodnoticím kritériím.
Na náročnost zavedení jakýchkoli systémů
upozorňuje již dobře známé rčení, že firma, která
přežije implementaci SAPu, přežije už všechno.
„Je to nadsázka, která dokresluje to, že implementace nových systémů na řízení chodu společnosti
je spojena s revizí a redefinicí firemních procesů,“
uvádí své postřehy Jaroslava Rezlerová, prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb
a generální ředitelka ManpowerGroup, a doplňuje: „Software na podporu řízení by neměl být
designován podle stávajícího způsobu fungování, ale
podle chtěného, ideálního budoucího stavu. Nový
systém by neměl konzervovat zastaralé procesy, ale
měl by být krokem k efektivnějšímu řízení. Opravdu
klíčové je mít dobře sestavený interní tým a skvělého
konzultanta, kteří definují procesy a vytvoří zadání
pro nastavení IT systému.“ Jinými slovy, na výběru
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konkrétní značky řešení nezáleží zdaleka tolik
jako na správném zadání. A pro něj musíte velmi
dobře znát svoji firmu, její DNA a veškeré procesy
obecně i do hloubky.

HR systémy v době covidové
Psát o trendech je velmi tenký led, spousta věcí se
mění s nebývale rychlou kadencí. Příkladem je názor
na práci z domova včetně online účasti na strategických firemních poradách. Ač se to v březnu
zdálo pohodlné a časově efektivní, velmi brzy jsme
zjistili, že kdo chce dělat kariéru, nemůže si dovolit
prezentovat svůj názor jako online člen porady, která
jinak probíhá za fyzické přítomnosti dalších manažerů. Můžete přicházet se sebechytřejšími podněty
a protiargumenty, se sílou osobní přítomnosti kolegů
budete jen velmi těžko soupeřit.
Pandemie přinesla dva protichůdné trendy i v oblasti
zavádění nových systémů na řízení náborů, personální agendu a sledování výkonu zaměstnanců, jak
je uvádí Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu
ManpowerGroup: „Hromadné využívání home
office donutilo firmy investovat do prostředků pro
vzdálenou práci, jako jsou telekonferenční aplikace,

sdílení dokumentů, týmová práce, a samozřejmě
investice do posílení kybernetické bezpečnosti,“ uvádí
Halbrštát. Naopak v praxi podle něj jen ojediněle
vidíme investice do nástrojů projektového řízení, aby
manažeři dokázali lépe plánovat při vzdálené práci
úkoly a hodnotit výkon zaměstnanců.
Manpower zároveň pozoruje oddálení investic
u softwaru na řízení náboru, takzvaný applicant
tracking systems (ATS). Je to jednak v důsledku
snížení náborových aktivit a dále postojem, že pokud stávající systém stačil dosud, vydrží ještě další
rok. „Při prezentacích našich průzkumů firmám
v regionech se dotazujeme na nástroje, které firmy
využívají pro řízení náboru. Úplně nejčastěji je to
kombinace Excelu a základních nástrojů, které nabízejí pracovní portály pro správu online náboru,“
uvedl Halbrštát. Přitom možností je mnohem více.

Systémy i appky pro giganty
i mini kolektivy
Pojďme se proto podívat na HR aplikace, které tak
vyhovují mileniálům a jejich nástupcům z generace Z. Nejde o žádné hračky, které by zaměstnance
odváděly od práce, mezi jejich druhy patří nábo-
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MODULY TYPICKÉHO HR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
Zaměstnanecký portál

Manažerský portál

Nábor

Workflow

Hodnocení

Vzdělávání a rozvoj

Odměňování a benefity

Kariéra a nástupnictví

Jádro

Personální evidence

Systematizace organizační struktury a pracovních míst

rový a personální systém, alternativy e-mailu či
aplikace pro vzájemné vzdělávání. Začněme právě
u ní. Na trhu bylo několik zajímavých počinů jako
česká Mentee nebo Posli z dílny ruského vývojáře.
Nyní je funkční nástroj IM-PROVE, který má
velký přesah do dobrovolnictví. Je dobrý pro budování vztahů mezi lidmi a jeho podstatou je heslo:
Každá dobrovolnická zkušenost tě posune dál
a tím, že někomu pomůžeš, se také něco naučíš.
Neboli: Já něco umím, ty se to chceš naučit. Zcela
reálný příklad, jaký užitek aplikace přináší, může
být i z naší redakce: Sabina uměla skvěle vařit
a vyšlo najevo i to, že má vlastní úspěšný blog; Petr
vedl divadelní kempy a mohli jsme tak lépe pochopit, jak se trénuje pověstná „herecká paměť“.
Z dalších produktů trhu 3. tisíciletí by vás mohl
zaujmout moderní ATS systém GREENHOUSE
(ATS je systém pro sledování uchazečů, umožňuje
elektronickou manipulaci s náborovými potřebami). Správa kandidátů je tu na velmi dobré
úrovni – vidíte například historii komunikace
s uchazečem, můžete si nastavovat upomínky
ke kandidátům, nastavit automatické alerty,
využívat reporty. Nabízí desítky integrací i plugin
k gmailu. Přestože jsou ATS systémy efektivním
nástrojem, v Česku je využívá pár set největších
firem nebo některé personální agentury.
Určitě jste také slyšeli o platformě Slack. Matěj
Matolín píše, že v IT komunitě je Slack hodně
populární a v některých firmách zcela nahradil
e-mail. Vznikl jako vedlejší produkt při vývoji
počítačových her, když si vývojáři udělali vlastní
nástroj pro týmovou komunikaci a sdílení dat.

Wellbeing a benefity
Jakýkoliv proces, který lze v oblasti řízení lidských
zdrojů zautomatizovat, je velkým přínosem pro
personalisty. V činnostech HR oddělení je minimálně deset oblastí, které mohou být pomocí automatizace velmi zefektivněny. Jedná se o onboarding, zaměstnanecká data, docházku zaměstnanců,
hodnocení zaměstnanců, offboarding, evidenci
drobných nákladů, služební cesty, vzdělávání
zaměstnanců, bezpečnost práce a evidenci úrazů,
mimořádné odměny, zadávání nenárokových
mzdových složek, benefity zaměstnanců.

Zpracování mezd

Právě na poli benefitů je zajímavá konkurence, ze
které budou profitovat zaměstnanci. „Benefity jako
součást moderního HR systému jsou určitě něčím,
co má společného jmenovatele, a tím je zaměstnanec,“ říká Tereza Knířová, manažerka komunikace Sodexo Benefity, a dodává, že moderní
HR systémy by měly podporovat základní správu
zaměstnaneckých benefitů a být snadno napojitelné na řešení jejich dodavatelů. Sodexo v současné
době pracuje na vytváření API rozhraní, které
umožní snadné napojení HR a ERP systémů
na Sodexo aplikace. Knířová také připomíná, že
integrace systému pro správu benefitů do firem
ušetří personalistům mnoho času. Při sofistikovaném sdílení dat lze eliminovat ruční kontroly
faktur s údaji o čerpání benefitů, uzavírání účtů
v benefitním systému na základě ukončení pracovního poměru a podobně.
Ani benefitům se nevyhnuly trendové změny
a nová nastavení firem se promítla do preferencí
zaměstnaneckých výhod. Firmy se začaly mnohem
více soustředit na zdraví a prevenci svých lidí, jak
potvrdila Knířová. „Další ze změn letošního roku
je výrazné zvýšení poptávky po digitálních řešeních.
Na předních příčkách jsou v České republice

Docházka

elektronické stravenky. Zaměstnavatelé díky nim
ušetří spoustu času s administrativou a zaměstnanci
nemusejí řešit, jestli na ně někde vracejí,“ upozorňuje manažerka komunikace významné firmy
ve službách pro kvalitu života.

Nepatříme do šrotu
Možná právě benefity v budoucnosti pojmenujeme jako způsob, kterým se firmy a HR specialisté
podíleli na dobré fyzické i psychické kondici lidí.
Díky tomu jsme přes všechny výhody technologií, systémů a robotů zůstali zdravými a aktivními bytostmi, nesešli pohodlím a neodsunuli
sami sebe do šrotu. A jak na tom jsou s kondicí
budoucí Arnoldové a roboti s vyspělou umělou
inteligencí? Ben Goertzel, vývojář AI, který se
zaměřuje na myslící stroje s obecnou kognitivní
schopností na lidské úrovni, se nedávno vyjádřil
v tom duchu, že pokud stvoříme robota schopného svobodného autonomního rozhodování,
budeme mu muset přiřknout práva, která jeho
svobodu budou chránit. Jedním z nich může být
právo nebýt sešrotován. Q
HANA ČERMÁKOVÁ
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ABRA Gen
Ready2go

POTŘEBUJETE RYCHLE
FUNGOVAT ONLINE?
Využijte výkonný ERP ABRA Gen ve verzi Ready2go,
který vám umožní podnikat na pevných základech
bez ohledu na pandemická opatření.
Společně to zvládneme do 30 dnů.
Co získáte?
•

Výkonný ERP systém určený pro řízení a fungování klíčových ﬁremních
procesů velkých a středních ﬁrem.

•

Robustní e-shop integrovaný s informačním systémem.

•

Práci všech uživatelů kdykoliv a odkudkoliv přes internet.

•

Prodejní kanál 24/7 nezávislý na vládních omezeních.

•

Vstupní migraci dat a zaškolení uživatelů.

•

Výkonnou a plně ﬂexibilní platformu podporující změny a budoucí
rozvoj ﬁrmy.

Ready2go znamená plnohodnotný ERP systém ABRA Gen, který
zprovozníme do 30 dnů tak, aby vaše ﬁrma mohla rychle pracovat online.
Veškeré výhody pokročilé automatizace, integrace a přizpůsobení vyřešíme
následně na míru v rámci dlouhodobého rozvoje systému.
Přepněte do online na:
www.abra.eu/ready2go

-,6727$.9$/,713Î(2b9$Ģ(='5$9
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Marketingové aktivity a spolupráce v cestovním ruchu
v době covidu-19 z pohledu organizací destinačního managementu

Loket

Jednou z úloh České centrály cestovního ruchu – CzechTourism je spolupráce s regiony a s organizacemi destinačního
managementu (DMO) na všech úrovních. To, že koronavirová krize přinesla velké obtíže všem subjektům cestovního ruchu,
není novinkou. Na druhou stranu se díky tomuto mimořádnému stavu podařilo posílit spolupráci napříč celým odvětvím
a ani v případě agentury CzechTourism a krajských DMO se nejednalo o výjimku.

C

zechTourism podporuje regiony a domácí
cestovní ruch v mediální kampani #světovéČesko, která směřuje návštěvníky na oblíbený
turistický portál Kudy z nudy. Na kudyznudy.cz
najdou turisté více než osmdesát tisíc tipů na výlety a jeho návštěvnost dosáhla v loňském roce osmnácti milionů návštěv. Dlouhodobým partnerem
Kudy z nudy je také Český systém kvality služeb.
Ve společných mediálních kampaních představují
organizace oceněné značkou Q.
V návaznosti na šíření covidu-19 a přijatá opatření
jsme se zeptali zástupců čtyř certifikovaných destinačních agentur, jaký měla současná situace dopad
na jejich činnost.

Karlovarský kraj
V Karlovarském kraji nám odpovídal Petr Židlický,
předseda spolku Živý kraj – Destinační agentura
pro Karlovarský kraj, z. s.
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Jak letošní rok proměnil spolupráci
s podnikateli a dalšími partnery ve vašem
regionu?
Spolupráce destinační agentury se subjekty cestovního ruchu probíhá dlouhodobě. V letošním roce
však bylo nutné některé aktivity, jako jsou fam
tripy a press tripy nebo workshopy, omezit. V reakci na covid-19 došlo k posílení marketingové
komunikace, do které se zapojily hotely, lázeňské
domy a další. Destinační agentura zároveň zastává
i informační funkci mezi partnery a asociacemi.
Jak u vás v regionu zatím hodnotí letošní rok
partneři? Vidí nějaká pozitiva?
Výrazný úbytek zahraničních turistů pocítili
kromě lázeňských domů a hotelů i místní tradiční
výrobci, jako je sklárna Moser. Letní sezona částečně kompenzovala ztráty z jara a zvýšený zájem
o Karlovarský kraj projevili i tuzemští turisté. Na-

vzdory tomu však některé hotely a restaurace byly
nuceny uzavřít svůj provoz a z důvodu opětovných
opatření nebylo možné se finančně zajistit.

Jak jste museli změnit vaše aktivity
po opětovném zavedení opatření proti šíření
covidu-19?
Výrazným zásahem do tradičních aktivit bylo zrušení veletrhů a venkovních akcí u nás i v zahraničí.
Zrušen byl i mezinárodní incomingový workshop
Czech Republic Travel Trade Day, který se měl
konat právě v Karlovarském kraji. Na konci března
jsme proto upravili marketingový plán, a to především komunikační plán do zahraničí, a výrazně
jsme posílili komunikaci v tuzemsku. Ve velké
míře jsme vše přesunuli do online prostředí. Hlavním motivem komunikace byla prevence, zdravý
životní styl a pohyb v přírodě. Tato témata budou
komunikována i v následující sezoně.

Foto: © CzechTourism – fotobanka, autor: Libor Sváček
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Co je podle vašeho názoru nejvíce potřeba
pro opětovné nastartování cestovního ruchu
ve vašem regionu?
Nezbytným bodem pro Karlovarský kraj je návrat
zahraničních turistů a klientely nejen z blízkých,
ale i vzdálenějších trhů. Velmi důležitou roli zde
hrají zejména klienti z Německa, z Ruské federace
a dalších států SNS. Vzhledem k vyčerpaným
možnostem podnikatelů je na řadě stát, který
musí poskytnout efektivní finanční kompenzace.
Kromě udržení provozů je potřeba si udržet také
zaměstnanost, především pak v řadách odborného
zdravotnického personálu.

Hlavní město Praha
Zástupcem Prahy je Michal Drobík, ředitel
obchodního rozvoje v Prague City Tourism, který
nám odpověděl na stejné otázky.

Jak letošní rok proměnil spolupráci
s podnikateli a dalšími partnery ve vašem
regionu?
Spolupráce s partnery v případě pražské organizace
probíhala v jiném modu z více důvodů. Velkou změnou si v první půlce roku prošla Pražská informační
služba, z níž se stala akciová společnost hlavního

Foto: Jihočeská centrála cestovního ruchu

Praha

Foto: © CzechTourism – fotobanka, autor: Martin Rak

Foto: © CzechTourism – fotobanka, autor: Ladislav Renner

Praha

Hluboká nad Vltavou

města Prahy Prague City Tourism, a. s. Nyní je
oficiální organizací destinačního managementu.
Ke změně ve spolupráci přispěla i situace spojená
s covidem-19. Většina prezenčních akcí byla
zrušena a nahrazena online formou, která není
plnohodnotnou náhradou. Jako podporu místních
poskytovatelů služeb spustila Praha projekt
s názvem „V Praze jako doma“. Je potřeba hledat
dlouhodobá řešení a připravit se na návrat turistů.

flexibility a krátkodobé plány, které Prague City
Tourism připravuje v několika variantách. Pracuje
se na kvalitě služeb, udržitelnosti a podpoře místních podnikatelů. Vzhledem k bariérám přeshraničního cestování byla omezena spolupráce s partnery z incomingu. V současné době jsou domácí
turisté jediným příjmem cestovního ruchu v Praze.
Snahou do budoucna je i intenzivnější spolupráce
s domácími subjekty cestovního ruchu.

Jak u vás v regionu zatím hodnotí letošní rok
partneři? Vidí nějaká pozitiva?
Celé odvětví cestovního ruchu trpí. Není výjimkou,
že někteří podnikatelé byli nuceni svůj podnik
uzavřít. Máme-li však hledat i pozitiva, tak snad
že stávající situace v určité rovině semkla všechny
aktéry dohromady. Subjekty se snaží spolupráci
zintenzivnit a vystupovat jednotně. Pochvalují si
také projekt „V Praze jako doma“ s benefity.

Co je podle vašeho názoru nejvíce potřeba
pro opětovné nastartování cestovního ruchu
ve vašem regionu?
Důležité je odbourat psychickou bariéru pro cestování a získat si důvěru turistů. Neméně podstatné
je udržení infrastruktury cestovního ruchu, bez níž
by se turisté neměli kam vracet.

Jak jste museli změnit vaše aktivity
po opětovném zavedení opatření proti šíření
covidu-19?
Kampaň „V Praze jako doma“ bude prodloužena
do konce roku, přizpůsobena tomu bude i mediální kampaň. Současná doba vyžaduje velkou dávku

Moravskoslezský kraj
Ředitel Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., krajské
destinační společnosti, David Karčmář přidal své
odpovědi za Moravskoslezský kraj.

Jak letošní rok proměnil spolupráci
s podnikateli a dalšími partnery ve vašem
regionu?
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Foto: © CzechTourism – fotobanka, autor: UPVISION
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Ostrava

Spolupráce v regionu probíhá velmi dobře,
aktuální situace ji dokonce zintenzivnila a zlepšila vnímání Moravian-Silesian Tourism ostatními subjekty v cestovním ruchu. Spolupráce
otevírá subjektům možnosti zapojit se do řady
marketingových aktivit, a to nejen našich, ale
i CzechTourismu, jehož jsme regionálním partnerem. Na podporu domácího cestovního ruchu
jsme vytvořili kampaň #MámeSvětovýKraj, která
byla doprovázena výzvou na sociálních sítích,
do které se zapojili známé osobnosti, například
Ewa Farna nebo Richard Krajčo, kteří představili
svá oblíbená místa formou videí. Za zmínku stojí
i spolupráce s atraktivitami, kam se díky akci
„vstupy zdarma“ podařilo přitáhnout návštěvníky.

Jak u vás v regionu zatím hodnotí letošní rok
partneři? Vidí nějaká pozitiva?
Tento rok byl pro cestovní ruch velmi těžký, jelikož
se mimo jiné na jaře „nekonaly“ Velikonoce a dva
prodloužené víkendy. Ztrátu pocítilo i odvětví
MICE, které přišlo o svou byznys klientelu. Citelné
byly zákazy velkých akcí, jako je Zlatá tretra,
Colours of Ostrava nebo Beats for Love. Současný
stav vnímám jako výzvu k hledání nových neotřelých cest a forem, ale momentální situace je pro
většinu podnikatelů v cestovním ruchu kritická
a budou muset bojovat za udržení se na trhu.
Jak jste museli změnit vaše aktivity
po opětovném zavedení opatření proti šíření
covidu-19?
Stále pokračujeme ve svých naplánovaných
aktivitách, které pochopitelně přizpůsobujeme
aktuálnímu dění. V současné době se připravujeme na zimní sezonu, aktualizujeme své webové
stránky a zabýváme se aktivitami na příští rok.
Budeme se snažit o realizaci přeshraničních
projektů a využití dotací na základě spolupráce
se Slovenskem a Polskem.
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Co je podle vašeho názoru nejvíce potřeba
pro opětovné nastartování cestovního ruchu
ve vašem regionu?
Některé subjekty nemají bez finanční podpory
státu šanci současnou situaci zvládnout. Pokud
nebude možné udržet podniky v provozu, nebude
možné nastartovat cestovní ruch. Spolu s tím také
souvisí vysoká provázanost odvětví a velký počet
pracovních míst. Do budoucna je důležité získat si
zpět důvěru lidí a jejich neutuchající chuť cestovat.

Jihočeský kraj
Z Jihočeského kraje nám na otázky odpověděli
tři zástupci – Klára Kaštylová, vedoucí pracovní
skupiny domácího cestovního ruchu Jihočeské
centrály cestovního ruchu, Tomáš Polanský, produktový manažer DMO Českobudějovicko-Hlubocko, a Michal Jarolímek, produktový manažer
DMO Novohradsko-Doudlebsko.

Jak letošní rok proměnil spolupráci
s podnikateli a dalšími partnery ve vašem
regionu?
Klára Kaštylová: Ačkoliv JCCR dlouhodobě usiluje o strategickou spolupráci s podnikateli, řádné
prohloubení této spolupráce přinesl až letošní rok,
kdy Jihočeský kraj prostřednictvím JCCR realizuje
dotační podporu na přenocování v zapojených
ubytovacích zařízeních.
Tomáš Polanský: Během letošního roku se
z mého pohledu zvýšila a prohloubila komunikace s podnikateli. Navázali jsme nové kontakty
včetně spolupráce a s ohledem na uvedené bych
řekl, že situace byla tímto prospěšná. Dlouhodobé
plánování a vize je momentálně mimo hru, jelikož
nejistota do dalších týdnů postupně ubírá všem
motivaci. Na druhou stranu se nechceme vzdávat
a snažíme se pracovat tak, že již brzy přijdou
lepší zítřky, na které chceme a potřebujeme být
připraveni.

Jak ve vašem regionu zatím hodnotí letošní
rok partneři? Vidí nějaká pozitiva?
Tomáš Polanský: Se začátkem roku se očekávala
skvělá sezona, spolupráce běžely a postupně se
dotahovaly ke vzájemné spokojenosti. Léto se naštěstí v oblasti (i po jarní situaci) povedlo a mnohé
z nich zachránilo od dramatických následků,
na podzim ale opět přišla další opatření.
Michal Jarolímek: Z ohlasů našich partnerů
vnímáme pozitiva v poměrně velkém počtu
návštěvníků turistické oblasti v letních měsících, díky čemuž se zaplnily ubytovací kapacity.
Jako pozitivum byl většinově vnímán i slevový
program Jihočeského kraje, který byl rychle
připraven.
Jak jste museli změnit vaše aktivity
po opětovném zavedení opatření proti šíření
covidu-19?
Klára Kaštylová: Kromě zrušení velké části nasmlouvaných mediálních ploch ke kampani, která
měla běžet až do konce listopadu, bylo dalším
problémem zrušení akcí, především oblíbených
výlovů rybníků. I přesto se však nadále snažíme
podporovat pěší a cykloturistiku v přírodě.
Tomáš Polanský: V době covidu-19 jsme měli
paradoxně více práce než normálně. Snažíme se
dohnat resty, nastavit nové procesy a připravit se
na restart, což se v jarní fázi povedlo velmi dobře.
Opětovné zavírání podniků je však kritické. Chceme, aby lidé znali aktuální nabídku, když se k nám
vydají. Nechceme se stát destinací duchů.
Co je podle vašeho názoru nejvíce potřeba
pro opětovné nastartování cestovního ruchu
ve vašem regionu?
Tomáš Polanský: Odpovědí na tuto otázku je
jistota budoucnosti, kdy bude možné již plánovat
a přijímat rezervace.
Michal Jarolímek: Bezpečná epidemiologická
situace a hygienická opatření, která budou na jednu stranu dávat lidem svobodu pohybu a aktivit
a na stranu druhou budou dávat pocit bezpečí.
Samozřejmě sem patří i příprava nových produktů.
Klára Kaštylová: Cestovní ruch bez podnikatelů
nemůže existovat. Je velmi důležité udržet „ve hře“
podnikatelské subjekty přímo spojené s cestovním
ruchem. Je třeba také stále strategicky podporovat
návštěvnost jižních Čech a zůstat v pomyslném
hledáčku potenciálních návštěvníků. Q
AGENTURA CZECHTOURISM

Výlety s Q
jsou sQělé
Vybírejte z tisíců turistických
tipů na kudyznudy.cz
a objevujte služby s Q

prezentace M.I.C.E. potenciálu České republiky
—
koordinace marketingových aktivit kongresového a incentivního turismu
—
podpora kandidatur a kongresů
—
spolupráce s odbornými asociacemi

czechconvention.cz

MICE: bezpečný event

PŘIPRAVENI

NA HYBRIDNÍ KONFERENCE
AQUAPALACE HOTEL PRAGUE
Q profesionální konference, incentivní akce i malá privátní setkání
Q široké spektrum atraktivních doplňkových a zážitkových služeb
Q dostatečné garážové kapacity
Q nejmodernější technické vybavení pro konání, přenos i sledování

prezentace pro stovky vzdáleně připojených účastníků

NOCOVID jako projev respektu
a odpovědnosti

www.komora.cz

Foto: archiv Aquapalace Hotel Prague

MICE příležitosti
v jednotlivých krajích ČR
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Foto: archiv České eventové asociace

MICE: bezpečný event

Výroční ceny České eventové asociace byly naživo
naposled předány v sále multifunkčního centra DOX+
na podzim roku 2019. Letošní předávání se odehrálo
ve virtuálním prostoru. Strategie NOCOVID je krokem
i k tomu, aby se za rok předávalo opět osobně.

NOCOVID jako projev
J
respektu a odpovědnosti
Jednou z oblastí silně postiženou pandemií jsou nejrůznější veřejné akce.
Eventy. Jaká je jejich současnost, a především jaká bude jejich budoucnost, to
v rozhovoru hledají předseda České eventové asociace, začleněného společenstva
Hospodářské komory ČR, a ředitel společnosti Event Selection Vít Rozehnal
a spolu s ním Aleš Klemperer, člen výkonného výboru asociace a ředitel eventů
společnosti MVP events.
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ak širokou škálu vůbec eventy
představují, co všechno sem spadá?
A co je postiženo nejvíc?
VR: Eventy obecně zahrnují veškeré režírované
události ve formátu určitých setkání, na kterých se
odehrává to, co bylo předem naplánováno. Někdy
jsou to akce solitérní, někdy přidružené k akcím
jiným. V tomto smyslu jsou to veškeré sportovní
a kulturní akce, charitativní akce a aktivity na podporu byznysu a obchodu. Cíle mohou být různé.
Vydělil bych event marketing, což je komunikační
disciplína, která pomáhá zvyšovat či vůbec realizovat zisk, ať již je to na poli B2B, B2C, nebo B2E.
Podporují vztahy s partnery, zákazníky, dodavateli,
zaměstnanci i se širokou veřejností.

MICE: bezpečný event
AK: Event marketing je jedna z nejdůležitějších
disciplín komunikačního mixu. Je velmi důležitá
nejen pro launch produktů a značek, ale hlavně,
jak říká Vítek, pro budování vztahů. Bez event
marketingu si dnes lze komunikace představit
velmi těžko. Například content marketing, obor,
který je poslední roky rovnocenným partnerem
masmédií, bude bez event marketingu fungovat
velmi obtížně. Pokud se nic neděje, není obsah…
VR: Je těžké říct, co trpí nejvíc, protože my
jsme sektor, který vlastně od března kompletně
stojí. V létě sice nastalo uvolnění, ale velké akce
a festivaly samozřejmě nebyly a současně to bylo
období prázdnin, kdy se neodehrávají ani žádné
firemní akce nebo veletrhy.
AK: A to stejné platí pro korporátní a obchodní
průmysl. Ty nejdůležitější eventy se převedly
do online anebo virtuálního prostředí. Drtivou
většinu plánovaných akcí však zadavatelé
prostě přeložili na podzim, nebo na neurčito.
Na podzim se ale také nic nestihlo. V první vlně
bylo možné odkládat, ale v současné době hlad
pro eventech sílí a všichni hledáme možnosti,
jak jej uspokojit. Osobní kontakt se prostě
plně nahradit nedá. I kdyby byl virtuální svět
sebedokonalejší.

Část aktivit do něj jistě přenést lze, co ale
ty ostatní? Budovat vztahy ve virtuálním
prostředí není úplně ideální…

Co můžete udělat pro budoucnost eventů
jako takových?
VR: Až se dostaneme do stavu, kdy budeme moci
konat, tak o tom budeme moci mluvit konkrétněji.
Zatím je problém, že vláda nepracuje s rizikem,
ale s počtem osob. Pokud je někde povolena účast
maximálně jednotek osob, nic se konat nebude,
takže rozjezd počítáme na dlouhé měsíce.
AK: Přesně tak. Počet osob je jedna strana mince,
ale ta druhá, klíčová, jsou opatření a práce s rizikem nákazy, respektive se snahou o jeho eliminaci.
Děláme všechno proto, abychom NOCOVID pravidla vyladili na nejvyšší míru, abychom dokázali
připravit a zajistit taková opatření, která nejen potlačí rizikovost jakéhokoli eventu, ale hlavně zbaví
zadavatele obav. Každý zadavatel se dnes a denně
pohybuje na hranici smíšených pocitů. Nutně
potřebuje event byznys aktivovat, ale má obavy, co
se stane, když se někdo nakazí…
Jak se dá v případě eventů realizovat riziko
a kde ho vidíte především?
VR: Zmíním jeden problematický bod na úvod.
V aktuální tabulce PES jsou všechny hromadné
aktivity v jednom pytli. Nezáleží na tom, jestli je to
spontánní večírek čtyřiceti osob v restauraci nebo
seminář pro čtyřicet osob, organizovaný odbornou
společností. To si myslíme, že je špatně a že by se
to mělo změnit, protože naši členové jako expertní
organizátoři mají jinou míru odpovědnosti, je

dokonce i trestně-právní. Takže prvním krokem by
mělo být uznání profesionální organizace eventů
a jejich zvýhodnění před těmi spontánními večírky
v nočním klubu.
AK: Rizikové faktory se většinou dají kontrolovat,
spočívají především v určité účastnické interakci.
Tedy jestli jsou určena pevná místa k sezení, jestli
je akce venku nebo uvnitř, jestli je občerstvení, zda
lze účastníky dotrasovat v případě potřeby. K tomu
jsme vypracovali strategii a manuál NOCOVID
a umíme zorganizovat event bezpečně, jsme
schopni kontrolovat, kde kolik lidí je, naplánovat,
jak dlouho tam mohou být a co mohou dělat,
a také to umíme kontrolovat.
VR: A to podstatné, jsme schopni do toho i investovat.
AK: Čímž se odlišujeme od amatérských a levných
organizátorů eventů. Ti sice často proklamují
zodpovědnost a bezpečnost, ale nejsou ochotni
většinou investovat ani čas, ani peníze. Možná
dokonce ani nemohou, protože jim to váha jejich
firem neumožňuje. Zatím stále panují jisté obavy
a nejistota zadavatelů a účastníků eventů, jestli
event plánovat v živé podobě nebo skutečně udělat
jeho virtuální verzi…

Což nelze vždy. Vznikne tedy nějaká značka
garance NOCOVID?
VR: Značka už existuje, všichni, kdo chtějí, ji
mohou použít, a naši členové jsou povinni strategii

ČLENOVÉ ČESKÉ EVENTOVÉ ASOCIACE
AV MEDIA EVENTS, a. s.

Fox Hunter, s. r. o.

Guarant International, spol. s. r. o.

Leader na českém trhu v oblasti pronájmu a obsluhy audiovizuální/IT techniky. Již 20 let nabízí
nejmodernější technologie a drží krok s mezinárodním trhem.
www.avmedia.cz/events

Úspěšná full-servisová marketingová agentura
zrealizovala již přes 10 tisíc projektů. Připraví
nezapomenutelný event, profesionální služby
nabízí i v online komunikaci, podpoře prodeje či
videoprodukce.
www.foxhunter.cz

Profesionálové společnosti se starají o úspěch
svých klientů při organizování mezinárodních
kongresů, konferencí a eventů po celém světě.
Zákazníkům garantují vysokou odbornost, preciznost a profesionalitu.
www.guarant.cz

MVP events, s. r. o.

ART 4 PROMOTION, s. r. o.

Přední česká agentura tvoří eventy, které pomáhají
klientům vybudovat vztahy se zákazníky, získat
nové kontakty nebo lépe komunikovat s veřejností.
Vybudovala několik festivalů pro stovky tisíc lidí.
www.mvp.cz

Specialisté na event a multimediální show – s tímto formátem přišli jako první v ČR již v roce 2003.
Používají technologie, silnou stránkou je sehraný
tým, i díky němu vznikají výjimečné projekty.
www.art4promotion.com/cs/

Veletrhy Brno, a. s.

Borovka Event, s. r. o.

Společnost je největší veletržní správou ve střední
Evropě vlastnící architektonicky významný výstavní areál, tzv. brněnské výstaviště. Je organizátorem
mezinárodních výstav a veletrhů.
www.bvv.cz

Rodinná firma přináší komplexní řešení eventů
na světové úrovni. Letos se rozšířili o značku
Borovka facility, která jako jedna z prvních v ČR
začala vyrábět a distribuovat dezinfekční stojany.
www.borovka.cz

Audiolight service, s. r. o.

hostesky.cz, s. r. o.

Společnost podniká v eventovém a konferenčním
průmyslu od roku 2002. Nabízí kompletní technický
servis při zajišťování akcí a provozuje také půjčovnu
širokého spektra produktů audiovizuální techniky.
www.audiolightservice.cz

Společnost působí na českém trhu od roku 2001
jako leader v oblasti poskytování služeb profesionálních hostesek a hostesů na veškeré kulturní,
obchodní, společenské a vzdělávací akce.
www.hostesky.cz

Event Selection, s. r. o.
Vybírá nejlepší řešení pro všechny typy eventů.
Nabízí prodej či pronájem profesionálního vybavení značek X GLOO, Creative Products, Flux,
OFYR a Pro-Floor.
www.eventselection.cz

CREATIVE PRO (CZ), s. r. o.
Eventová a komunikační agentura, jejímž hlavním
posláním je přinášet lidem pozitivní emocionální
zážitky prostřednictvím pořádání live, virtuálních
a hybridních společenských akcí a konferencí.
www.creativepro.agency/cs/

EVENT ARENA, s. r. o.
Přední eventová agentura působí na trhu přes
20 let. Nově nabízí realizaci virtuálních eventů
na míru s atraktivním konceptem, originálním
studiem a grafikou, možností interakce s diváky a další.
www.eventarena.cz
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MICE: bezpečný event
NOCOVID uplatňovat. Spolupráce s profesionální eventovou agenturou prostě musí splňovat
standardy, které dají organizátorům jistotu, že
vše nejen proběhne, ale proběhne to tak, jak má,
kvalitně a bezpečně.

Podoba eventů se nicméně asi změní. Vidíte
budoucnost?
VR: Určitě eventy nezaniknou, ale jako řada věcí
kolem nás se změní. Už se tak děje. A nebudou to
vždy jen změny omezující.
AK: Podívejte se na virtuální možnosti. My už
dnes hovoříme a plánujeme eventy virtuální
a hybridní. Což paradoxně skýtá další zajímavé
možnosti, které jsme dříve neměli nebo jsme je
neviděli – díky technologiím můžeme mít na byznys konferenci celou řadu zajímavých speakerů
z celého světa, jejichž čas je limitovaný a kteří jej
tímto ušetří.
VR: Může se stát, že budeme u větších akcí častěji
využívat model, kterým bylo plánováno mistrovství Evropy ve fotbale, rozdělené do mnoha měst
několika států. Akce prostě budou menší, dislokovány, propojeny světem médií a technologií.
AK: A svět si zvykne, jako si po 11. září zvykl
na rámy na letištích a v posledních letech i na přísnější bezpečnostní omezení a kontroly na nejrůznějších veřejných místech.

Předpokládám, že dodržet určitá opatření
bude něco stát…
AK: Bude, ale jsou to položky, které by neměly být
dramatické. Netroufnu si odhadovat nějaké jedno
univerzální číslo, ale nemělo by to být víc než
jednotky procent.
VR: Na druhou stranu, to je dopad, který bude
mít pandemie na mnoho sektorů, možná na celý
zábavní průmysl. Neumím si představit, že by se
zavřely natrvalo sjezdovky nebo zábavní parky.
Umím si představit, že budou ovšem kapacitně
limitované. A aby se to provozovateli vyplatilo,
bude asi vstup dražší.
Co váš sektor dnes limituje nejvíc?
VR: Jak bylo řečeno v úvodu, potřebovali bychom,
aby profesionálně organizované eventy byly chápány jinak než ty spontánní a aby i stát pracoval
nejen s kapacitními, ale i s kvalitativními opatřeními. Nebojíme se vyšších nákladů ani průběžných
kontrol, protože víme, že role eventů je v mnoha
ohledech nenahraditelná.
AK: Kromě státních opatření nás limitují obavy
zadavatelů. Všichni jsme vystrašeni médii
a zadavatelé jsou také lidé. Mají velké obavy, aby
se někdo na eventu nenakazil a pak nepoškodil
jméno celé společnosti. Bojí se špatného mediálního obrazu a negativních konotací, vnímaných

zákazníky a obchodními partnery. Toto je pro nás
jedna z limitací. Důležitých.
VR: Dlouho dobu se tu volá po pravidlech,
a ano, nějaká přišla. Ale jejich platnost je jepičí.
Celá ekonomika potřebuje pravidla, která budou
platit i za měsíc, i za půl roku, i při horší situaci.
Definujme to nejvyšší riziko a pravidla, při jejichž
dodržení bude moci existovat život. Dnes tato pravidla nemáme, a to drží celé segmenty v hlubokém
a dlouhodobém útlumu, vždyť některé velké akce
se připravují měsíce a ty mezinárodní i několik let.
Nikdo nebude investovat do akce, pokud nemá
jistotu, že se vůbec uskuteční.
AK: A existuje nebezpečí, že pokud tuto situaci
nevyřešíme, zkušené eventové agentury se budou
muset orientovat na jiný byznys a postupně se
mohou vytratit zkušení eventoví odborníci a vůbec znalost, kterou jsme všichni budovali desetiletí. Ale samozřejmě, co je zapomenuto, nemusí
být nutně ztraceno, jak říká Sigmund Freud.
VR: Přesto jsem optimista. Věřím, že se státem
máme společný cíl – bezpečné a profesionálně
připravené eventy, ať už jejich cíle a podoba budou
jakékoliv. Protože jejich byznysový i společenský
význam je nezastupitelný a nenahraditelný. Q
PETR KARBAN

JAD Productions, s. r. o.

PLAYzone, s. r. o.

Brothers, s. r. o.

Nadstandardně kreativní produkční agentura,
která vyrábí zážitky na míru pro klienty z celého
světa. Zakladatelem společnosti je celosvětově uznávaný producent, choreograf a umělec
Yemi A.D.
www.jadpro.cz

Společnost má více než desetileté zkušenosti
s pořádáním herních akcí a online marketingem
v herní komunitě. Je držitelem oficiálních licencí
pro pořádání Mistrovství ČR v počítačových
a mobilních hrách.
www.playzone.cz

Eventová agentura vyniká v oblasti produkční
kreativity s cílem zvyšovat dopady své práce
s měřitelným efektem. Posiluje pozici značky
svých klientů a podněcuje důvěru v jejich produkty a služby.
www.brothers.cz

Taiko, a. s.

CONCEPT LINE, s. r. o.

Spojka Events, s. r. o.

Hlavní náplní společnosti je organizace eventů
a společenských akcí, veletrhů, přehlídek, sportovních přenosů, fanzón a trhů v centru Prahy. Je
zároveň provozovatelem Žlutých lázní.
www.taiko.cz

Pro své klienty spojuje svět živých eventů, online
eventů a komunikace. V porfoliu svých služeb
nabízí realizaci všech společenských událostí,
kreativní a technickou produkci, marketing a komunikaci a další.
www.conceptline.cz

Designové prostory jsou vhodné pro všechny
typy eventů. Společně s restaurací Spojka Karlín
poskytují synergii i komfort služeb. Pro své
klienty nyní realizují teambuildingy či vánočních
večírky v online prostředí.
www.spojujeme.cz/spojka-events/

Extroverts, s. r. o.

TUCHLER jevištní & textilní technika,
spol. s r. o.

XLAB, s. r. o.
Společnost zajišťuje grafickou stránku pro různé
typy eventů – konference, prezentace značek,
komerční show a další. V současné době nabývá
na významu jako nepostradatelná součást hybridních eventů.
www.xlab.cz

Eventová agentura se zaměřením na zážitkový
marketing a brand experience. I v současné době
se soustředí na vytváření zážitků, a to především
prostřednictví video produkce, virtuálních a hybridních eventů.
www.extroverts.cz

FTV Prima Holding, a. s. (Solootions)
Nabízí svým klientům komplexní komunikační
řešení, která vybočují svým pojetím i realizací.
Díky bohatým zkušenostem a úzkým vazbám
na mediální skupinu FTV Prima dokážou svými
projekty oslovit významnou část populace.
www.prima.iprima.cz/novinky/solootions-vice-nez-reseni
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Zabývá se výrobou, prodejem a montáží textilní
a jevištní techniky pro eventy, ale také divadla,
televize nebo filmové produkce a další. Neustále
pracuje na vývoji, zdokonalování a rozšíření
svého produktového portfolia.
www.tuchler.cz

Opero, s. r. o.
Společnost Opero je místem k práci, setkávání
a inspiraci. Moderní business hub elegantně
zasazený do architektury Starého Města nabízí veškerou vybavenost pro osobní kancelář či realizaci
menších eventů.
www.opero.cz

MANES GROUP, a. s.
Unikátní gastronomický komplex v Praze, kde
najdete různé styly kuchyní, atraktivních prostor
a kultury. Zrekonstruovaný objekt v centru Prahy
nabízí prostory a služby pro společenské události.
www.manesrestaurant.cz

KOUZLÍME SE ZÁŽITKY

MÍSTA

LIDÉ

NA KTERÁ SE V RÁMCI
OTVÍRACÍCH HODIN
NEDOSTANETE

SE KTERÝMI SE BÜŽNÜ
NEPOTKÁTE

PROGRAM
KTERÝ BYSTE MOŽNÁ
NEÎEKALI

PO CELÉ REPUBLICE UMÍME
ZORGANIZOVAT AKCI PODLE ZADÁNÍ
S OBSAHEM NA PĚÁNÍ
Pokud chcete uspoěádat akci,
neváhejte nás kontaktovat na event@cot.cz

» DISKUZNÍ FÓRA, PROFESNÍ SETKÁNÍ
» VZDÜLÁVACÍ KONFERENCE
» PĚEDÁVÁNÍ OCENÜNÍ, KULTURNÍ AKCE
» GOLFOVÉ TURNAJE A DALŠÍ

KOMUNIKAÎNÍ AGENTURA

WWW.COT.CZ

MICE: bezpečný event

Bezpečnost

bude trvalou prioritou
Pandemie mění celý svět, dotýká se všech aspektů života. Výrazně mění především oblast služeb, a to zvláště těch, při
nichž dochází k setkávání většího počtu osob, a tedy k silnějším sociálním kontaktům. Hotely a restaurace takovými místy
bezesporu jsou. Troufám si říci, že ke stavu před rokem 2020 se již nikdy nevrátí. Jaké tedy naše hotely a restaurace budou?
Odpovědět lze jednou větou: Takové, aby jim jejich hosté mohli důvěřovat a cítili se komfortně i bezpečně.

P

oslední průzkumy potvrzují, že rozhodování
hostů a jejich chování na cestách se bude
po zkušenostech s celosvětovou pandemií zásadně lišit od toho, co všeobecně platilo v minulých
letech. Přístup ubytovacích zařízení k dodržování
základních principů prevence virové kontaminace
a rizika nákazy bude dalším faktorem při rozhodování o výběru hotelů a penzionů, stejně jako
jiných kategorií ubytovacích služeb. Již nyní evropští
hoteliéři, včetně našich sousedů například v Polsku
a Rakousku, připravují standardy a s nimi propojené
značky bezpečného provozu, které mají jednak zajistit co nejvyšší úroveň bezpečnosti hostů a jejich zaměstnanců, ale také slouží jako zajímavý marketingový nástroj. Organizátoři konferencí rovněž mezi
svá kritéria hodnocení zařazují posouzení, jak daná
ubytovací a kongresová zařízení přistupují k ochraně
proti virové nákaze hostů. Je zřejmé, že tato otázka
nebude pouze krátkodobým trendem, ale především
kvůli stále větší citlivosti hostů a obavám z možné
nákazy bude aktuální i v následujících letech.
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Je tedy zřejmé, že v nadcházející době bude při
výběru ubytování do rozhodovacího procesu hostů
vstupovat především otázka bezpečí a hygieny. Pro
ubytovací zařízení tak bude hrát roli nejen to, zda
hygienické normy a mimořádná opatření skutečně
dodržují, ale také co v tomto ohledu činí navíc
a jak toto úsilí komunikují směrem k potenciálním
hostům. Trendem proto je zavádění standardů a jejich jednotná komunikace prostřednictvím značky
bezpečného provozu.

Značka bezpečí
Naše asociace se k tomuto trendu připojuje spuštěním nového projektu Stay Safe. Členové asociace
se mohou prezentovat touto značkou a díky ní mohou upozornit na svůj zvýšený zájem o problematiku hygieny. Zároveň se tak vůči hostům zavazují
dodržovat zásady které použitím značky deklarují.
Hlavním mechanismem zajišťujícím kredibilitu
značky je tak vlastní kontrola jednotlivých poskytovatelů služeb, nikoliv certifikace.

Projekt Stay Safe je rozdělen do tří úrovní. Úroveň první přináší možnost užívání informačních
letáků pro hosty, jak vyžaduje nařízení Ministerstva
zdravotnictví. Úroveň druhá již zahrnuje používání
samotné značky Stay Safe a souvisejících grafických materiálů, což je podmíněno dodržováním
závazných principů – přehledně jsou uvedeny
v boxu – a podáním řádné přihlášky. Úroveň
třetí pak obsahuje také možnost užívat informační
video, které jsme připravili, a zájemci je mohou
zhlédnout na adrese https://exid.cz/restart/cs/.
Současně jsme jako asociace definovali desatero
pravidel, která jsou doporučená pro všechny
provozovatele ubytovacích a restauračních služeb.
Snižují totiž významně riziko přenosu virového
onemocnění a zvyšují dosavadní hygienické standardy na novou úroveň. Je pravděpodobné, že řada
z nich se stane budoucím hygienickým minimem. Q
VÁCLAV STÁREK, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR

MICE: bezpečný event

ZÁVAZNÉ PRINCIPY PROJEKTU STAY SAFE
Použití loga je vázáno na splnění následujících podmínek:
Q
Q

Q
Q

Q
Q

Splnění všech legislativních povinností při provozování zařízení
Splnění všech bezpečnostních a hygienických pravidel deklarovaných jako principy HACCP
včetně jejich pravidelné aktualizace dané konkrétní situací v provozu a regionu
Postupování podle pokynů vlády a dalších státních autorit platných v daném čase
Zajištění všech potřebných kroků vyplývajících z aktuální epidemiologické situace,
zaručujících maximální bezpečnost hostů, zákazníků i zaměstnanců
Dodržování etického kodexu AHR ČR
Členství v AHR ČR

Chcete-li se se do programu zapojit, zašlete vyplněnou přihlášku na sekretariát AHR ČR Kristýně Čenské na e-mail censka@ahrcr.cz.
Přihláška je k dispozici ke stažení na adrese https://www.ahrcr.cz/Upload/xxx/prihlaska-k-programu-stay-safe.pdf.

DESATERO PRAVIDEL
PRO RESTAURACE

DESATERO PRAVIDEL
PRO UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Roušky – podle platných nařízení
a charakteru provozu.

5.
6.
7.
8.

Nastavení přísných pravidel pro skladování a čištění pracovních
oděvů a praní prádla.

Roušky – podle platných nařízení a charakteru provozu, personál
trvale, hosté s výjimkou usazení u stolu.
Rozestupy a počet hostů – dle platných nařízení, vzdálenost mezi
skupinami hostů u stolu minimálně 1 metr.
Ruce – dezinfekce na ruce k dispozici u vchodu do restaurace a u WC,
antibakteriální mýdla ve výrobních střediscích.
Stoly – dezinfekce stolů, případně madel židlí a sedáků, před
příchodem nového zákazníka.

Nabídkové lístky v takovém provedení, aby je bylo možno
po každém použití dezinfikovat, případně stejné pravidlo pro
elektronické lístky, podpora plateb kreditní kartou.

6.

Odstranění všech předmětů ze stolu, s výjimkou svíček a dekorace,
kterých se hosté opakovaně dotýkají. Nabídkové karty a stojánky
či pivní tácky musí být omyvatelné nebo vyměnitelné s každým hostem.

7.
8.
9.

Dochucovací prostředky v uzavřených a omyvatelných baleních,
po každé návštěvě dezinfekce.
Písemně zpracované postupy pro zajištění bezpečnosti personálu
před virovou nákazou.

Zvýšená sanitace skla a mytí nádobí při minimální teplotě 60 °C,
pro pivní sklo možné i studené mytí při dodržení zásad stanovených
pivovary a hygieniky.

10.

Personál pravidelně školen, zákaz práce zaměstnanců
s respiračními problémy a zvýšenou teplotou.

Dezinfekce k dispozici
u vchodu a na recepci.
Zajištění dodržování bezpečné vzdálenosti mezi osobami ve všech
veřejně přístupných prostorách, rozestupy hostů ve frontách 1,5 m.

Zvýšená hygienická opatření a pravidelná dezinfekce předmětů
a ploch, kterých se dotýká více osob – stolky, židle, pulty,
magnetické karty, klíče, platební terminály, pera, madla, kliky, zábradlí,
vypínače, výtahy, dávkovače v koupelně, ovládání, vypínače, fény, coffee
sety, telefony, lampičky, manuály služeb, minibary, žehlička a žehlicí prkno,
tlačítka trezorů a podobně. Omezení používání předmětů na pokoji –
časopisy, psací potřeby, přehozy přes postel, dekorativní polštáře a další.
Po každém odjezdu hosta – v případě, že je to možné – dezinfikovat obaly
nepoužitých kosmetických přípravků.

Zabezpečit bezpečnou manipulaci s prádlem, aby nedošlo
ke kontaminaci, přísné oddělení prádla použitého a čistého.
Tam, kde to je možné, zajistit pravidelné větrání místností, včetně
pokojů po odjezdu hostů.

Dezinfekční a ochranné pomůcky pro zaměstnance (roušky,
respirátory, jednorázové rukavice, čisticí a dezinfekční roztoky
na ruce, jednorázové ubrousky, ochranné clony a podobně).

9.

Aktivní podpora nabídky online check–in i check-out,
pokud má ubytovací zařízení tyto technologie, případně
samoobslužné kiosky.

10.

Zavedení standardů prevence a postupů v případě podezření
z onemocnění, postupů v případě prokázání výskytu onemocnění v ubytovacím zařízení, pravidelné školení personálu a jeho evidence.

www.komora.cz
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CzechTourism nabízí virtuální kongresovou platformu zdarma

Agentura CzechTourism nabízí koronavirem
zdecimovanému sektoru kongresového průmyslu
v České republice pomoc v podobě virtuální
platformy pro prezentace a veletrhy. S využitím
virtuální platformy Eventtia, kterou pro tyto účely
zakoupila, nabízí společnostem podnikajícím v MICE
odvětví možnost účasti na sérii workshopů a veletrhů
na hlavních zdrojových trzích zcela zdarma.

Foto: © CzechTourism – fotobanka, autor: Michal Vitásek

Pomoc českému kongresovému průmyslu
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Foto: archiv agentury CzechTourism

P

rvní ze série online workshopů se zaměřením
na americký a kanadský trh proběhl v druhé
polovině října ve spolupráci s Prague Convention Bureau a zúčastnilo se ho celkem 86 domácích
i zahraničních subjektů. Prostřednictvím platformy se pak podařilo nasmlouvat celkem 230 schůzek. „Nákup platformy byl skvělý tah. Zorganizovat
podobnou akci za pomoci tĜetí strany s brandingem
ýeské republiky vyjde ve Spojených státech běžně
na 25 tisíc dolarů a výše na den,“ pochvaluje si
efektivitu platformy Michaela Claudino, ředitelka
zahraničního zastoupení agentury CzechTourism
pro Spojené státy americké a Kanadu.
„Eventtia nabízí velmi jednoduché, přehledné
uspořádání a pro účastníky akcí je snadno využitelná. Důležitá je zejména možnost matchmakingu
partnerů před samotnou akcí, tj. možnost výběru
partnerů pro schůzky na základě zveřejněných
profilů společností,“ přibližuje Tereza Matějková,
vedoucí manažerka Czech Convention Bureau.
Využití platformy i uspořádaný workshop kladně
vyhodnotili i jeho samotní účastníci. „V minulosti
se mnohokrát stalo, že jsme se zúčastnili akce, která
‚nebyla pro nás‘. Tento workshop byl ale skvělý, už
máme i konkrétní poptávku,“ vyjádřila se pochvalně
k proběhnuvší akci například Hana Obrázková
z Kongresového centra Praha. „Vše fungovalo super,
kontakty byly výborné a vidím v nich potenciál,“
uvedl Daniel Kop ze společnosti Asiana.
Na USA workshop navázala týdenní online roadshow zaměřená na Latinskou Ameriku, v listopadu
pokračují workshopy zaměřené na evropské trhy
i oblast Blízkého východu a na začátek prosince je
připraven workshop pro Spojené státy americké
a Kanadu zaměřený na leisure klientelu. Agentura
CzechTourism rovněž podpořila účast subjektů
na nejvýznamnějších B2B veletrzích, které v letoš-

ním roce probíhají v online verzi – WTM London
a IBTM Barcelona. „Také v tČchto pĜípadech jsme
se rozhodli maximálnČ vyjít vstĜíc našim partnerĤm
a úþast v online expozici ýeské republiky jim
nabídnout zcela zdarma,“ uzavírá Tereza Matějková. Podle základního scénáře studie Dopad
covidu-19 na evropský MICE sektor, kterou pro
Czech Convention Bureau realizovala společnost
Tourism Economics v rámci Strategické aliance
národních evropských convention bureaus, vyplývá, že pokles návštěvnosti konferenčních akcí
dosáhne letos více než 70 %. K návratu do úrovně
před covidem-19 bude postupně docházet v následujících letech, a to až do roku 2023. Q
AGENTURA CZECHTOURISM

VÍCE INFORMACÍ
Ing. Tereza Matějková
vedoucí manažer Czech Convention Bureau
Česká centrála cestovního ruchu –
CzechTourism
matejkova@czechtourism.cz
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Kongresová Praha –
hub pro vaše inovativní eventy
PRAGUE CONVENTION BUREAU

Foto: archiv Kongresové centrum Praha

Rytířská 26, 110 00 Praha 1
E-mail: info@pragueconvention.cz
www.pragueconvention.cz/cz/

Hlavní město České republiky se plným právem již několik let řadí mezi špičky kongresových destinací světa s dlouhou
tradicí pořádání akcí a je také nejvytíženějším eventovým regionem republiky s téměř 6 000 uspořádanými akcemi
různého typu jen za rok 2019.

P

Kongresová centra v Praze přijala nejpřísnější
možná hygienická opatření, například pravidelnou
dezinfekci a nadstandardní úklid prostor, set-upy
reflektující předepsané rozestupy, čištění klimatizací, zdravotnické kontroly zaměstnanců i účastníků
akcí a samozřejmě i náležitý informační servis.
Speciální pozornost je pak věnována cateringu, aby
nedocházelo ke shromažďování lidí a kontaminaci
pokrmů virem. Obdobné soubory pravidel přijali
i hoteliéři prostřednictvím iniciativy Stay Safe Asociace hotelů a restaurací ČR, přičemž nadnárodní
řetězce představily své vlastní programy bezpečnosti akcí a ubytovaných osob.

Bezpečnost na prvním místě
Nedlouho po vypuknutí pandemie vznikla díky
spolupráci klíčových hráčů eventového průmyslu

Foto: archiv Cubex Centrum Praha

a hygieniků iniciativa NOCOVID. Ta představuje
soubor volně dostupných pravidel při plánování
a uskutečňování eventů s ohledem na bezpečnost
a zdraví všech zúčastněných osob.

řestože je mezinárodní i lokální kongresový
průmysl v současnosti ochromen koronavirovou krizí, Praha má stále organizátorům akcí
co nabídnout. Místní kongresová centra, hoteliéři
i poskytovatelé dalších navazujících služeb se
rychle přizpůsobili nastalé situaci a svoji nabídku
rozšířili o inovativní řešení i nadstandardní hygienická a bezpečnostní pravidla. Ačkoliv je možnost
osobního setkávání omezena, i nadále tak můžete
uskutečnit nezapomenutelný event, a to buď hybridní, nebo zcela virtuální formou.

vysokorychlostní internet pro plynulý streaming
a živé diskuze i tým zajišťující funkčnost techniky.
Přijeďte si vyzkoušet největší LED prezentační
obrazovku v republice či využijte služeb největšího
kongresového centra v ČR, které díky desítkám
místností nabídne ideální prostor pro hybridní
eventy s rozdělením účastníků do skupin pro
snazší dodržování hygienických pravidel.

Foto: archiv O2 universum

Akce hybridně, či virtuálně
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Nebojte se přesunout vaši akci do online prostředí!
Pražská kongresová centra vám ve spolupráci
s dodavateli AV služeb nabídnou nejpokročilejší
technologická řešení k zajištění poutavého a hladkého průběhu vašeho meetingu. Pronajmout si
můžete multifunkční virtuální studia s klíčovacím
pozadím pro snadný branding. Samozřejmostí jsou

Potřebujete poradit s uskutečněním
vaší akce?
Využijte služeb organizace Prague Convention
Bureau, jejíž zkušený tým vám zodpoví otázky
týkající se aktuálních omezení, propojí vás
s poskytovateli služeb a doporučí vhodná místa
pro konání právě vaší akce! Q

PCC LIVE TV STUDIO
MULTIFUNKČNÍ TV STUDIO S LED STĚNOU
Studio se nachází v moderních a reprezentativních prostorách Kongresového centra Praha
a je vybaveno LED stěnou 13,5 × 3,5 m s kompletním příslušenstvím.
CO VÁM ZAJISTÍME?
Propojení přímo ze studia s využitím komunikačních platforem Skype, CISCO Webex,
MS Teams, Zoom atd.
Zapojení diváků formou hlasování, zasílání dotazů apod.
Komunikaci účastníků v reálném čase s možností reagovat na příspěvky
Vložení titulků, interaktivních prvků nebo proložení dalšími videi
Podporu profesionálního technického týmu

Vysoká hygienická opatření dle
aktuální epidemiologické situace

Bezkontaktní registrace účastníků

Kompletní zázemí a oddělený
koridor pro pohyb v budově

Přetlaková klimatizace prostor

Pohodlné parkování přímo
v Kongresovém centru Praha

Dostupnost MHD

=DÔLMWH]PHQX
×
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Připraveni na hybridní konference
Pandemie je pro segment ubytovacích, konferenčních a zábavních center ničivá. Aquapalace Hotel Prague zasahuje všechny
tři kategorie. A věří, že až pandemie dovolí, zákazníci se vrátí. Protože jde o unikátní prostor, který všem třem skupinám má
co nabídnout. A nejraději nabízí vše v jednom.
Zkušený a ochotný personál vždy pomáhá připravit akce zcela na míru podle požadavků organizátorů. Tak, aby zábava, vodní sporty i outdoorové
aktivity a skvělá gastronomie v našich restauracích
a barech tematicky vhodně doplnily program
oficiálního setkání.

Foto: 3x archiv Aquapalace Hotel Prague

P

ro rozmanitá setkání hotel nabízí kromě
komfortního ubytování také široké spektrum
mimořádně atraktivních služeb. Význam
mají i dostatečné garážové kapacity. Bezpochyby
to je ideální místo pro velké profesionální konference a incentivní akce nebo pro malá privátní setkání. Pestrá nabídka doplňkových a zážitkových
služeb umožňuje přípravu opravdu unikátních
akcí, na které po dlouhou dobu zůstanou radostné
vzpomínky.

„Situace roku 2020 nás přiměla aktualizovat technické
vybavení pro realizaci nově poptávaných hybridních
konferencí. V sálech je nová 4K kabeláž, je k dispozici
výrazné navýšení garantované rychlosti internetového připojení a nejmodernější technické vymoženosti nyní umožňují pořádání velmi poptávaných hybridních konferencí. Máme i odborné AV techniky,
kteří se vším poradí a připraví kvalitní propojení,
přenos a zobrazení prezentace i pro stovky vzdáleně
připojených účastníků,“ říká Miroslav Bukva,
generální ředitel resortu. Q
PETR SIMON
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STŘEDOČESKÁ CENTRÁLA
CESTOVNÍHO RUCHU
Husova 156/21
110 00 Praha 1 – Staré Město
E-mail: info@sccr.cz
strednicechy.cz

Střední Čechy – výjimečný region
pro výjimečné akce
Konec roku a nový začátek dalšího je ideálním časem pro plánování společných firemních aktivit, které stmelí váš pracovní
tým a posílí vztahy s důležitými partnery. Při hledání vhodné lokality by se do vašeho hledáčku měly dostat také střední
Čechy – region oplývající dobrou dostupností, kterou oceníte vy i vaši partneři, ale především bohatými dějinami, které
utvářely nezaměnitelný kolorit středních Čech i naši národní identitu.
Máte-li kanceláře umístěné v rušných centrech
měst a vaši kolegové si z open space vytrhávají
vlasy, vezměte je na poklidný středočeský venkov.
Čerstvý vzduch, vůně posečené trávy a šum větru
jsou už samy o sobě balzámem na unavenou duši.
Když však navrch přidáte venkovní aktivity a hry
posilující vztahy mezi pracovníky, máte zaručený
recept na odpočaté zaměstnance připravené k překonávání nových výzev.
Způsoby, jak trávit společný čas s vašimi kolegy,
jsou ve středních Čechách téměř nevyčerpatelné.

Foto: MCU media, Libor Sváček

S

třední Čechy jako prstenec obepínají Prahu
a díky husté síti silnic a železnic jsou velmi
snadno dostupné. Vydáte-li se do středních
Čech vlakem, můžete místo všední cesty prožít
jedinečný zážitek, kdy nebudete vědět, na co
se dřív dívat. Projedete krajinou, po které se
na koních projížděli čeští králové a královny,
uvidíte meandrující řeky, nad kterými se tyčí
majestátní hrady a zámky, nebo zavítáte do tajuplných lesů, které tak jako za časů mocných
panovníků i dnes skrývají množství divoké
zvěře a vzácných rostlin.

Můžete navštívit historická místa, ve kterých na vás
dýchne neopakovatelné genius loci, nebo si zvolit
neotřelé aktivity, při kterých zažijete dobrodružství
i zábavu. Hledáte-li něco jiného než klasické masáže, paintbally a pivní či vinné degustace, vydejte
se do středních Čech. Neobvyklé aktivity ozvláštní
vaše společné chvíle a utuží firemního ducha.
Pár nápadů jsme si připravili na další stranu. Tím
však výčet možných aktivit nekončí. Pokud ani
jeden z našich tipů není to pravé ořechové pro
vaši společnost, hledejte další inspiraci na webu
strednicechy.cz, kde si určitě vyberete. Q

www.komora.cz
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Co ve středních Čechách neminout!
Tepfactor
Plánování společných aktivit může zhatit nepřízeň
počasí. V Tepfactoru vás to však trápit nemusí.
V Čechách naprosto unikátní záležitost, která
vznikla na motiv známé Pevnosti Boyard, se
zaměřuje na týmovou spolupráci. Cílem je vyřešit
všech 25 záludných úkolů, které prověří vaši fyzičku, logiku, zručnost i trpělivost. Utvořte týmy
a utkejte se v boji o pirátský poklad.

Areál Vrchbělá
Rozlehlý areál Vrchbělá na úpatí hradu Bezděz
je jako stvořený pro teambuildingové a jiné
akce. Venkovní prostor vám umožní připravit
celou řadu soutěžních aktivit, v lese postavíte
různá stanoviště, a nakonec si svoji zručnost
a odvahu prověřte v lanovém centru. Večer pak
prožijte „pod širákem“ v místním kempu, nebo
pohodlně v sousedním hotelu.

Tvrz Malešov

Foto: 7x archiv SCCR

Mysleli jste si, že stát se součástí počítačových
her je nemožné? Vyzkoušet si na vlastní kůži
úspěšnou českou hru Kindome Come můžete
na tvrzi Malešov, kde na motiv tohoto „erpégéčka“
vznikla úniková hra nemající u nás obdoby. Její
jedinečnost tkví v tom, že ji může hrát až 30 hráčů
v 5 týmech a celý děj zajišťuje 10 herců v kostýmech herních postav.

Berounka a Sázava
Onu zmiňovanou královskou krajinu středních
Čech prozkoumejte s pádlem v ruce. Berounka
i Sázava nabízejí neopakovatelný zážitek a jejich
klidnější toky jsou přívětivé i pro nezkušené vodáky. Uspořádejte jednodenní plavbu za doprovodu
zkušených instruktorů a poznejte místa, kam se
často jinak než z vody nedostanete.

Oslí stezka
Netradiční zážitek přinese společné putování
na Oslí stezce. Oslíci rozhodně nejsou tvrdohlavá stvoření, jak se o nich nelichotivě traduje.
Naopak jsou velmi citliví a k jejich ovládání
je potřeba empatie. Objevte v sobě s pomocí
ušatých parťáků možná dosud netušené lidské
vlastnosti. Odměnou vám bude lahodný farmářský piknik na konci túry a čistá hlava. Q

tepfactor.cz
arealvrchbela.cz
thechamber.cz/tvrz/
strednicechy.cz
oslistezka.cz
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Nejvýznamnější konferenční kapacity ve Středočeském kraji
Academic Congress Hotel

Tyršovo nám. 2222
252 63 Roztoky u Prahy

sales@academic.cz

https://academic.cz

Aquapalace Hotel Praha

Pražská 137
251 01 Čestlice

conference@aquapalacehotel.cz

www.aquapalacehotel.cz

Areál Botanika

Horní Bezděkov 154
273 51 Unhošť

zdenek.bachtik@vysehrad2000.cz

www.arealbotanika.cz

Dvůr Pecínov

Pecínov 1
256 01 Struhařov

events@pecinov.eu

www.pecinov.com

Equitana Hotel Resort

Martinice 1
262 72 Březnice

obchod@equitana.cz

www.equitana.cz

Farma Michael

Nedvězí 1
257 44 Netvořice

akce@farmamichael.cz

https://farmamichael.cz

Galerie Středočeského kraje

Barborská 51-53
284 01 Kutná Hora

becanova@gask.cz

www.gask.cz

Golf & Spa Resort Konopiště

Tvrdošovice 27
256 01 Benešov

p.kunc@gcko.cz

www.golf-konopiste.cz

Hotel Akademie Naháč

Komorní Hrádek 277
257 24 Chocerady

info@hotelnahac.cz

www.hotelnahac.cz

Hotel Grand Litava Beroun

nám. Marie Poštové 49
266 01 Beroun

fb@grandberoun.cz

www.grandberoun.cz

Hotel Hejtmanský dvůr

Masarykovo nám. 114
274 01 Slaný

hotel@hhd.cz

www.hhd.cz

Hotel LIONS

Nesuchyně 31
270 07 Mutějovice

info@stredisko-nesuchyne.cz

www.stredisko-nesuchyne.cz

Hotel Malý Pivovar

Klášter Hradiště n. J. 22
294 15 Klášter Hradiště n. J.

info@hotelmalypivovar.cz

www.hotelmalypivovar.cz

Hotel Monínec

Monínec 7
257 91 Sedlec-Prčice

budilova@moninec.cz

www.moninec.cz

Hotel Na Farmě

Choťovice 134
289 05 Žehuň

konference@hotelnafarme.cz

www.hotelnafarme.cz

Hotel SEN

Malostranská 344
251 66 Senohraby

sales@hotelsen.cz

www.hotelsen.cz

Hotel Sport

U Cukrovaru 1086
278 01 Kralupy nad Vltavou

provoz@hotel-sport.cz

www.hotel-sport.cz

Hotel zámek Štiřín

Ringhofferova 711
251 68 Kamenice

obchodni@stirin.cz

www.stirin.cz

Lesní lázně Zvánovice

Kádovská 154
251 65 Zvánovice

dprochazkova@legner.cz

www.lesnilazne.cz

Maxmilian Lifestyle Resort

Loučeň 1
289 37 Loučeň

zamek@zamekloucen.cz

www.maxmilianresort.cz

Penzion Na Kmíně

Bedřicha Smetany 24
277 42 Obříství

penzion@nakmine.cz

www.nakmine.cz

relax park MODRÁ STODOLA

Spojovací 918
252 62 Horoměřice

sales@modrastodola.cz

www.modrastodola.cz

S-centrum

U Vodárny 2215
256 01 Benešov

info@scentrum.eu

www.scentrum.eu

Sokolovna Průhonice

Říčanská 118
252 43 Průhonice

info@sokolovnapruhonice.cz

www.sokolovnapruhonice.cz

ŠKODA Muzeum

tř. Václava Klementa 294
293 01 Mladá Boleslav

vendula.kucerova@skoda-auto.cz

https://museum.skoda-auto.cz

Uhelný mlýn

Areál Šroubáren 860
252 66 Libčice nad Vltavou

um@uhelnymlyn.cz

www.uhelnymlyn.cz

Wellness & Congress Hotel U Kata

Štefánikova 92
284 01 Kutná Hora

michal.berka@ukata.cz

www.ukata.cz

Yard Resort

Ke Tvrzi 7
250 72 Předboj

pboruvkova@yardresort.com

www.yardresort.com

Zámek Liblice

Liblice 61
277 32 Byšičky
Ratměřice 1
257 03 Ratměřice

liskovar@zamek-liblice.cz

www.zamek-liblice.cz

martina.filipova@zamek-ratmerice.cz

www.zamek-ratmerice.cz

Zámek Ratměřice

www.komora.cz
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SOUTH BOHEMIA
CONVENTION BUREAU
B. Němcové 1824/8

Jižní Čechy –

370 80 České Budějovice
E-mail: info@jccr.cz
www.sbcb.cz

Foto: 2x archiv JCCR

region pro vaše akce a zážitky
Jižní Čechy patří k nejatraktivnějším koutům České republiky. Ideální poloha regionu ve středu Evropy při hranicích
s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo, díky které lze kraj navštívit i po cestě z Prahy do Vídně, Lince nebo Pasova,
snadná dostupnost, bezpečnost, výborná infrastruktura, která citlivě doplňuje bohaté kulturní, přírodní a historické dědictví,
to vše dělá z jižních Čech atraktivní lokalitu pro uspořádání jakékoli akce či incentivního pobytu.

N

ejvětším městem a zároveň centrem regionu
je město České Budějovice, odkud pochází
světoznámý ležák Budweiser Budvar. Najdete
zde ale i takové perly jako město Český Krumlov
(UNESCO) či Hlubokou nad Vltavou s krásným
zámkem. Mezi další nejatraktivnější lokalitu kraje
pro pořádání MICE akcí patří město Třeboň. Jižní
Čechy jsou tradiční turistickou destinací jak pro
individuální, tak i kongresovou či incentivní turistiku. V nabídce je řada moderních konferenčních
sálů, stejně tak jako exkluzivní historické prostory.
Konferenční prostory vybavené nejmodernější
technikou, profesionalita a individuální zákaznický
servis, jež splní požadavky i náročného klienta,
jsou zárukou pro hladký průběh konference či
incentivní akce. Samozřejmostí je kvalitní zázemí
ubytovacích kapacit, doplněné o širokou nabídku
aktivit a místních gastronomických specialit.
To vše umocněné atmosférou rozmanitých kulturních, sportovních a společenských akcí.

Konferenční prostory
Necelá stovka míst pro konání vaší akce.
K předním organizátorům veletrhů a výstav, a to
v celé České republice, patří Výstaviště České
Budějovice, a. s., umožňující realizaci akcí až pro
2 240 účastníků. Skvělé zázemí pro akce s kapa-
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Incentivní programy
Z akce pořádané v Jihočeském kraji si můžete
odnést i nevšední zážitky, a to díky široké škále
pestrých doprovodných programů. Vybírat můžete
z nepřeberného množství aktivit a unikátních
incentivních balíčků zaměřených na zážitky,
poznání, zábavu i sport. Ideálními destinacemi pro
pořádání MICE akcí v kombinaci s aktivně laděnými doprovodnými programy jsou pak Hluboká
nad Vltavou a oblast Lipenska – okolí největší
vodní plochy v ČR.
citou až 640 osob nabízí Clarion Congress hotel
České Budějovice **** s ubytovací kapacitou 407
lůžek. Ostatní konferenční prostory nabízejí kapacitu od 50 až do 1 600 účastníků. Přehledný seznam
konferenčních prostor naleznete na webových
stránkách www.southbohemiaconvention.com.

Ubytovací kapacity
Jižní Čechy nabízejí ubytovací kapacity pro více
než 55 000 osob. Vybrat můžete z široké nabídky
pětihvězdičkových, čtyřhvězdičkových i tříhvězdičkových hotelů po celém kraji. Pro náročné, kteří
hledají spojení netradičního ubytování s atraktivními prostorami pro pořádání firemních a jiných
společenských akcí, je v nabídce například zámek
Mitrowicz.

South Bohemia Convention Bureau – váš partner
pro konference, kongresy a incentivní akce v Jihočeském kraji.

Naše služby:
Q

Q

Q

Q

Q

podpora při plánování akcí kongresového typu
(MICE) v jižních Čechách,
kompletní informace o nabídce kongresových
a konferenčních prostor v jižních Čechách,
poradenství při výběru lokace vhodné pro uspořádání vaší konference, kongresu či incentivní
akce,
poradenství při výběru vhodného doprovodného programu,
organizace motivačních a inspekčních cest. Q

Dokonce i ﬁremní
akce může být
skvělý Relax

✓ p
 okoje s výhledem na jezero a luxusní
apartmány
✓ 138 lůžek
✓ zasedací místnosti a konferenční stan
s audio a video technikou

Díky svému skvělému umístění přímo
na břehu lipenského jezera a pestré
nabídce služeb pod jednou střechou je
Hotel Resort Relax ideálním místem pro
firemní akce a relaxaci.

Kapacita

Hotel Resort Relax

Velikost (m2)

Divadlo

Škola

✓
✓
✓
✓
✓

 restaurace
2
soukromý přístav s motorovými čluny
výletní parník až pro 250 osob s cateringem
hotelová pláž
moderní wellness s bazénem, saunovým
světem, venkovní jacuzzi a spa

Tabule U

Koktejl

Banket

Hlavní konferenční sál

80

108

40

45

108

30

Venkovní party stan

250

150

110

96

150

120

72

70

30

30

55

30

Konferenční místnost Paluba

www.HotelResortRelax.cz

Dol n í V l t a v i ce 4 4 , 38 2 2 6 Č er n á v Pošumav í
+4 2 0 6 0 1 3 6 7 50 8
r ecepce@ h ot el r esor t r el ax .c z
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PILSEN CONVENTION BUREAU
nám. Republiky 33, 301 00 Plzeň
E-mail: l.holman@pilsenconvention.cz,
p.jirka@pilsenconvention.cz
www.pilsenconvention.cz

Plzeňský kraj –
vaše kongresová destinace
Plzeňský kraj se rozkládá na jihozápadě České republiky. Nachází se na strategickém místě mezi Prahou a západní Evropou.

V

Plzeňském kraji najdete vše, na co si lze
vzpomenout – krásný venkov, rozmanitou
a příjemně kopcovitou krajinu, hrady a zámky, romantické zříceniny a kostely, muzea a stovky
kulturních institucí. Díky této kombinaci na vás
čeká nespočet zajímavých zážitků.

Plzeňský kraj nabízí kvalitní ubytování, a to včetně
konferenčních a společenských sálů. K volnočasovému odpočinku zvou nedaleké lázně, sportovní
zařízení a více než 30 místních pivovarů. Mezi další vyhledávané aktivity patří horská turistika, cyklovýlety po kopcovitém venkově, lesích a v okolí
jezer a zimní běžecké lyžování. Ti z vás, kteří rádi
odpočívají ve městě, jistě ocení procházku historic-
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i méně tradiční místa (kupříkladu sály v Měšťanské
besedě, secesní pivovar Pilsner Urquell, náměstí
Republiky, hotel Courtyard by Marriott Pilsen,
scény Velkého a Nového divadla, pivovar Plzeňský
prazdroj či konferenční sál v bývalém areálu skladiště Depo2015 a další).

kým centrem Plzně obklopeným kvetoucími sady
a poutavými budovami. K vidění je zde katedrála
sv. Bartoloměje či Velká synagoga, která se řadí
mezi největší synagogy na světě, a mnoho dalších.
Plzeň, největší město Plzeňského kraje, leží na soutoku čtyř řek. Nabízí ideální dálniční spojení jak
na Letiště Václava Havla v Praze, tak na letiště
v Norimberku a Mnichově. Na trase mezi Plzní
a Prahou navíc jezdí pravidelné linky.
Časy, kdy byla Plzeň považována za šedivé
a zchátralé město, jsou dávno pryč. Dnes se jedná
o zářivou metropoli, která má co nabídnout
i organizátorům nejrůznějších setkání. Kromě
klasických hotelových prostor zde můžete nalézt

Pilsen Convention Bureau je ideálním partnerem
pro zajištění kongresů, konferencí a seminářů
v Plzeňském kraji. Zajišťuje kompletní služby
v celém Plzeňském kraji, a to v oblasti plánování
a organizace událostí, i zajištění doplňujícího programu. Plzeňský kraj nabízí velký výběr ubytování.
Největší konferenční sály poskytují kapacitu až pro
2 000 osob. Q
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ŽIVÝ KRAJ –
DESTINAČNÍ AGENTURA PRO
KARLOVARSKÝ KRAJ, z. s.
Závodní 379/84a, 360 06 Karlovy Vary
E-mail: info@zivykraj.cz
www.zivykraj.cz
www.carlsbad-convention.cz

Karlovarský kraj –
skvělá destinace pro vaše
pracovní jednání
Výjimečná atmosféra regionu s největší koncentrací lázeňských míst v České republice, kterou dokresluje unikátní
lázeňská architektura, je reprezentativní kongresovou lokalitou.

K

arlovarský kraj patří mezi významná evropská
kongresová centra. Kapacita prostor umožňuje konání akcí pro 50 až 6 000 účastníků
ve více než 32 sálech, saloncích, jednacích místnostech či velkých kongresových sálech.

Díky špičkové úrovni služeb, dobré dopravní
dostupnosti, široké nabídce ubytovacích i stravovacích zařízení a jedinečnému prostředí lázeňských měst je Karlovarský kraj prestižním místem
pro pořádání pracovních setkání, incentivních
akcí a konferencí střední velikosti. Vybrat si
můžete od luxusních hotelových sálů po atraktivní prostředí historických hradů, které se skvěle
hodí třeba pro konání výstav, společenských akcí,
banketů a kulturních představení.
Malebná okolní příroda a pestrá nabídka kulturních a společenských událostí i zajímavá nabídka
doplňkových služeb řadí region mezi destinace
kongresového turismu na světové úrovni.
Zasloužená relaxace po náročném dni dobije
baterky a nastartuje mysl. Lázeňská města jsou
k tomu díky pestré škále blahodárných procedur
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jako stvořená. Dobrou náladu a novou energii vám dodá také pobyt v přírodě plné svěží
zeleně. Pokud si svůj pracovní pobyt prodloužíte,
můžete pokračovat v objevování přírodních krás
a dopřát si pobyt plný pohody a wellness ve zdejších hotelech. Q
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Jak využít volný čas během
pracovního pobytu?

K

Foto: 6x archiv Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj

romě lázeňských měst s bohatou nabídkou
lázeňských a wellness procedur nabízí kraj
široké volnočasové vyžití v podobě sportovních aktivit nebo odpočinku v krásné přírodě.
Stovky kilometrů turistických tras a cyklotras
lákají k objevování tajemných zákoutí regionu.
Adrenalinové parky a další sportovní areály jsou
vhodné pro pořádání teambuildingů. V zimě
nabízí Krušné hory na dosah od lázeňských měst
kvalitní zázemí pro sjezdové i běžecké lyžování.
Na malé rozloze tohoto kraje můžete také objevovat nespočet historických památek a vychutnat si
bohatý kulturní program.

Národní přírodní rezervace Soos
Naučná stezka poblíž Františkových Lázní
provází po dně vyschlého jezera. Netradiční
podívanou rezervace Soos, přezdívané český
Yellowstone, jsou bahenní vývěry zvané mofety.

Národní přírodní rezervace
Kladské rašeliny
Nedaleko od Mariánských Lázní se nachází rybník
a lovecký zámeček Kladská v Chráněné krajinné
oblasti Slavkovský les. Naučná stezka vede po největším z pěti rašelinišť kolem romantické vodní
plochy po dřevěných chodníčcích a seznámí vás
s pestrou faunou a flórou této nádherné rezervace.

Golf
Příjemným zpestřením pracovního pobytu může
být návštěva jednoho z devíti golfových hřišť
v Karlovarském kraji, který tu má více než stoletou

tradici. Zahrajete si golf na renomovaných hřištích
Evropy, která jsou dějištěm jak amatérských, tak
i profesionálních turnajů.
Karlovarsko je krajem příběhů a legend. Svůj podpis
zde zanechali králové, významné šlechtické rody,
barokní mistři i zruční řemeslníci a umělci. Hrady
s tajemnými poklady, majestátní klášterní areály
i rozlehlé zámecké parky čekají na vaši návštěvu.

Hrad Loket
Na skalním ostrohu v zákrutu řeky Ohře se
nachází místo spojené s legendami i s živou
kulturou a zve návštěvníky do svého hradního
vězení s expozicí útrpného práva nebo muzea
historických zbraní.

Hrad a zámek Bečov nad Teplou
Výjimečný historický areál s gotickým hradem,
renesančním palácem a barokním zámkem se
pyšní relikviářem sv. Maura, po korunovačních
klenotech druhou nejvzácnější památkou Česka.
Jeho objevení je opředeno doslova špionážním
příběhem. Q

Více tipů na výlety
v Karlovarském kraji najdete na

blog.zivykraj.cz
www.komora.cz
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Nejvýznamnější konferenční kapacity v Karlovarském kraji
Alžbětiny lázně

Smetanovy sady 1/1145
360 01 Karlovy Vary

info@spa5.cz

www.alzbetinylazne.cz

Butterfly Health Spa Hotel

Hlavní 655
353 01 Mariánské Lázně

butterfly@cz.ensanahotels.com
mice.cz@cz.ensanahotels.com

www.ensanahotels.com/butterfly/cz

Centrální Lázně Health Spa Hotel

Goethovo náměstí 1
353 43 Mariánské Lázně

centralnilazne@cz.ensanahotels.com

www.ensanahotels.com/centralni-lazne/cz

Centrum Vzdělávání Dvorana

Chebská 394/44
360 06 Karlovy Vary

obchod@hoteldvorana.cz

www.cvdkarlovyvary.cz

Golf Hotel Morris

Zádub – Závišín 724
353 01 Mariánské Lázně

golfhotel@hotelmorris.cz

www.hotelmorris.cz

Grandhotel Ambassador National House

T. G. Masaryka 1088/24
360 01 Karlovy Vary

reservation@grandhotel-ambassador.cz

www.grandhotel-ambassador.cz

Grandhotel Pupp

Mírové náměstí 2
360 01 Karlovy Vary

rezervace@pupp.cz

www.pupp.cz

Hotel Cristal Palace

Hlavní 61/66
353 01 Mariánské Lázně

rezervace.cristal@orea.cz

www.cristalpalace.cz

Hotel Esplanade Spa & Golf Resort

Karlovarská 434
353 01 Mariánské Lázně

hotel@esplanade-marienbad.cz

www.esplanade-marienbad.cz

Hotel Imperial

Libušina 1212/18
360 01 Karlovy Vary

event@spa-hotel-imperial.cz

www.spa-hotel-imperial.cz

Hrad Loket

Zámecká 67
357 33 Loket

kultura@hradloket.cz

www.hradloket.cz/svatby-a-pronajem

Hrad Vildštejn

Pod hradem 81
351 34 Skalná

vildstejn@vildstejn.cz
info@vildstejn.cz

www.vildstejn.cz

Kulturní centrum Svoboda

Za Mostní branou 5
350 02 Cheb

keblusek@kcsvoboda.cz

www.kcsvoboda.cz

KV Arena

Západní 1812/73
360 01 Karlovy Vary

sekretariat@kvarena.cz

www.kvarena.cz

Lázně Jáchymov – Běhounek

Lidická 1015
362 51 Jáchymov

behounek@laznejachymov.cz

www.laznejachymov.cz

Lázně Jáchymov – Radium Palace

T. G. Masaryka 413
362 51 Jáchymov

radiumpalace@laznejachymov.cz

www.laznejachymov.cz

Městská knihovna Ostrov

Zámecký park 224
363 01 Ostrov

recepce@mkostrov.cz

www.mkostrov.cz

Nové Lázně Health Spa Hotel

Reitenbergerova 53
353 01 Mariánské lázně

mice.cz@cz.ensanahotels.com
novelazne@cz.ensanahotels.com

www.ensanahotels.com/nove-lazne/cz

Parkhotel Richmond

Slovenská 3
360 01 Karlovy Vary

reservation@richmond.cz

www.richmond.cz

Parkhotel Sokolov

Husovy sady 2044
356 01 Sokolov

recepce@parkhotel-sokolov.cz

www.parkhotel-sokolov.cz

Resort Stein

Skalka u Chebu 10
350 02 Cheb

info@resortstein.cz

www.resortstein.cz

Sadová kavárna

Ruská 60/1
351 01 Františkovy Lázně

sadovakavarna@seznam.cz

www.sadovakavarna.cz

Sanatoria Kriváň – Bohemia lázně

Sadová 5
360 01 Karlovy Vary

accommodation@bohemia-lazne.cz

www.bohemia-lazne.cz

Spa Hotel Marttel

Lidická 447/12
360 01 Karlovy Vary

info@hotelmarttel.cz

www.hotelmarttel.cz

Spa Resort Sanssouci

U Imperialu 11
360 01 Karlovy Vary

event@spa-resort-sanssouci.cz

www.spa-resort-sanssouci.cz

Statek Bernard

Šachetní 135
357 41 Královské Poříčí

info@statek-bernard.cz

www.statek-bernard.cz/firemni-skoleni

Thermal Spa Hotel & Congress Center

I. P. Pavlova 2001/11
360 01 Karlovy Vary

reservation@thermal.cz

www.thermal.cz

Ubytování Seifert

Nové Hamry 13
362 21 Nové Hamry

info@horskyhotelseifert.cz

www.horskyhotelseifert.cz

Wellness Hotel GREEN PARADISE

Hamerská 1
360 01 Karlovy Vary – Březová

recepce@hotelgreenparadise.cz

www.hotelgreenparadise.cz

Zámek Lužec

Lužec 1
362 25 Nová Role

reservation@zamek-luzec.cz

www.zamek-luzec.cz

Data o konferenčních kapacitách v Karlovarském kraji byla čerpána z www.carlsbad-convention.cz/cz/kongresove-kapacity
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Ústecký kraj – ideální destinace
pro konference a zážitky
NORTH WEST BOHEMIA
CONVENTION BUREAU
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
E-mail: office@northwestconvention.cz
www.northwestconvention.cz
www.branadocech.cz

Ptáte se na přednosti Ústeckého kraje? Tady jsou. Výborná dopravní dostupnost s pohodlnou dálnicí D8 vedoucí až do
Drážďan, bohatá historie, přírodní scenérie hor, řek a pískovcových skal i řada komfortně vybavených míst pro pořádání
nejrůznějších firemních akcí, zážitkových aktivit nebo teambuildingů. Vybere si každý!

T

éměř na dosah severozápadně z Prahy se otvírá
oblast zvaná „Zahrada Čech“, ze které vystupuje malebné České středohoří. Historické
město Roudnice nad Labem nabídne ubytování
i konferenční prostory v hotelu Magnolia i v novém
moderním Kulturním centru přímo v centru města.
Pobyt je ideální v kombinaci s vinařským programem ve sklepení lobkowiczkého zámku. Venkovskou atmosféru naopak naladí prostor zrenovované
usedlosti s vlastním pivovarem a kongresovým
sálem – Dvůr Perlová voda u Budyně nad Ohří.
Úchvatné konferenční prostory najdete v gotickém
Hradu Litoměřice doplněné vinařskou degustací
a v Lovosicích je pro svou přátelskou atmosféru oblíbený Hotel Lev. Krajské město Ústí nad Labem pak
nabídne prostory největší. Wellness hotel Větruše
s vyhlášenou kuchyní a výhledem na celé město
nebo kongresový Clarion Congress Hotel s kapacitou přes 400 míst uspokojí i ty nejnáročnější.
V Ústeckém kraji můžete akci uspořádat i na lodi.
Kochat se výhledy na Portu Bohemicu, vzdělávat se,
ochutnávat víno a plout po řece třeba celý den mezi
Roudnicí a Ústím nad Labem.
České Švýcarsko a jeho pískovcová města netřeba
představovat. Konferenční kapacity jsou zde menší,

halu a lezeckou stěnu. Milovníci golfu mohou
využít služeb nejvýše položeného golfového hřiště
a současně služby hotelu Krušnohorský dvůr
na Cínovci. Vyznavače wellness uspokojí lázeňské
procedury v nedalekých Tereziných lázních nebo
v Lázních Teplice, kde mají i konferenční sál, velké
thermálium a vlastní pivovar. Adrenalin i prostory
pro akce typu „Family nebo Employee Day“ pak
najdete na Autodromu nebo Hipodromu v Mostě.
Naopak Zámek Červený Hrádek funguje i jako 4*
wellness hotel s řadou učeben.
ale o zážitky tu máte postaráno. Knihovní sál
děčínského zámku pojme 350 osob, v Lípa resort
v Krásné Lípě zase ubytují až 100 osob, které
se mohou školit v sousedním domě Českého
Švýcarska. Doopravdy pak vypnete ve wellness
hotelu Ostrov se znamenitou kuchyní, vlastním
rybníčkem, velkou nabídkou outdoorových aktivit
a s ubytovací kapacitou přes 90 lůžek!

Mekka českého chmele – Dolní Poohří nabízí
komplex Chrám Chmele a Piva, kde můžete vyjet
na Chmelový maják nebo se ztratit v pivním labyrintu a ochutnat místní pivo. Ubytujete se v hotelu
Zlatý lev. Populární jsou akce na zámcích Klášterec
nad Ohří či Jimlín u Loun. Oba mají sály i krásné
zahrady. Q

Tajuplnost dodávají Ústeckému kraji Krušné hory.
Multifunkční sportovní areál Klíny nabízí zimní
i letní aktivity. Hotel Emeran je přímo u výstupu
z lanovky. Nabízí ubytování až pro 45 osob, školicí
sál a spoustu aktivit – lyžování, koloběžky, letní
bobovou dráhu, sjezdové i MTB tratě, sportovní

www.komora.cz
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Foto: 8x archiv Destinační agentura České středohoří a Ústecký kraj

Co v Ústeckém kraji neminout!

Děčín je boží – raftem po Labi do Hřenska
a via ferratou na Pastýřskou stěnu

Odhalte tajemství pěstování chmele
a vaření dobrého piva

Den plný adrenalinu zažijete v Děčíně. Zdolejte
vrchol pískovcové Pastýřské stěny nejdelší zajištěnou cestou (via ferrata), nasedněte do raftů či
pohodlných kánoí a vypravte se Labským kaňonem
do Hřenska nebo prozkoumejte město i děčínský
zámek na koloběžkách. V kombinaci s cyklistikou
po Labské stezce půjde o celodenní zážitkový
program.

Chrám Chmele a Piva – zábavný a naučný
komplex nabízí zážitkový prohlídkový okruh
od výjezdu na Chmelový maják (světový
unikát) přes Pivní labyrint z chmelových žoků
i Erbovní síň a Chmelový Orloj. Na závěr vás
čeká degustace piva z místního minipivovaru
U Orloje ve starobylé restauraci postavené
z chmelařského skladu.

Za českým vínem

Prohlídka podzemí pevnostního
města Terezín

Chuť českého vína v atmosféře 400 let starých
historických sklepů zažijete v Lobkowiczkém
zámeckém vinařství v prostorách románského
hradu v Roudnici nad Labem. Naopak v Malých
či Velkých Žernosekách nebo v Třebívlicích si
vychutnáte české víno v rodinných vinařstvích,
v moderních provozech i v kamenných sklepech.

Objevte město Terezín jako unikátní historickou
vodní a funkční pevnost. Víte, proč a jak pevnost
vznikla, jak se stavěla a jak se v ní žilo? Vydejte se
s dobovými lucernami na prohlídku jedinečného
opevnění do podzemních chodeb. Q

Offroadsafari – kontrasty a příběhy
industriální i panenské krajiny
Čeká vás expedice industriální i panenskou krajinou severozápadních Čech v offroad vozech.
Projedete se Mosteckou uhelnou pánví plnou
povrchových dolů a chemického průmyslu a zažijete okouzlující Krušné hory.
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Nejvýznamnější konferenční kapacity v Ústeckém kraji
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem

Špitálské náměstí 3517
400 01 Ústí nad Labem

congress.cchu@clarion-hotels.cz

www.clarioncongresshotelustinadlabem.com

Červený Hrádek u Jirkova

Červený Hrádek 1
431 11 Jirkov

recepce@zamek-jirkov.cz

www.zamek-cerveny-hradek.cz

Dům Českého Švýcarska

Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa

programy@ceskesvycarsko.cz

www.ceskesvycarsko.cz

Dvůr Perlová voda

Kostelec nad Ohří 13
413 01 Budyně nad Ohří

recepce@dvurperlovavoda.cz

www.dvurperlovavoda.cz

Horský hotel Lesná

Lesná 22
431 21 Boleboř

info@horskyhotellesna.cz

www.horskyareal-lesna.cz

Hotel & Restaurant Větruše

Fibichova 392
400 01 Ústí nad Labem

hotel@hotelvetruse.cz

https://hotel-vetruse.cz

Hotel Arena

Boženy Němcové 552
430 01 Chomutov

recepce@arenahotel.cz

www.arena.royalhotels.cz

Hotel Belveder

Labská Stráň 105
405 02 Děčín

hotelbelveder@seznam.cz

www.belvederhotel.cz

Hotel Cascade

Radniční 3
434 01 Most

hotel@hotel-cascade.cz

www.hotel-cascade.cz

Hotel Česká Koruna

Masarykovo nám. 60
405 01 Děčín

info@hotelceskakoruna.cz
provoz@hotelceskakoruna.cz

www.hotelceskakoruna.cz

Hotel Emeran

Rašov 210
436 01 Klíny

hotel.emeran@kliny.cz

www.hotelemeran.cz

Hotel Lev

Kostelní 5/7
410 02 Lovosice

rezervace@hotel-lev.cz

www.hotel-lev.cz

Hotel Magnolia (Vavřinec)

Karlovo náměstí 20
413 01 Roudnice nad Labem

recepce@hotelmagnolia.cz

www.hotelmagnolia.cz

Hotel Nástup

Loučná pod Klínovcem 104
431 91 Loučná pod Klínovcem

recepce@hotelnastup.cz

www.hotelnastup.cz

Hotel Ostrov

Ostrov u Tisé 12
403 36 Tisá

recepce@hotelostrov.com

www.hotelostrov.com

Hotel Prince De Ligne

Zámecké nám. 136/8
415 01 Teplice

info@princedeligne.cz

www.princedeligne.cz

Hotel Vladimir

Masarykova 36
400 01 Ústí nad Labem

booking@hotelvladimir.cz

www.hotelvladimir.cz

Hotel Zlatý lev

Oblouková 228
438 01 Žatec

recepce@zlaty-lev.cz

www.zlaty-lev.cz

Hrad Střekov

Na Zacházce 844
400 03 Ústí nad Labem

strekov@lobkowicz.cz

www.lobkowicz.cz/strekov

Kulturně kongresové centrum Litoměřice
(Hrad Litoměřice)

Tyršovo náměstí 68
412 01 Litoměřice

venuse.hlavackova@mkz-ltm.cz

www.mkz-ltm.cz

Kulturní dům Říp

Husovo nám. 58
413 01 Roudnice nad Labem

premysl.jansto@steti.cz

www.kulturaroudnice.cz

Lázně Teplice v Čechách – Beethoven

Lázeňský sad 2
415 01 Teplice

info@lazneteplice.cz

www.lazneteplice.cz/lazenske-domy/
lazensky-dum-beethoven/

Lípa resort

Křinické nám. 7
407 46 Krásná Lípa

recepce@lipa-resort.cz

www.lipa-resort.cz

Resort U Fořta

Mezní Louka 37
407 17 Hřensko

info@uforta.cz

www.uforta.cz

Severočeské divadlo

Lidické náměstí 10
400 01 Ústí nad Labem

marketing@operabalet.cz

www.operabalet.cz

Sportlife Centrum

Lesní 1302/12
408 01 Rumburk

info@sportlifehotel.cz

www.sportlifehotel.cz

Školicí středisko Koruna

Nám. Jana z Dražic 103
413 01 Roudnice nad Labem

hotelkoruna@gkr.cz

www.hotel-koruna.cz

Šluknovský zámek

Zámecká 642
407 77 Šluknov

ic@mesto-sluknov.cz

www.mesto-sluknov.cz

Zámek Děčín

Dlouhá Jízda 1254/11
405 01 Děčín
Chomutovská 1
431 51 Klášterec nad Ohří

info@zamekdecin.cz

www.zamekdecin.cz

info@zamek-klasterec.cz

https://zamek.klasterec.cz

Zámek Klášterec nad Ohří

www.komora.cz
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KRAJSKÝ ÚŘAD
LIBERECKÉHO KRAJE

Kongres v kraji pod Ještědem?
Dobrá volba!

Foto: Marek Šaroch

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
E-mail: vendula.vaclavska@kraj-lbc.cz
www.liberecky-kraj.cz

Liberecký kraj leží na severu České republiky na hranici se Spolkovou republikou Německo a Polskou republikou. Krajským
městem a současně přirozeným centrem je město Liberec. Z marketingového hlediska je celá oblast ještě rozdělena do pěti
unikátních turistických regionů, mezi které patří Český ráj, Jizerské hory, Lužické hory, Krkonoše a Máchův kraj.

I

když Liberecký kraj patří svou rozlohou k menším krajům České republiky, díky své výhodné
poloze je častým vyhledávaným místem pro
trávení dovolené i pořádání kongresů, seminářů,
firemních akcí a různých tematických víkendů.

Jedním z důvodů pro návštěvu Libereckého kraje
může být i zdejší světoznámé sklo a bižuterie, které
mají v tomto regionu opravdu bohatou historii
a nově jsou spojeny v jedinečném projektu Křišťálové údolí. Liberecký kraj, to ale není jen historie
a kultura, je i ideálním místem pro strávení aktivní
dovolené. Pro milovníky sportu jsou zde ideální
terény pro letní i zimní sporty a nechybí ani široká
nabídka nejrůznějších adrenalinových aktivit.

Jedná se o oblast s bohatou historií a s velkým
množstvím přírodních, kulturních i historických
památek, která je právem označována jako ráj
turistů, lyžařů, milovníků přírody i obdivovatelů historie a vyznavačů regionálních produktů.
Romantické přírodní scenérie skalních měst
a hraniční pohoří jsou důvodem, proč je v našem
kraji nejvíce chráněných přírodních oblastí z celé
České republiky. Návštěvníci zde najdou celou
řadu zajímavých měst a míst, zejména starobylých

Q

Foto: Petr Musil

Q
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A proč uspořádat kongresovou či firemní
akci právě v Libereckém kraji?
Q
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Foto: AZ fotky

hradů a romantických zámků. Na mnoha místech
se dochovala unikátní roubená stavení, ojedinělá je
i soustava kamenných a kovových rozhleden, která
nemá jinde v republice obdoby.

Q

snadná dopravní dostupnost, pouze 100 kilometrů od Prahy
jedny z největších kongresových a ubytovacích
kapacit mimo Prahu, hotely s profesionálním
přístupem a vybavením
široká nabídka sportovních, rekreačních a teambuildingových areálů
pestrá nabídka doprovodných programů (wellness, kulturní, sportovní a společenské vyžití,
výletní cíle v okolí)

Q
Q

jedinečná atmosféra
historické památky
kulturní scéna v podobě divadel, muzeí, galerií
a koncertů
unikátní výroba skla a bižuterie
vysoká koncentrace golfových hřišť

Spojení kvalitní a pestré nabídky s vynikajícími
službami, to jsou důvody, proč je Liberecký kraj
každoročně cílem statisíců turistů z celé Evropy.
S pořádáním kongresové akce vám rádi pomůžeme. Můžete se na nás obrátit na uvedených
kontaktech, na sociálních sítích nebo prostřednictvím Czech Convention Bureau. Q
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ISO 9001:2015
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www.hotelport.cz

+420 499 861111

www.hotelhorizont.cz
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Královéhradecký kraj
#BornToMice
HRADEC KRÁLOVÉ REGION
CONVENTION BUREAU

Foto: UFFO Trutnov

Zieglerova 91, 500 03 Hradec Králové
E-mail: mice@hradecko.eu
https://www.micehkregion.com/cs/katalog

Tak zní heslo regionální kanceláře kongresové a incentivní turistiky Královéhradeckého kraje, Hradec Králové Region
Convention Bureau. Vytipujeme pro vás vhodnou lokalitu, zorganizujeme prohlídkovou cestu a navrhneme doprovodný
program, který prolomí ledy mezi účastníky a přispěje k pozitivnímu hodnocení celé akce. Vše samozřejmě s ohledem
na zdraví a bezpečnost všech účastníků. Jak toho docílíme?

Foto: Centrum Andragogiky

Konferenční prostory jsou běžně vybaveny potřebnou audiovizuální technikou, v několika případech
i zařízením pro simultánní tlumočení, které se
nejčastěji využívá při zahraničních konferencích.
Vzhledem k poloze Královéhradeckého kraje
jsou to nejčastěji česko-polské či česko-německé
kongresy. V jednotlivých konferenčních sálech

a salonkách lze v rámci jejich dispozic sestavit
téměř jakékoliv stolové uspořádání. Od klasického
divadelního sezení přes školní až po banketové
uspořádání. Nové moderní konferenční sály jsou
poté navrženy tak, aby se v případě potřeby daly
přepažit variabilními stěnami a mohlo vzniknout více menších sálů, kde bude souběžně běžet
několik přednášek najednou – vše záleží na vaší
představě a potřebě.
Kromě rozmanitosti a vybavenosti konferenčních
prostor má Královéhradecký kraj nespornou
výhodu ve své poloze. Jak jsme nastínili výše,
jeho blízkost hranic především s Polskem, ale
i s Německem je pozvánkou pro společné projek-

Foto: Spa Resort Tree of Life

N

ejvětší zásluhy na hladkém průběhu všech
akcí mají naši partneři z řad hotelů, kulturních zařízení i historických objektů. Ano,
tam všude lze uspořádat bezpečnou firemní akci,
ať už tím myslíme malé školení, velkou konferenci,
nebo dokonce firemní ples pro vaše zaměstnance
a partnery! Kapacity jsou téměř neomezené.

ty a kongresy napříč odvětvími. Díky zajímavým
doprovodným programům, které jsou v kraji
nabízeny, ať už díky přírodním podmínkám,
či historickým událostem, je Královéhradecký
kraj vyhledáván mnoha firmami z celé České
republiky. Svou roli v tom hraje i dobrá dostupnost, zejména z Prahy, kdy do kraje pohodlně
dojedete po dálnici D11, jež bude v brzké době
sjízdná až do Jaroměře. Dojezd do turisticky
i kongresově vyhledávaných Krkonoš tak bude
zase o něco rychlejší.
Hradec Králové Region Convention Bureau vás
zkrátka zdarma a bezpečně provede při plánování
všech druhů firemních akcí od A do Z! Q

www.komora.cz
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Foto: Jaroslav Kocourek

Foto: archiv DS Orlické hory a Podorlicko

#BornToIncentive

K

rálovéhradecký kraj má širokou nabídku
nejen na poli kongresové turistiky, ale také
té incentivní. Ne nadarmo se kraj každoročně umisťuje na horních příčkách návštěvnosti. Dle druhu a délky lze firemní akci proložit
komentovanou prohlídkou města či konkrétní
památky, vycházkou či vyjížďkou do přírody
nebo něčím extrémnějším, jako je například
sjezd řeky Orlice či horolezectví v některém ze
skalních měst.
Foto: archiv DS Hradecko

Dobrý doprovodný program nemusí vždy nutně
znamenat překonávání sebe samého a posouvání
svých fyzických možností. Naopak! V některých
případech je smysluplnější vsadit na relaxační
program, který ocení zejména ženské kolektivy.

Foto: Spa Resort Tree of Life, Michal Dědič

V kraji máme hned tři lázeňská zařízení, kde lze
dopředu zajistit přímo lázeňské procedury nebo
alespoň využití zdejšího wellness zázemí.
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Gurmáni zase ocení program složený z ochutnávek
a poznávání regionálních produktů. Celé území
kraje je totiž pokryto producenty, kteří své výrobky
certifikovali jako regionální produkt dané lokality.
Během ochutnávek tak můžete vyzkoušet Krkonošské bobky, masové bonbony Poctivý Grund, Sirob –
sirup z cukrové řepy nebo Deštenský chléb a degustovat bylinné sirupy Camellus, pálenky z Podorlické
sodovkárny a samozřejmě několik druhů piva.
Je jen na vás, zda budete vybírat destinaci k doprovodnému programu, či doprovodný program
k cílové destinaci. Jisté je, že vám se vším rádi
pomůžeme! Q

MICE: bezpečný event

Nejvýznamnější konferenční kapacity v Královéhradeckém kraji
Barešův ranč

Lužec nad Cidlinou 247
503 62 Lužec nad Cidlinou

recepce@baresuvranc.cz

www.baresuvranc.cz

Biograf Český ráj

17. listopadu 47
506 01 Jičín

miskovsky@kzmj.cz

www.kzmj.cz

Centrum andragogiky

K Dolíkám 809/8b
503 11 Hradec Králové

info@centrumandragogiky.cz

www.centrumandragogiky.cz

CineStar Hradec Králové

OC Futurum, Brněnská 1825/23A
500 09 Hradec Králové

firmy@cinestar.cz

https://firmy.cinestar.cz

Clarion Hotel Špindlerův Mlýn

Labská 111
543 51 Špindlerův Mlýn

reservations.chsm@clarion-hotels.cz

www.clarionhotelspindleruvmlyn.com

ČPP Aréna

Komenského 1214/2
500 03 Hradec Králové

sekretariat@mountfieldhk.cz

www.mountfieldhk.cz

Grund Resort Golf & Ski

Mladé Buky 445
542 24 Mladé Buky

reception@grundresort.cz

www.grundresort.cz

Harmony Club Hotel

Špindlerův Mlýn – Bedřichov 106
543 51 Špindlerův Mlýn

harmonysm@harmonyclub.cz

www.harmonyclub.cz

Hotel Horizont

Pec pod Sněžkou 141
542 21 Pec pod Sněžkou

akce@hotelhorizont.cz

www.hotelhorizont.cz

Hotel Pod Zvičinou

Dolní Brusnice 96
544 72 Bílá Třemešná

info@hotelpodzvicinou.cz

www.hotelpodzvicinou.cz

Hotel Rajská zahrada

Komenského 70
549 01 Nové Město nad Metují

recepce@hotelrajskazahrada.cz

www.hotelrajskazahrada.cz

Hotel reStart

Revoluční 1267
506 01 Jičín

recepce@hotelrestart.cz

www.hotelrestart.cz

Hotel Studánka

Rychnov nad Kněžnou 505
516 01 Rychnov nad Kněžnou

recepce@hotelstudanka.cz

www.hotelstudanka.cz

Hotel Špindlerova Bouda

Špindlerův Mlýn 108
543 51 Špindlerův Mlýn

info@spindlerovabouda.cz

www.spindlerovabouda.cz

Hotel U Beránka

Masarykovo náměstí 74
547 01 Náchod

marketing@hotel-beranek.com

www.hotel-beranek.com

Jízdárna Hejtmánkovice

Hejtmánkovice 192
550 01 Broumov

info@jizdarna-hejtmankovice.cz

www.jizdarna-hejtmankovice.cz

Klášter Broumov

Klášterní 1
550 01 Broumov

vkcb@broumovsko.cz

www.klasterbroumov.cz

Lázně Velichovky 1897

Lázně 100
552 11 Velichovky

info@lazne1897.cz

www.velichovky.cz

Orea Resort Horal

Svatopetrská 280
543 51 Špindlerův Mlýn

horal@orea.cz

www.orearesorthoral.cz

Penzion Nad Oborou

Nad Oborou 5
503 41 Hradec Králové

info@pno.cz

www.pno.cz

PETROF Gallery

Na Brně 1955
500 06 Hradec Králové

info@petrofgallery.cz

www.petrofgallery.cz

Podorlický skanzen Krňovice

Krňovice 35
503 46 Třebechovice pod Orebem

skanzen@krnovice.cz

www.krnovice.cz

Resort sv. František –
Erlebachova a Josefova Bouda

Špindlerův Mlýn 109
543 51 Špindlerův Mlýn

betlem@spmlyn.cz

www.erlebachovabouda.cz

Safari Park Resort

Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem

safarilodge@zoodvurkralove.cz

www.safariparkresort.cz

Spa Resort Tree of Life

Lázeňská 531
507 81 Lázně Bělohrad

recepce@treeoflife.cz

www.treeoflife.cz

UFFO – Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas

náměstí Republiky 999
541 01 Trutnov

info@uffo.cz

www.uffo.cz

Venclův statek

Javornice 180
517 11 Javornice

info@vencluvstatek.cz

www.vencluvstatek.cz

Zámecký resort Dětenice

Zámek Dětenice
507 24 Dětenice

info@detenice.cz

www.detenice.cz

Zámek Doudleby nad Orlicí

Zámek 1
517 42 Doudleby nad Orlicí
Pražská 1
503 51 Chlumec nad Cidlinou

info@zamek-doudleby.cz

www.zamek-doudleby.cz

kubesova@kinsky-dal-borgo.cz

www.karlovakoruna-zamek.cz

Zámek Karlova Koruna

www.komora.cz
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Pět důvodů pro
kongres v Pardubickém kraji
DESTINAČNÍ SPOLEČNOST
VÝCHODNÍ ČECHY

Foto: Lukáš Boček

Oddělení East Bohemia
Convention Bureau
náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice
E-mail: dsvc@vychodnicechy.info
www.eastbohemiaconvention.cz/kongresy/

Turistický region Východní Čechy se nachází na hranicích Čech a Moravy a pokrývá území současného Pardubického
kraje. Na severu sousedí s Polskem a díky své poloze je dobře dostupný také ze všech ostatních států sousedících s Českou
republikou – Slovenska, Rakouska a Německa.
East Bohemia Convention Bureau

konferenčních a hotelových kapacit. Váš event
dostane komplexní servis, který zahrnuje bohaté
incentivní programy a wellness.

Foto: Lukáš Zeman

Jsme regionálním partnerem Czech Convention
Bureau a specialistou na kongresový a incentivní turismus v Pardubickém kraji. Rádi vám
bezplatně pomůžeme s výběrem vhodné
lokality pro vaši akci, ověříme její dostupnost
a provedeme předběžnou rezervaci pronájmu
konferenčních prostor a ubytování, poradíme
s návrhem programu a sestavením itineráře
doprovodných akcí, doporučíme unikátní místo
a náměty pro incentivní i teambuildingové
akce a navrhneme zajímavá turistická místa
v destinaci.

Foto: archiv Hotel Jezerka

Proč kongres v Pardubickém kraji?
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1. Dobrá dopravní dostupnost
Pardubický kraj leží v samotném srdci České
republiky. Jeho další výhodou je kvalitní síť železnic a silnic společně s mezinárodním Letištěm
Pardubice.
2. Moderní kongresové kapacity
Kongresová a hotelová infrastruktura v Pardubickém kraji je velmi moderní. Nabízí velký počet

3. Unikátní památky a příroda
Jedinečná historická místa společně s přírodou
jsou pravým bohatstvím Pardubického kraje.
Mnohé z architektonických skvostů patří mezi
národní kulturní památky nebo jsou zapsány
na seznamu UNESCO. Uspořádejte svoji akci
na některém hradu či zámku. Dostane úplně
nový rozměr.
4. Lokální gastronomie
Skvělé gastronomické zážitky najdete jak v luxusních restauracích, tak i v malých lidových lokálech,
které vycházejí z tradičních kuchařských receptů.
Ty se opírají zejména o stříbro východních Čech –
pivo, perník a jabkance.
5. Bezpečnost
Politická a ekonomická stabilita České republiky
zaručuje maximální bezpečnost během vašich
eventů, konferencí a meetingů. ■

MICE: bezpečný event

Incentiva a památky
Zámecké návrší Litomyšl (UNESCO)

Foto: Lukáš Zeman

Foto: archiv Horský resort Dolní Morava

Náročná klientela, velký event a k tomu prostředí
historického města Litomyšl? Tyto benefity dostanete, když zvolíte pro svoji konferenci či meeting
Zámecké návrší Litomyšl. Vyniká nejen luxusními
prostory, ale i velkou kapacitou. Ke své akci můžete
například využít zámeckou jízdárnu či pivovar.

Kongres hotel Jezerka
Nachází se v CHKO Železné hory u Sečské přehrady, 100 km od Prahy. Nabízí ubytování v moderně
zařízených pokojích standardu čtyř hvězdiček.
Součástí hotelu jsou restaurace, dvě vinárny,
kongresový sál a jedno z nejmodernějších Wellness
& Spa v České republice. Pro volný čas mohou
návštěvníci využít fitness centrum, půjčovnu
sportovních potřeb, laserovou střelnici, squash,
venkovní umělou lezeckou stěnu, přírodní koupání, sportovní hřiště, bowling nebo stolní tenis.

ramatickým výhledem na okolní horské hřebeny,
dále vířivkami, finskou a parní saunou, fitness
centrem, půjčovnou sportovních potřeb a venkovním sportovním hřištěm. Kongresové prostory
hotelu disponují nejmodernější AV technikou, která
umožňuje sdílet obraz a zvuk mezi všemi sály, sdílet
streamy z konference s okolním prostředím. V sále
lze prezentovat auta či jiné objemné výrobky. ■

Nabízí množství sportovních aktivit jako lanový
park, horolezeckou stěnu, skoky volným pádem,
nejdelší bobovou dráhu, letní provoz lanovky, lyžování, sáňkování, tenis, bowling a golfový simulátor.
Hotel je vybaven bazénem s protiproudem a pano-

www.zamek-litomysl.cz
www.jezerka.cz
www.dolnimorava.cz

Foto: archiv DSVČ

Foto: archiv Hotel Jezerka

Relax & sport resort Dolní Morava

www.komora.cz
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Nejvýznamnější konferenční kapacity v Pardubickém kraji
Congress Centre Pardubice

Masarykovo náměstí 2799
530 02 Pardubice

info@ccafi.cz

www.ccafi.cz

Dům techniky Pardubice

nám. Republiky 2686
532 27 Pardubice

dtpce@dtpce.cz

www.dtpce.cz

EA Hotel Kraskov

Starý Dvůr 47
538 43 Třemošnice

kraskov@eahotels.cz

www.hotelkraskov.cz

Fabrika Svitavy

Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy

recepce@kultura-svitavy.cz

www.kultura-svitavy.cz

Golf & Spa Resort Kunětická Hora

Dříteč 155
533 05 Dříteč

event@grkh.cz

www.grkh.cz

Hotel Aplaus

Šantovo náměstí 181
570 01 Litomyšl

recepce@hotelaplaus.cz

www.hotelaplaus.cz

Hotel Erwin Junker

Pardubická 332
534 01 Holice

hotel@junker.cz

www.hoteljunker.cz

Hotel Euro

Jiráskova 2781
530 02 Pardubice

info@hoteleuro.cz

www.hoteleuro.cz

Hotel Filipinum

Aloise Hanuše 141
561 64 Jablonné nad Orlicí

hotel@filipinum.cz

www.filipinum.cz

Hotel Jezerka

Ústupky 278
538 07 Seč

recepce@jezerka.cz

www.jezerka.cz

Hotel Pierre

Kunětická
530 09 Pardubice

konference@pierrehotel.cz

www.pierrehotel.cz

Hotel Trim

Semtínská 56
533 53 Pardubice

provozni@hoteltrim.cz

www.hoteltrim.cz

Hotel Tvrz Orlice

Orlice 1
561 51 Letohrad

gastro@eywan.cz

www.tvrzorlice.cz

Hotel Zlatá Hvězda

Smetanovo nám. 84
570 01 Litomyšl

zlata.hvezda@lit.cz

www.zlatahvezda.com

Hotel Zlatá štika

Štrossova 127
530 03 Pardubice

hotel@zlatastika.cz

www.zlatastika.cz

Hrad Svojanov

Hrad Svojanov
569 73 Svojanov 1

info@svojanov.cz

www.svojanov.cz

Ideon Pardubice

Jiráskova 1963
530 02 Pardubice

akce@pvv.cz

www.pvv.cz

Kramářova chata

Orličky 186
561 55 Orličky

recepce@suchak.cz

www.suchak.cz

Muzeum Chrudim

Široká 85
537 01 Chrudim

beranova@chbeseda.cz

www.salmuzeumcr.cz

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Kladruby nad Labem 1
533 14 Kladruby nad Labem

podatelna@nhkladruby.cz

www.nhkladruby.cz

Natura Park

Štolbova 2874
530 02 Pardubice

kindlova.paleta@seznam.cz

www.natura-park.cz

Penzion Terezka

Velká Morava 32
561 69 Dolní Morava

rezervace@dolnimorava.cz

www.dolnimorava.cz/penzion-terezka

Renospond

Zderaz 119
539 44 Proseč

renospond@renospond.cz

www.renospond.cz

Smetanův dům Litomyšl

Komenského nám. 402
570 01 Litomyšl

smetanuv.dum@litomysl.cz

www.smetanuvdum.cz

Společenské centrum Nový dvůr

Nový dvůr 143
561 51 Letohrad

restaurace@novydvur-letohrad.cz

www.novydvur-letohrad.cz

Univerzita Pardubice

Studentská 95
532 10 Pardubice 2

petra.cernohuba@upce.cz

www.upce.cz/pronajmy

Východočeské divadlo Pardubice

U Divadla 50
531 62 Pardubice

sekretariat@vcd.cz

www.vcd.cz

Wellness Hotel Vista

Dolní Morava 46
561 69 Dolní Morava

firemky@dolnimorava.cz

www.hotel-dolnimorava.cz

Zámecké návrší Litomyšl

Jiráskova 133
570 01 Litomyšl

info@zamecke-navrsi.cz

www.zamecke-navrsi.cz

Zámek Pardubice

Zámek čp. 2
530 02 Pardubice

pronajmy@vcm.cz

www.vcm.cz
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Zapojte regionální letiště
do dopravní strategie
Druhá ranvej pražského letiště je jednou z nejdiskutovanějších nových staveb v České republice, kterou vláda České
republiky chce zrealizovat v co nejkratším období. Pokud by se optimálně využila kapacita ostatních regionálních
mezinárodních letišť, je možné výstavbu druhé ranveje odložit?
vycházím z toho, že vláda ve svých programech
a cílech je tvůrcem dopravní politiky naší země
a stanovuje přepravní politiku podle reálných
priorit a možností. Letecká doprava by měla
být brána se stejnou důležitostí jako železnice,
silnice a vodní přeprava. Hlavní město Praha je
důležité, ale na rozvoj regionů České republiky
se nesmí zapomínat a nesmí se podcenit význam
regionálních letišť.
Aby se regionální mezinárodní letiště mohla
zapojit do celkové strategie, je nutné nejen definovat, která jsou páteřními, ale i pečlivě zvážit,
jakou podporu jim stát bude poskytovat. Letecká
doprava musí zůstat nejen bezpečnou a rychlou,
ale musí splnit všechny bezpečnostní požadavky,
které se na ni kladou, což je extrémně nákladné.
Nic jiného nezbývá, pokud chcete letiště provozovat. Pevně věřím, že v rámci nové strategie
dopravní politiky zůstane pardubické letiště
páteřním. Pro vysvětlení – pardubické letiště má

to znamená na přepravu z jednoho bodu do druhého bez větší možnosti využití tranzitu. Ve světě
proto taková letiště využívají převážně nízkonákladoví dopravci, kteří hledají možnosti s nejnižšími
náklady na provoz. Nízkonákladoví přepravci by
měli opravdu létat nejdříve na regionální letiště,
a až by naplnili jejich kapacitu, pak bych uvažovala
o jejich vpuštění do Prahy. Jsou to dravci a vyjednávání s nimi je velmi náročné. Ale i přes tento
fakt jsme v Pardubicích dokázali dojednat spolupráci se společností Ryanair s linkami do Londýna
a do Alicante, SkyUp zase otevřel dokonce pět
linek týdně do Kyjeva, WizzAir má otevřeny dvě
destinace, Lvov a Kyjev.
Ano, prioritní zájem je převážně o hlavní město
a regiony mají druhotné postavení. A je to v pořádku. Pokud je však nízkonákladovým dopravcům Praha otevřená, ačkoliv regionální letiště zejí
prázdnotou, nic nízkonákladové dopravce nenutí
létat ve větší míře do regionu. Převážejí tak své

tu odlišnost od ostatních regionálních letišť, že je
vojenské a slouží jako záložní letiště pro Náměšť
a Čáslav. Z pohledu majitele se jedná o strategické vojenské letiště a civilní přeprava je tímto
logicky až na třetím místě.

cestující přímo do nejzajímavějšího a nejžádanějšího místa České republiky. Obsazenost leteckých
linek je potom mnohem vyšší a logicky generuje
dopravci vyšší výnosy. Pokud by se otevřela v Praze druhá ranvej, můžeme při nejčernějším scénáři
malá letiště zavřít. A to se bavíme o letištích,
která mají vybudované nové haly, ranveje, zázemí,
zaměstnávají stovky lidí... Q

P

Foto: 2x archiv Letiště Pardubice

okud se zeptáte, zda je druhá ranvej pražského letiště opravdu nutností, jak o tom
často mluví její zastánci, je nutné si seřadit
priority, uvědomit si, co je cílem její výstavby a jak toto rozhodnutí pomůže národnímu
hospodářství a lidem v této zemi. Jestli jde o to
zvládnout leteckou dopravu, jak tuzemskou, tak
mezinárodní osobní nebo nákladní přepravu,
jsem přesvědčena o tom, že je potřeba nejdříve
systematicky zapojit všechna regionální letiště,
která řadíme mezi takzvaná páteřní. Navíc
v současné době koronakrize a se zvážením všech
prognóz, které jsou k dispozici, se bude letecká
přeprava vzpamatovávat a ještě pár let nebude
potřeba stavět vůbec nic.

Definujme páteřní síť
Letecká doprava, jako nejrychleji se rozvíjející se
dopravní mód, je stěžejní nejen pro turismus, ale
také pro obchod, bankovnictví, průmysl, mezinárodní vztahy, investice… Pokles je sice v letošním roce drtivý, ale každá krize jednou skončí,
a proto je třeba, aby se do celkové strategie již
nyní zapojila všechna regionální letiště – Brno,
Ostrava, Karlovy Vary, Pardubice a budované
letiště v Českých Budějovicích. To jsou ta výše
zmiňovaná páteřní letiště, která by měla být součástí dopravní politiky našeho státu. Samozřejmě

Regionální byznys letiště potřebuje
Menší regionální letiště s mezinárodním statusem, včetně našeho pardubického, mají odlišné
poslání než velká letiště typu pražského. Zaměřují
se převážně na přepravu P2P (point–to–point),

HANA ŠMEJKALOVÁ, ředitelka Letiště Pardubice
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ANTIGENNÍ TESTY
ODBORNĚ OTESTOVÁNO
A PROVĚŘENO ZDRAVOTNÍM
ÚSTAVEM OSTRAVA - ZAŘÍZENÍM
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

ECOTEST
ASSURE TECH

VIVADIAG

AUTORIZOVANÝ DOVOZCE A DISTRIBUTOR

www.swonia.cz
NABÍZÍME
PROGRAMY

BEZPEČNĚ

/FKMFQġ҄SFNOBLDF

LETNÍ

S NADHLEDEM
ZIMNÍ

JEDINĚ NA DOLNÍ MORAVĚ

CELOROČNÍ

DENNÍ

WINNER
WELLNESS
HOTEL VISTA

VEČERNÍ

TOP atrakce

AKCE
NA KLÍČ
JEN PRO
VÁS

Wellness hotel Vista****
V ceně luxusní snídaně, wellness, ﬁtness
Rauty, coffee break, tématické bufety

Adrenalin

Teambuilding
Wellness
Bazén, sauny, vířivka, masáže,
kosmetika, manikůra
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Horské koloběžky
Adrenalin park
Bag Jump

Zpátky na venkov
Zástava srdce
Ztraceni

www.hotel-dolnimorava.cz www.dolnimorava.cz

Stezka v oblacích
Bobová dráha
Trail Park
Horské koloběžky
Adrenalin park

/wellnesshotelvista

INDOOR

Kongresové sály
Nejmodernější vybavení

Večerní akce
Magická Stezka v oblacích
Degustační večery
Pekelná vařečka

/dolnimorava Rezervace: rezervace@dolnimorava.cz Tel.: +420 469 771 177

OUTDOOR
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MORAVIA CONVENTION BUREAU
Radnická 2, 602 00 Brno
E-mail: info@moraviaconvention.cz
www.moraviaconvention.cz
www.moraviaconvention.cz/kongresy/

Foto: Oldřich Hrb

Jižní Morava
Kraj, kde se snoubí protiklady
B

rno je moderní a nadčasové město s bohatou
historií a mnoha odkazy významných
osobností na poli vědy, umění, architektury
a kultury. Je městem univerzit, je dynamické
a inovativní a těší se respektu v oblasti vědy
a výzkumu v celosvětovém měřítku. Naproti tomu
stojí lidové tradice jižní Moravy, stále živý folklor,
nepřeberné množství přírodních zajímavostí
a pohostinnost místních lidí. Společně tvoří ideální
zázemí a díky široké nabídce konferenčních
prostorů, perfektnímu servisu a vysoké kvalitě služeb
je v pořadí druhým nejvyužívanějším regionem pro
kongresovou a incentivní turistiku u nás. K tomu
přispívá i jeho snadná dostupnost a poloha ve středu
Evropy na ose Vídeň–Praha–Bratislava.

do Lednicko-valtického areálu. Pokud dáváte
přednost adrenalinu, vyzkoušíte singletrail,
canoeing, kitesurfing, vinařské cyklostezky či práci
na traktoru ve vinici, a chcete-li zažít obojí, pak se
vydáte třeba na podzemní speleo ferratu v Moravském krasu. Unikátní zážitky na vás čekají ve Vida
centru a Hvězdárně a planetáriu Brno a je toho
samozřejmě mnohem více. Workshop Strážnický
modrotisk, sci-fi nebo akční teambuilding,
virtuální létací realita, škola vaření… stačí jen
vybrat to správné téma pro váš tým. Jižní Morava
je zkrátka jako stvořená pro zážitky všeho druhu.

Společně je víc než každý sám
Region Brno a jižní Morava je sebevědomým
místem, které má na poli kongresové a incentivní
Foto: Radek Severa

Na jižní Moravě se nudit nebudete
Špičková gastronomie, kvalitní víno a tradice vinařské kultury a pohodová atmosféra Brna a jižní
Moravy dostaly region na gurmetskou mapu světa.
A netýká se to pouze oblasti fine dining, skutečnou manu zažijete v celé řadě místních bister,
restaurací, kaváren, cukráren, vinoték a pivoték.
A budete se rádi vracet. Na jižní Moravě se toho
dá totiž zažít opravdu hodně. Jste-li vyznavačem
tradicí, pak oceníte návštěvu míst světového dědictví UNESCO, Vily Tugendhat nebo hradu
Špilberk, podíváte se do Mikulova, Znojma nebo

Foto: Slovácký soubor Lúčka & Slovácký Krúžek Svatobořice-Mistřín

Destinace jižní Morava a město Brno patří dlouhodobě mezi vyhledávané lokality pro realizaci kongresových a incentivních
akcí. Je považována za bezpečné a atraktivní místo se strategickou polohou, kvalitním konferenčním zázemím a širokou
nabídkou tradičních i méně obvyklých volnočasových aktivit.

turistiky rozhodně co nabídnout, a tým Moravia
Convention Bureau v úzké spolupráci se subjekty
byznysového a incentivního cestovního ruchu
v kraji je vždy připraven v plném nasazení
objevovat pro své klienty nejzajímavější lokality,
neotřelá řešení a poskytovat služby na nejvyšší
profesionální úrovni. Moravia Convention Bureau
je oficiálním partnerem města Brna a Jihomoravského kraje. Q

Moravia Convention Bureau
je členem ICCA a Host City

www.komora.cz
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VYSOČINA CONVENTION BUREAU
Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava
E-mail: info@vysocinaconvention.cz
www.vysocina-konference.cz

Foto: Chris Borg

Firemní setkání
v Koruně Vysočiny
Výborné služby, pohostinnost a skvělá dostupnost Vysočiny díky ideální poloze ve středu České republiky. Spojíte-li vše
dohromady, je vám jasné, že tento čistý kraj je tou nejlepší volbou pro pořádání konferencí, seminářů, firemních setkání
nebo eventů. Vysočina nabízí množství kvalitních zařízení určených právě k těmto účelům.

M

ožná vám pro zpestření výjezdních zasedání a firemních školení bude stačit posezení
v jednom z tradičních pivovarů. Ale pokud
chcete klienty či kolegy překvapit něčím originálním, pozvěte je do jedné z vysočinských skláren.
Skláři vám představí kouzlo prastarého řemesla,
a co víc, poskytnou vám i možnost si je vyzkoušet. Na vlastní kůži tak poznáte, jaké to je, stát se
na den sklářem.

lisy pro skutečnou aktivní turistiku. Opravdové
povyražení vám zaručí pestrý doprovodný program pro vás či vaše zaměstnance. To vše zasazené
do nádherné a stále ještě panenské přírody ležící
v turistické oblasti Koruna Vysočiny.
Vír je pro tento záměr ideální lokalitou. Během
zimy můžete navštívit jedinečnou ledovou stěnu,
během celého roku pak okusit lezení na několika
ferratách. Okolní krajina je rájem pro horská kola
a díky přehradní nádrži se může tato malá obec
pochlubit i vlastním vodáckým kanálem. To je
jen malý výčet aktivit, které zdejší region nabízí.

Foto: Adrex Base Camp

Jestli po náročném jednání potřebujete takzvaně
„upustit páru“, vodní nádrž Vír v údolí Svratky
je to pravé pro vás. Řeka tu vytváří panenské ku-
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Výchozím bodem pro všechny zmiňované sporty
je Adrex Base Camp. Je to unikátní testovací
centrum a půjčovna sportovního vybavení v jednom. Nemusíte se tak starat o zajištění lezeckého
materiálu ani ferratových setů, dostanete od nich
i zakázkově postavená kola či vodácké vybavení.
Navíc poskytují službu „shuttle“ pro cyklisty, vodáky, lezce i turisty. Na blízké i vzdálenější cíle vás
i s vybavením přepraví dodávka s vlekem.
Jsou místa, jejichž hodnota je navzdory dnešní nejisté době trvalá. Patří mezi ně nedotčená příroda
Žďárských vrchů, renesanční architektura Telče,

klenot na Zelené hoře, majestátní hrady, jako je
Lipnice či Ledeč nad Sázavou, stezky a hipotrasy
vinoucí se mezi kopci a údolími…
Návštěva takových míst nám dnes více než kdy
jindy pomůže očistit se od starostí i stresu všedních dní. A to není málo. Pamatujte, že malebná
a přívětivá Vysočina, jeden z nejkrásnějších koutů
naší země, tu na vás čeká. Počítáme s vámi. Q

www.vysocina.eu/
temata/sklarska
www.udolisportu.cz
www.korunavysociny.cz
www.adrex.cz

Kraj Vysočina disponuje aktualizovaným portálem www.vysocina-konference.cz, na kterém najdete online databázi všech zajímavých
míst pro obchodní jednání, teambuildingy,
eventy a konference.
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Olomoucký kraj –
místo pro váš kongres
se zárukou

CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU
OLOMOUCKÉHO KRAJE
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
michael.zacek@centralaok.cz
www.mojeconvention.cz

Olomoucký kraj je ideální destinací k pořádání akcí pro korporátní klientelu, a to jak
v rozmanitém regionu Střední Moravy, tak i v horském prostředí Jeseníků.

O

lomouc je se svými sto tisíci obyvateli jedním
z nejvýznamnějších měst v České republice.
Díky své bohaté historii, starobylé univerzitě,
kulturním a řemeslným tradicím, ale především
centrální poloze v rámci Moravy je stále atraktivním místem pro turisty, obchodníky a podnikatele. Olomouc je typické univerzitní město s pulzujícím nočním životem, řadou stylových restaurací,
barů, pivnic a klubů. Nabízí také širokou paletu
moderních kongresových a hotelových prostor.
Využijte rozmanité a netradiční interiéry bývalých šlechtických sídel na Střední Moravě, které

z vaší akce učiní jedinečnou událost! Slavnostní
sály i venkovní prostory s pohádkovou atmosférou hradů Bouzov a Šternberk se svými bohatými
uměleckými sbírkami. Zámecká sídla v Náměšti
na Hané a Čechách pod Kosířem z vaší akce
vytvoří neopakovatelný zážitek. Výjimečné
prostory nabízí rovněž barokní Arcibiskupský
palác v Olomouci nebo fortové pevnosti z dob
Rakousko-Uherska.
Více na severu Olomouckého kraje nalezneme
horskou oblast Jeseníků. Stovky dobře značených
tras jak pro pěší turistiku, tak pro cykloturistiku,
vyhlášená střediska zimních sportů, lázně, památky a kulturní akce jsou důvodem, proč navštívit
Jeseníky kdykoliv během roku.

7 důvodů, proč plánovat setkání
v Olomouci a Olomouckém kraji
Q
Q

Q

Q

Q
Q
Q
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Velmi dobrá dopravní dostupnost Olomouce
Řada konferenčních a kongresových prostor
se zázemím hotelů velkých mezinárodních
řetězců
Centrum kulturního, uměleckého a akademického dění
Haná, jedinečné místo udržování tradic a lidových slavností
Proslulá lokalita gastronomických specialit
Oblast úchvatných hradů, zámků a jeskyní
Druhá nejvýznamnější lázeňská oblast České
republiky

Central Moravia & Jeseníky
Convention Bureau
S čím vám můžeme pomoci?
Q Asistence při kandidatuře na hostování kongresu/konference – oficiální bidy destinace
Q Zajištění inspekční cesty
Q Plánování pre/post tours, doprovodné a incentivní programy
Q Vyhledání vhodných prostor dle konkrétních
požadavků
Q Informace o jednotlivých dodavatelích služeb
Q Předběžná rezervace služeb
Q Marketingová podpora – propagace vašeho
eventu, zajištění promo materiálů Q
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Co byste neměli v Olomouckém kraji minout
Olomouc

Foto: 8x archiv Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje, Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

Olomouc je po Praze nejrozsáhlejší městskou
památkovou rezervací České republiky a podle
turistického průvodce Lonely Planet také nejkrásnějším z 50 skrytých pokladů Evropy. Najdeme
zde Sloup Nejsvětější Trojice (památka UNESCO),
radnici s unikátním orlojem, Arcibiskupský palác,
areál tzv. Olomouckého hradu, soubor barokních
kašen a množství kostelů, které dokreslují magickou atmosféru města. K unikátům města se řadí
také Arcidiecézní muzeum Olomouc, které se jako
jediná památka v ČR pyšní titulem European
Heritage Label. Olomoucká restaurace Entrée byla
vyhlášena nejlepší restaurací ČR pro rok 2018
(Maurerův výběr Grand Restaurant) a předstihla
tak i vyhlášené michelinské restaurace v Praze.

Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník
Leží uprostřed horského prostředí s čistým ovzduším a jedinečným klimatem. První vodoléčebný
ústav na světě založil před více než 190 lety Vincenz Priessnitz. Síla zdejších horských pramenů

spočívá v jejich molekulární struktuře, která z nich
vytváří doslova „živou vodu“. Energie okolní přírody umocňuje lázeňskou relaxaci.

Termální lázně Velké Losiny
Patří mezi nejstarší a nejznámější moravské lázně
s dlouholetou tradicí. Příroda dala Velkým Losinám do vínku léčivé termální prameny, které mají
blahodárné účinky na pohybový aparát, nervovou
soustavu a kožní nemoci. Jejich teplota se pohybuje okolo 36 °C a návštěvníci si zdejší léčivou vodu
mohou užít i v unikátním Therme parku, který
nabízí devatero termálních bazénů a vodní atrakce.
Ruční papírna Velké Losiny – jedinečná manufaktura představuje vznik (ne)obyčejného papíru,
provázejícího lidstvo už tisíce let. Manufaktura
na výrobu papíru ve Velkých Losinách je jedním
z nejstarších a nejdéle fungujících podniků svého
druhu v Evropě. K Velkým Losinám neodmyslitelně patří i zdejší renesanční zámek, jehož
zachované interiéry pamatují inkviziční procesy
s údajnými čarodějnicemi v 17. století. Q
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Nejvýznamnější konferenční kapacity v Olomouckém kraji
Arcibiskupský palác Olomouc

Wurmova 9
771 00 Olomouc

arcibiskupskypalac@ado.cz

www.arcibiskupskypalac.cz

BEA centrum

tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc

info@beacentrum.cz

www.beacentrum.cz

Bělecký Mlýn

Zdětín 71
798 43 Zdětín

office@beleckymlyn.cz

www.beleckymlyn.cz

Clarion Congress Hotel Olomouc

Jeremenkova 36
779 00 Olomouc

info.cchol@clarion-hotels.cz

www.clarioncongresshotelolomouc.cz

Comfort Hotel Olomouc Centre

Wolkerova 29
779 00 Olomouc

reception.colo@comfort-hotels.cz

www.comforthotelolomouccentre.com/cs/

Hotel Dlouhé Stráně

Rejhotice 72
788 11 Loučná nad Desnou-Kouty

info@hotelds.cz

www.hotelds.cz

Hotel Flora

Krapkova 439/34
779 00 Olomouc

hotelflora@hotelflora.cz

www.hotelflora.cz

Hotel Golf Resort Olomouc

Dolany – Véska 89
783 16 Dolany – Véska

recepce@golf-olomouc.cz

www.golf-olomouc.cz

Hotel Hesperia

Brněnská 55
779 00 Olomouc

hesperiahotel@gmail.com

www.hotel-hesperia.cz

Hotel Chateau Goldenstein

Branná 1
788 25 Branná

recepce@chateaugoldenstein.com

https://chateaugoldenstein.com/

Hotel Jana

Koliby 2
750 02 Přerov

recepce@hotel-jana.cz

www.hotel-jana.cz

Hotel Praděd Thamm

Krnovská 197
793 76 Zlaté Hory

recepce@hotelpraded.eu

www.hotelpraded.eu

Hotel S-PORT

Véska 91
783 16 Dolany-Véska

recepce@s-port.cz

http://s-port.cz

Hotel Tennis Club

Za Kosteleckou 49
796 01 Prostějov

hotel@tennis-club.cz

www.hoteltennisclub.cz

Hotel Zámek Velká Bystřice

Zámecké náměstí 773
783 53 Velká Bystřice

recepce@hotel-zamek.cz

http://zamekvelkabystrice.cz/

NH Collection Olomouc Congress

Legionářská 21
779 00 Olomouc

info@nh-olomouc.eu

www.nh-olomouc.eu

NUTRENDWORLD, NUTREND D.S., a. s.

Chválkovice 604
779 00 Olomouc

recepce@nutrendworld.cz

https://nutrendworld.cz/hotel

Prachárna Park Hotel Olomouc

Křelovská 90
779 00 Olomouc

recepce@hotel-pracharna.cz

www.hotel-pracharna.cz

Priessnitzovy léčebné lázně

Priessnitzova 12/299
790 03 Jeseník

info@priessnitz.cz

www.priessnitz.cz

Regionální centrum Olomouc

Jeremenkova 40b
779 00 Olomouc

rco@rco.cz

www.rco.cz

Relax centrum Kolštejn

Branná 60
788 25 Branná

info@kolstejn.cz

www.relaxkolstejn.cz

Resort Sobotín

Sobotín 13
788 16 Sobotín

info@resortsobotin.cz

www.resortsobotin.cz

Seminární Hotel Akademie

Hrubá Voda 59
783 61 Hlubočky

hrubavoda@hotelakademie.cz

http://hruba-voda.hotelakademie.cz

Sporthotel Kurzovní

Rejhotice 149E
788 11 Loučná nad Desnou

recepce@kurzovni.eu

https://kurzovni.eu/

Sportovní areál Kouty

Kouty nad Desnou 30
788 11 Loučná nad Desnou

marek@k3-sport.cz

www.kouty.cz

Termální lázně Velké Losiny

Lázeňská 323
788 15 Velké Losiny

sales@lazne-losiny.cz

www.lazne-losiny.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8
771 47 Olomouc

konference@upol.cz

www.upol.cz

Výstaviště Flora Olomouc

Wolkerova 17
771 11 Olomouc

info@flora-ol.cz

www.flora-ol.cz

Wellness hotel Diana

Žárovská 618
788 15 Velké Losiny

info@diana-losiny.cz

www.diana-losiny.cz

Wellness hotel Hluboký dvůr

Hrubá Voda 21
783 61 Hlubočky

reditel@hlubokydvur.cz

https://resorthrubavoda.cz
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MORAVIAN-SILESIAN
CONVENTION BUREAU
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
E-mail: convention@ostrava.cz
www.convention.ostrava.cz
www.ostrava.cz
www.northmoravia.travel

Moravskoslezský kraj –
eventy s nádechem nevšednosti

Foto: 4x archiv Magistrátu města Ostravy

Významné mezinárodní kongresy. Před několika lety nemyslitelné, dnes na denním pořádku. Moravskoslezský kraj
v čele s Ostravou se plní firemními akcemi více než kdy jindy. Za své místo setkání si Ostravu vybrali například Světová
zdravotnická organizace a blogeři z celého světa v rámci své konfrence TBEX EUROPE 2018.

P

řestavbou industriálních památek na multifunkční prostory získala moravskoslezská
metropole nový rozměr. Architektonicky
významná multifunkční aula Gong v Dolních
Vítkovicích (1 509 míst k sezení) nebo surové
prostory Dolu Michal si získávají organizátory akcí
po celém světě. Trendem je také propojovat firemní akce s incentivou, což pro kraj, který je známý
svými věhlasnými kulturními festivaly, golfovými
hřišti nebo hned dvěma pohořími, neznamená
žádný problém.
Ostrava, to jsou v prvé řadě industriální památky.
První kroky v moravskoslezské metropoli proto
zpravidla směřují do bývalého industriálního komplexu Dolních Vítkovic, který je působivý svou
kapacitou a variabilitou. Kousek odtud stojí Trojhalí, které je jako stvořené pro módní přehlídky
a koncerty. V Ostravě se nachází hned dvě muzea

věnovaná hornictví, Landek Park a Důl Michal.
Ostrava je rovněž synonymem bohatého kulturního a sportovního života. A to právem. Hudební
festival experimentální hudby Ostravské dny, největší evropská bezpečnostní přehlídka Dny NATO
s více než 200 000 návštěvníky nebo atletická událost Zlatá tretra jsou sázkou na jistotu a nevšední
zážitky. Milovníci divadla si přijdou na své během
mezinárodního loutkařského festivalu Spectaculo Interesse, sportovci změří síly na Beskydské
sedmičce, extrémním přechodu Beskyd. Během
návštěvy Ostravy vás jistě nemine nejedna bezesná
noc na Stodolní ulici, která je symbolem nočního
života. Přijeďte si pro inspiraci!
Pokud byste rádi spojili firemní akci s relaxací, lázně v Klimkovicích a v Karlově Studánce
s nejčistším ovzduším ve střední Evropě jsou ta
pravá místa pro odpočinek. Milovníci piva také

jistě ocení tolik populární pivní koupele. Sportovní
vyžití po celý rok nabízí oblíbené Beskydy či nedotčené Jeseníky. Golfové resorty přitahují nejenom
tuzemské a zahraniční golfisty, ale také pořadatele
mezinárodních turnajů.
A jak se do Ostravy dostat? Díky kvalitní infrastruktuře vcelku jednoduše. Ostrava se nachází jen
pár kilometrů od polských a slovenských hranic.
Ostravské letiště nabízí pravidelná spojení s Prahou, Londýnem a Milánem. Do kraje se dá také
bezproblémově dostat z blízkých letišť v Praze,
Brně, Katovicích, Krakově, Bratislavě či Vídni.
Vlakem do Prahy trvá cesta tři hodiny a hustá
silniční síť spojuje region se zbytkem země a také
se sousedními státy.
Webovou prezentaci Ostravy a regionu jako
ideální MICE destinace naleznete na
www.convention.ostrava.cz. Q
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CCRVM – EAST MORAVIA
CONVENTION BUREAU
J. A. Bati 5520, 761 90 Zlín
Tel.: +420 577 043 903
E-mail: kongresy@vychodni-morava.cz
www.eastmoravia.com

Východní Morava –
perfektní místo pro firemní akce
Turistický region Východní Morava, který reprezentuje území Zlínského kraje, nabízí pro pořadatele kongresů, konferencí
i firemních akcí a incentivních programů zajímavé příležitosti. Nejsou zde sice velkokapacitní kongresové sály, ale atraktivita
regionu spočívá v něčem jiném.

N

a počátku minulého století Zlínu a blízkému
okolí vdechl podnikatelský náboj a zavedl
moderní podnikání legendární Tomáš Baťa.
K tomuto odkazu přidejte místní gastronomii,
schopnost realizovat nápadité akce, ale také
stále živé lidové tradice a máte skvělé pozadí pro
atraktivní a zajímavý program vlastní konference
či firemní akce.
Výběr lokalit je pestrý. Volit můžete mezi vyhlášenými wellness hotely v lázeňském městě Luhačovicích, nebo se vydat do valašské přírody – do Velkých Karlovic nebo Rožnova pod Radhoštěm.
Funkcionalistický Zlín nabídne nejen prostory
původního „baťovského“ hotelu, ale také moderní
Kongresové centrum či vzdušné posluchárny
Univerzity T. Bati.
Netradiční prostory se nabízejí ve Starém Městě
u Uherského Hradiště. Industriální objekt bývalého cukrovaru je citlivě rekonstruován na multifunkční konferenční objekt. Prostředí doplňuje
originální expozice figur zvířat zhotovených
z kovového odpadu, tzv. KOVOZOO.
Své kouzlo mohou mít také sály v historických
objektech. Zámky v Kroměříži, Holešově či
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Vsetíně jsou toho důkazem. V letních měsících
se dokonce realizují úspěšné firemní akce v historickém skleníku kroměřížské Květné zahrady.
Doplňkové programy či incentivní pobyty mohou
využít nabídku plavby po Baťově kanálu, degustaci vína, tradiční moravský folklor. V infrastruktuře regionu neschází ani golfové areály či
sportovní centra.

Rozvíjející se infrastruktura postupně zlepšuje
možnosti dopravy do regionu. Do blízkosti Zlína
je přivedena dálnice, kvalitní je železniční spojení,
v dojezdové vzdálenosti do 2,5 hodin se nachází
pět mezinárodních letišť (Brno, Ostrava, Katovice,
Bratislava, Vídeň).
Východní Morava je pestrá a má co nabídnout.
Tipy získáte v Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, www.vychodni-morava.cz,
kongresy@vychodni-morava.cz. Q

#botaniqueprague

